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MORTES DE PRESOS NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE 

ALTAMIRA - CRRA  

No dia 29 de julho do ano de 2019, ocorreu um massacre no interior do presídio localizado 

no Município de Altamira, em decorrência de uma briga territorial interna de facções criminosas, 

no qual resultou em 58 mortes (confirmadas até o dia 30.07.2019), sendo 16 pessoas decapitadas e 

42 mortes por asfixia, estes últimos em decorrência do incêndio provocado por um grupo de presos 

envolvidos no conflito faccional.  

Após o massacre, mais de 30 (trinta) presos foram transferidos, uns para outros presídios do 

estado e outros para presídios federais. 

Na transferência, no dia 31.07.2019, outros quatro presos morreram no interior do veículo 

automotor institucional da SUSIPE, que fazia a transferência dos presos para a capital do estado 

(Belém), fatos estes ainda em investigação pela Policia Civil. 

  

1. DA CASA PENAL: CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE 

ALTAMIRA - CRRA  

O presídio foi inaugurado em 1999, no governo de Almir Gabriel, sob a gestão penitenciaria 

do Superintendente Alyrio Sabba, localizado na Região Xingu (Sudoeste do Pará), na data da 

rebelião a população carcerária eram de 311 presos, com capacidade (número de vagas) para 208 

presos, desta população carcerária 80 eram presos condenados, 145 presos provisórios e 86 presos 

condenados/provisórios, com um corpo funcional de 11 agentes prisionais trabalhando na data do 

fato.   

A casa penal possui 1 (um) alojamento para o regime semiaberto, 2 (dois) blocos divididos e 

A e B, sendo o bloco A com 7 (sete) celas e o Bloco B com 8 (oito) celas, sendo uma cela federal, 

um anexo com um total de mais 14 celas.  
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ESTRUTURA (CONFORME O FATO)   

 

 

ESTRUTURA/SUSIPE 
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DAS VÍTIMAS  

1. Adriano Moreira de Lima 

2. Bruno Whesley de Assis Lima 

3. Carlos Reis Araujo 

4. Deiwson Mendes Correa 

5. Deusivan da Silva Soares 

6. Efrain Mota Ferreira 

7. Eliesioda Silva Sousa 

8. Ismael Souza Veiga 

9. Jelvane de Sousa Lima 

10. João Pedro Pereira dos Santos 

11. Josivan Irineu Gomes 

12. Nathan Nael Furtado 

13. Natanael Silva do Nascimento 

14. Rivaldo Lobo dos Santos 

15. Evair Oliveira Brito 

16. Gilmar Pereira de Sousa 

17. Admilson Bezerra dos Santos 

18. Ailton Saraiva Paixão 

19. Alan Kart G. Rodrigues 

20. Alan Patrick dos Santos Pereira 

21. lessandro Silva Lima 

22. Amilton Oliveira Camera 

23. Anderson dos Santos Oliveira 

24. Anderson Nascimento Sousa 

25. André Carlos Sousa Patrício 

26. Bruno Rogério Andrade 

27. Cleomar Silva Henrique 

28. Clevacio Soares Queiroz 

29. Diego Aguiar Figueiredo 

30. Diego Walison Sousa Reis 

31. Diogo Xavier da Silva 

32. Domingos Fernandes Castro da Silva 

33. Douglas Gonçalves Viana 

34. Edson Costa de Macedo 

35. Delimarques Teixeira Pontes 

36. Francisco Claudizio da Silva Ferreira 

37. Geidson da Silva Monteiro 

38. Hugo Vinicius Carvalho 

39. itamar Anselmo Pinheiro 

40. Jeová Assunção da Silva 

41. João Nilson Felicidade Farias 

42. José Brandão Barbosa Filho 

43. José Francisco Gomes Filho 

44. Josivan Jesus Lima 

45. Josicley Barth Portugal 

46. osué Ferreira da Silva 

47. Junior da Silva Santos 

48. Kawe Reis Barbosa 

49. Lleonardo Dias Oliveira 

50. Luilson da Silva Sena 

51. Marcos Saboia de Lima 

52. Renan da Silva Souza 
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53. Rogerio Pereira de Souza 

54. Sandro Alves Gonçalves 

55. Valdecio Santos Viana 

56. Vanildo de Souza Guedes 

57. Wesley Marques Bezerra 

58. Não identificado 

59. Dhenilson de Souza Ferreira - morto na 

transferência de Altamira para Belém 

60.  Jose Italo Meireles de Oliveira- morto 

na transferência de Altamira para 

Belém 

61. Valdenildo Moreira Mendes - morto na 

transferência de Altamira para Belém 

62. Welk de Sousa Lima- morto na 

transferência de Altamira para Belém 

 

 

2. VISITA AO PRESÍDIO DE ALTAMIRA - COMITIVA DOS MEMBROS 

DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR 

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA ALEPA 

No dia 12 de agosto de 2019 a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumido e 

Comissão de Segurança Pública, ambas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, através de 

uma comitiva, composta pelos Deputados Estaduais Nilse Pinheiro, Michele Begot, Carlos Bordalo 

e Ozorio Juvenil, com a participação do Conselho Penitenciário do Estado do Pará, através de seus 

Conselheiros Dra. Juliana Fonteles e Issac Magalhaes, e ainda o Coronel Arthur Moraes, Diretor 

Geral da SUSIPE (representando a SUSIPE), fizeram a visita ao presídio de Altamira, onde ocorreu 

o massacre faccional.  

In loco a comitiva de deputados e as autoridades convidadas foram recebidos pela Diretora 

da Casa penal, a Sra. Patrícia Abucater, ao adentrarem no presídio passaram por intensa revista, que 

durou em torno de 1 (uma) hora, visitando apenas parte do presídio - sem qualquer acesso as celas 

ou a presos - tendo acesso apenas a uma parte do local onde ocorreu o fato, o cenário de como 

ocorreu foi relatado pela diretora, que informou que naquele dia (dia do fato), no momento da 

entrega do café da manhã, um funcionário (agente prisional) foi feito refém, momento que outro 

funcionário foi obrigado a abrir os cadeados das cancelas que davam acesso a outra parte do 

presídio, onde ocorreu todo o enredo de matança. 
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Relatou que o incêndio foi iniciado na ala onde existem os contêineres, porém não deu 

maiores detalhes quanto às medidas adotadas para contenção do fogo. 

Informou que dois dias antes do massacre, houve apreensão de uma arma de fogo, 

encontrada com uma visita, perguntado se aquele tipo de apreensão ocorria com frequência, a 

mesma informou que material entorpecente (drogas) sempre ocorre, porém desde o início de sua 

gestão, apreensão daquela natureza, era a primeira vez. 

Relatou que não há na casa penal qualquer projeto de ressocialização, que não há educação 

interna, e que alguns presos do regime semiaberto trabalham, mas não soube dizer a quantidade e 

nem os nomes. 

Perguntado onde as mulheres em situação de cárcere ficavam custodiadas naquela cidade, 

descreveu que quando ocorrem às prisões de mulheres, em sua maioria são transferidas para 

presídios femininos do estado, porém havia naquele momento um número de 11 (onze) mulheres 

custodiadas na CTALT - CENTRAL DE TRIAGEM DE ALTAMIRA, em uma cela  separada dos 

homens.  

A comitiva solicitou algumas informações pertinentes a este documento, porém até o 

fechamento do relatório não foi entregue pela autoridade responsável pela casa penal qualquer 

informação.      
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Visitaram ainda o Polo de presídios em construção, que custodiará mais de 600 presos, do 

sexo masculino e feminino, em diversas modalidades de regime prisional, sendo o Presídio 

Feminino com 95% das obras concluídas, o Semiaberto com 75% e o Masculino com 50%, com 

promessa de entrega até o fim do ano de 2019, informações dadas in loco, pelos engenheiros da 

obra. 

 

 

 

      

 Em continuação a diligencia a comitiva participou de uma reunião com o Prefeito da 

Cidade de Altamira, o Sr. Domingos Juvenil, que relatou que não concordava com a atual 
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administração do presídio, que segundo seu entendimento estava sendo realizada de forma precária, 

e que a maioria dos presos que foram mortos não eram filhos daquela cidade, apesar de 

responderem processos pela Comarca de Altamira. 

 

 

Também foram ouvidos os vereadores do Município, que ressaltaram a preocupação 

existente ao fato que ocorreu e o impacto que o mesmo teve para sociedade local, que passaram três 

dias com medo de sair nas ruas, temendo por sua segurança, já que se tratava de brigas de facções.  

 

Já no período da tarde houve reunião com a Sociedade Civil local, relatando que o índice de 

violência e criminalidade começou a crescer quando se estabeleceu naquela cidade o Projeto da 
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Hidrelétrica de Belo Monte, que apesar de trazer melhorias para cidade, trouxe também efeitos 

colaterais devastadores para sociedade, como o tráfico de drogas com crescimento desenfreado, 

desencadeando o encarceramento e marginalização da juventude, principalmente negra e periférica 

(mais vulnerável). 

Ressaltaram ainda haver carência de políticas públicas de combate a esse sistema que 

vulnerabiliza a juventude local e ainda receio da “herança” que o projeto deixou para a população 

local.  

As entidades representantes da sociedade Civil apresentaram algumas solicitações (anexo), 

sendo estas recebidas pela comitiva de deputados. 

 

 

   Em oportunidade também foram ouvidas os familiares dos presos que foram transferidos, 

informando que a SUSIPE nada repassou quanto à situação quais estes se encontram, como em que 

casas penais foram transferidos, quais condições físicas chegaram, e ainda, desde o lamentável 

episódio não tiveram acesso aos mesmos para qualquer assistência familiar (pediram para não 

serem fotografadas).   
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3. DAS FACÇÕES CRIMINOSAS NO ESTADO DO PARÁ 

 

Um dos grandes motivos no interesse do estado do Pará para as facções criminosas se dá 

devido o mesmo, juntamente com o Estado do Amazonas, fazer parte da chamada Rota do 

Solimões, um esquema criminoso usado para transportar cocaína produzida em países andinos, 

como Colômbia e Peru, por meio de rios como o Solimões e o Negro para cidades da região norte 

do Brasil. Dessas cidades, a cocaína é levada para capitais da região sudeste ou exportada para a 

Europa. A Rota do Solimões é uma opção de tráfico de cocaína andina alternativa à principal rota 

que passa pelo Brasil na fronteira com o Paraguai. 

Como o Estado do Amazonas já é controlado pela família do norte, o Pará se tornou palco 

de uma disputa entre o CV e facções locais que tentam se fortalecer, como CCA de Altamira. 
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DISTRIBUIÇÃO NACIONAL 

 

* Informação retirada do site https://infograficos.gazetadopovo.com.br/seguranca-publica/mapa-das-faccoes-criminosas/ 
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4. DA EVOLUÇÃO DA MASSA CARCERÁRIA NOS ÚLTIMOS ANOS 

 

 

 

 

* Informações retiradas do site http://www.susipe.pa.gov.br/content/susipe-em-n%C3%BAmeros 
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* não existem dados de 2018.  

- PARA MAIORES INFORMAÇÕES O ÚLTIMO RELATÓRIO ELABORADO PELO CNJ – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ANEXO 

AO RELATÓRIO. 

 

 

5. DO SISTEMA PENAL NO ESTADO 

 Na data de encerramento deste relatório, em 18.08.2019, a população carcerária do Estado 

do Pará, segundo dados do INFOPEN, era de 20.023 (vinte mil e vinte e três) pessoas em cárcere, 

desta massa carcerária, 18.682 são do sexo masculino, 1.278 são do sexo feminino e 63 são LGBT. 

 

 

 O estado possui hoje uma capacidade de 9934 vagas, em 48 unidades prisionais (informação 

de julho de 2019, disponibilizado pelo site da SUSIPE em números), estando com a população 
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carcerária na data de hoje de 20.023 (vinte mil e vinte e três) (18.08.2019), sendo 2.084 presos 

condenados/provisórios, 7.392 presos provisórios e 10.547 condenados.  

 

6. DAS CASAS PENAIS EM SITUAÇÕES CRÍTICAS DE 

SUPERLOTAÇÃO
1
: 

BAIXO AMAZONAS 

1. Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura - CRASHM 

 

*Capacidade: 634 

*População: 857 

 

2. Central de Triagem Masculina de Santarém - CTMS 

 

*Capacidade: 316 

*População: 488 

 

TAPAJÓS 

3. Centro de Recuperação Regional de Itaituba - CRRI 

                                                
1
 Informações retiradas do INFOPEN em 18.08.2019 (data de fechamento deste relatório). 
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*Capacidade: 196 

*População: 344 

XINGÚ 

4. Central de Triagem de Altamira - CTALT 

 

*Capacidade: 36 

*População: 77 (desta população 7 são mulheres custodiadas em cela de triagem próximo da cela que custodiam 

homens) 

 

ARAGUAIA 

5. Centro de Recuperação Regional de Redenção - CRRR 

 

*Capacidade: 120 

*População: 266 (desta população 13 são mulheres, custodiadas nas primeiras celas da casa penal (CELA EXTRA, 

CELA A1, CELA A2 e CELA A3).  
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CARAJÁS 

6. Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes - CRAMA 

 

*Capacidade: 180 

*População: 718 (desta população 01 é mulher).  

 

LAGO DE TUCURUÍ 

7. Centro de Recuperação Regional de Tucurui - CRRT 

 

*Capacidade: 120 

*População: 469 

 

RIO CAPIM 

8. Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu - CRRTA 

 

*Capacidade: 58 

*População: 167 
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RIO CAETÉ 

9. Centro de Recuperação Regional de Salinópolis - CRRSAL 

 

*Capacidade: 120 

*População: 204 

 

10. Centro de Recuperação Regional de Capanema - CRRCAP 

 

*Capacidade: 64 

*População: 135 

 

11. Centro de Recuperação Regional de Bragança - CRRB 

 

*Capacidade: 122 
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*População: 274 

 

TOCANTINS 

12. Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba - CRRAB 

 

*Capacidade: 120 

*População: 342 

13. Central de Triagem de Abaetetuba - CTAB 

 

*Capacidade: 30 

*População: 41 

 

14. Centro de Recuperação Regional de Cametá - CRRCAM 
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*Capacidade: 64 

*População: 93 

 

15. Centro de Recuperação Regional de Mocajuba - CRRMOC 

 

*Capacidade: 64 

*População: 137 

 

MARAJÓ 

16. Centro de Recuperação Regional de Breves - CRRBREVES 

 

*Capacidade: 128 

*População: 293 
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METROPOLITANA 

17. Presídio Estadual Metropolitano I - PEM I 

 

*Capacidade: 404 

*População: 1.040 

 

18. Presídio Estadual Metropolitano II - PEM II 

 

*Capacidade: 304 

*População: 624 

19. Central de Triagem Metropolitana II - CTM II 

 

*Capacidade: 144 
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*População: 493 

 

20. Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC 

 

*Capacidade: 169 

*População: 606 

 

21. Centro de Recuperação de Mosqueiro – CRMO 

 

*Capacidade: 48 

*População: 53 

 

22. Centro de Progressão Penitenciária de Belém – CPPB 
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*Capacidade: 150 

*População: 165 

 

23. Centro de Detenção Provisória de Icoaraci – CDPI 

 

*Capacidade: 120 

*População: 222 

 

24. Central de Recaptura de Condenados – CRCO 

 

*Capacidade: 120 

*População: 224 

 

25. Central de Triagem da Marambaia – CTMAB 
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*Capacidade: 75 

*População: 252 

 

26. Central de Triagem da Cremação - CTC 

 

*Capacidade: 92 

*População: 203 

 

27. Central de Triagem da Cidade Nova – CTCN 

 

*Capacidade: 130 

*População: 373 
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GUAMÁ 

28. Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP 

 

*Capacidade:83 

*População: 360 

 

29. Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel - CPASI 

 

*Capacidade: 622 

*População: 1.453 

 

30. Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II - CRPP II 
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*Capacidade: 288 

*População: 706 

31. Centro de Recuperação Penitenciária do Pará III - CRPP III 

 

*Capacidade: 432 

*População: 984 

 

32. Centro de Recuperação Especial Cel. Anastácio das Neves – CRECAN 

 

*Capacidade: 120 

*População: 162 

 

33. Central de Triagem Metropolitana I - CTM I 
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*Capacidade: 148 

*População: 373 

34. Central de Triagem Metropolitana IV - CTM IV 

 

*Capacidade: 292 

*População: 590 

 

35. Centro de Recuperação Regional de Castanhal – CRRCA 

 

*Capacidade: 156 

*População:  

 

36. Cadeia Pública para Jovens e Adultos – CPJA  
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*Capacidade: 606 

*População: 1.631 

 

7. CASAS PENAIS DENTRO OU ABAIXO DA CAPACIDADE   

XINGÚ 

37. Centro de Recuperação Regional de Altamira - CRRALT 

 

*Capacidade: 208 

*População: 196 

 

CARAJÁS 

38. Central de Triagem Masculina de Marabá - CTMM 

 

*Capacidade: 392 
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*População: 283  

 

39. Carceragem da Delegacia de Polícia de Parauapebas 

 

*Capacidade: 90 

*População: 90  

 

RIO CAPIM 

40. Centro de Recuperação Regional de Paragominas - CRRPA 

 

*Capacidade: 384 

*População: 385 (OS PRESOS EM REGIME SEMIABERTO E ABERTO CONSTAM NA POPULAÇÃO 

CARCERARIA, POIS ESTÃO EM CONDIÇÃO DE MONITORAMENTO - TORNOZELEIRA, MAS NÃO ESTÃO 

RECOLHIDOS NA CASA PENAL). 

 

8. DOS PRESÍDIOS FEMININOS 

41. Centro de Reeducação Feminino – CRF 
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*Capacidade: 480 

*População: 656 

 

42. Centro de Reeducação Feminino de Marabá – CRFMaraba 

 

*Capacidade: 86 

*População: 100  

 Existem ainda os presídios femininos de Marituba (mulheres cumprindo pena em 

regime semiaberto) e ainda o presidio feminino de Santarém, que possui berçário, que 

custodia presas condenadas e provisórias. 

 Os presídios femininos tem algumas especificações relacionadas a condição da mulher 

encarcerada, a exemplo disso, temos a UMIS - Unidade materno Infantil do CRF, que possui 

14 leitos para mulheres gravidas ou lactantes, nessa casa penal, as mulheres só podem ficar 

com seus bebes até o máximo de 06 meses de idade, sendo os mesmo retirados de suas 

genitoras, sem qualquer acompanhamento posterior especifico, como a continuação do 

aleitamento materno, quando as crianças não tem família/parente para acolhê-los, os mesmo 

vão para abrigos.  
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9. DAS CRIAÇÕES DE NOVAS VAGAS
2
 

Na cidade de Altamira, está em construção um Polo de presídios, subdivididos em três casas 

penais com mais de 600 vagas (previsão): 

 Feminino: 

 Masculino  

 Semiaberto 

 

Ampliação Central de Triagem Metropolitana de Tucuruí 

 Vagas: 210 

 

Ampliação de vagas no Centro de Recuperação do Município de Abaetetuba - PA 

 Vagas: 306 

 

Ampliação de vagas no Centro de Recuperação Regional de Paragominas – PA 

 Vagas: 306 

 

Construção do Centro de Recuperação Regional do município de São Félix do Xingu 

 Vagas: 128 

 

Construção de um Berçário no Centro de Recuperação Feminino - CRF, Ananindeua/PA 

 Sem especificações quanto ao número de vagas 

 

10. INTERVENÇÃO FEDERAL NOS PRESÍDIOS DO ESTADO DO PARÁ 

 Após a situação trágica ocorrida no Presídio localizado na Cidade de Altamira, o 

Ministro de Justiça, Sergio Moro, encaminhou Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária - 

FTIP, para fins de intervenção federal nos presídios do Estado, alguns presídios (Polo de 

                                                
2
 http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgmor/obras_estados/obras/obras-para 
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Santa Izabel) estão com as visitas familiares suspensas por 30 dias (portaria Nº 882/2019) e o 

atendimento jurídico apenas com agendamento prévio.  

 Em decorrência da Intervenção e suspensão de visitas, os familiares dos presos, cerca 

de mais de 400 mulheres, compareceram a ALEPA para fins de reunião, informando que não 

tem qualquer noticias de seus entes que estão custodiados, informando ainda, que estão 

acontecendo excessos por parte dos interventores. 

 No intuito de conhecimento do que esta acontecendo dentro dos presídios que estão 

sob intervenção, no dia 12.08.2019, os Deputados Estaduais Carlos Bordalo, Nilse Pinheiro, 

Marinor Brito e Toni Cunha reuniram-se com o Secretário de Segurança Pública do Pará, 

Ualame Machado, com o Diretor-geral da Superintendência do Sistema Penitenciário, 

Coronel Arthur Moraes e com o Coordenador Institucional da FTIP- PA, Maycon Rottava, 

este último apresentou um balanço da atuação da Força e como a mesma é realizada.  

 

 

 INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DE RORAIMA – RESULTADO: 

 Segundo o site do Ministério da Justiça
3
, no Estado de Roraima, após 120 dias de 

intervenção federal realizada pelo FTIP, contribuiu para redução significativa da taxa de 

homicídios no estado, que em março de 2018 era de 69 homicídios, em março de 2019 foram 

apenas 29, resultando em uma redução de 57%.  

 Em quatro meses, foram realizadas 6643 ações de assistência à saúde, inclusive na 

cadeia pública feminina e na masculina. Na PAMC a ação resulta em 1332 ações de 

                                                
3
 https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1554928651.38 
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assistência à saúde, sendo 538 serviços médicos, 636 de enfermagem e 158 odontológicos, além 

de triagem, entrega de remédios, entre outros. 

 Cerca de 95% dos detentos retomaram aos estudos. Paralelamente, quatro salas de 

aula foram reformadas, a biblioteca ampliada, os banheiros reestruturados, a área externa 

revitalizada e novos móveis adquiridos.  

 Foram realizados 2749 procedimentos, entre 625 atendimentos com advogados e 

defensoria pública, 324 inclusões, 185 alvarás, 68 transferências, além de resultados como 

progressão de regime, realizações de audiências por videoconferências, escolta, entre outros. 

 O FTIP realizou 22 operações de busca e coleta de ilícitos nas dependências da 

unidade, além da apreensão de R$ 2.300, 260 gramas de entorpecentes, 78 celulares, seis facas 

e anotações sobre a organização criminosa local.  

 

11. DEFICIÊNCIAS ESTRUTURAIS DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

SEGURANÇA COM REFLEXOS NO SISTEMA CARCERÁRIO PARAENSE  

 O quadro paraense reflete condições estruturais de ausência de políticas públicas 

estaduais e federais baseadas num modelo de encarceramento que elevou a população 

carcerária brasileira e paraense de forma exponencial nas duas últimas décadas. Essas 

deficiências e ausências não se resumem a pauta carcerária, mas tem reflexos diretos nela, 

escoam para o sistema carcerário, da mesma forma que a violência escoa para o sistema de 

justiça a partir das deficiências de políticas públicas que combatam a desigualdade e exclusão 

social.  

As deficiências do acesso à Justiça materializadas: 

 Nas limitações orçamentárias da Defensoria Pública que a impedem de prover de Defensores 

em todas Comarcas do Estado e Casas Penais existentes, inobservando preceitos 

constitucionais; 

 Na pouca estrutura operacional existente no Ministério Público que lhe permita conduzir 

procedimentos administrativos e a consubstanciar os processos criminais em que seus 

representantes atuam; 
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 Na ausência de condições materiais para a implantação e continuidade dos programas estaduais 

de proteção de vítimas, testemunhas e defensores de direitos humanos; 

 Na ausência de garantias por parte do Estado para o exercício livre das prerrogativas dos 

Advogados; 

 Na baixa capilaridade do Sistema de Audiências de Custódia que legalize a situação de 

acusados de crimes, com aplicabilidade de medidas cautelares diversas a prisão, com base na 

Lei nº 12.403 que alterou o Código de Processo penal, no intuito de aplicação de medidas de 

não encarceramento; 

 Na desarticulação de Comissão Representativa de Movimentos Sociais, Organizações não 

Governamentais e as Secretarias de Estado de Justiça e Direitos Humanos e a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social para a consolidação das informações constantes 

nas listas de defensores ameaçados em razão de conflitos no campo e para verificar se estas 

ameaças se transformaram em procedimentos investigatórios, a partir da verificação das 

informações junto ao Tribunal de Justiça e à SEGUP; 

 Na inexistência de uma Câmara Intersecretarial para a internalização das decisões do Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos e outros tratados internacionais como o Protocolo de 

Istambul na prática dos agentes estatais e do Sistema Estadual de Justiça; 

 As deficiências no processo de ressocialização de presos e egressos do sistema penal:  

 Na inexistência de medidas protetivas que visem à reinserção social de pessoas em 

cumprimento de pena, através da educação e trabalho; 

 Na inexistência de um sistema de Patronato Estadual que auxilie o egresso no processo de 

ressocialização; 

 Na inexistência de um sistema de cotas em contratos de terceirização de serviços de instituições 

públicas para egressos do sistema penal; 

 

 Conquanto estas dimensões deficientes da segurança do Pará nos deem um diagnóstico dos 

programas que se precisa desenvolver para arranhar a superfície do problema elas também 

desnudam a verdade do modelo de desenvolvimento paraense e do foco ao planejamento público 
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dado historicamente por todos os governos onde investimento público na prática significa 

infraestrutura e os serviços públicos são sinônimos de custo.  

 Para o sucesso desta tentativa de trazer paz que se delineia com a chegada de uma visão 

fresca e arejada de segurança pública encarnada pelo novo Governador é essencial que se amplie a 

visão e rompa-se com a visão ortodoxa de estado, contrapondo-se a lógica ultra capitalista de que o 

Estado eficiente é aquele onde o governo atua no nível macro estrutural da economia e a vida 

cotidiana se reproduz a partir das leis do mercado. 

 Pelo contrário foi a ausência de estado, de políticas públicas e de suporte psicossocial, 

historicamente reproduzido desde a escravidão que construiu o cenário em que vivemos. 

Desta forma, mais que “custo” os serviços públicos prestados por instituições que se 

ressignifiquem precisam ser encarados como investimento público. É óbvio que a 

infraestrutura que dará suporte a estes serviços é igualmente importante, mas é preciso que 

entendamos que o não haverá solução para a crise carcerária se tratarmos dela como um 

problema de ausência de vagas. 

 

12. CRISE DA POLITICA DE ENCARCERAMENTO: CONCLUSÕES  

 Esta claro que o ocorrido em Altamira espelha a falência do modelo de super 

encarceramento típico de países da periferia do capitalismo. Este acúmulo nos remete a 

certeza de que o enfrentamento das causas da violência está na forma como o estado atua 

para permitir que seus cidadãos usufruam de oportunidades de desenvolvimento humano, 

nas suas dimensões psíquico-sociais e ambientais. A ausência desta permissão é a razão da 

desigualdade e da pobreza uma vez que o estado age, historicamente, para dar oportunidades 

a uma parte privilegiada da sociedade e tolhe a grande maioria. De forma objetiva: cerceiam 

direitos e distribui privilégios. E o faz pela manutenção de serviços públicos de péssima 

qualidade, que mais contribuem para a construção de oportunidades para a criminalidade do 

que para a inserção do cidadão na sociedade.   

Verifica-se a ausência de políticas públicas de desencarceramento por parte do sistema 

penal, com panorama nacional, não estando o Estado do Pará distante desse fator, sendo um 
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problema que vem em crescimento de ano em ano, propiciando conflitos internos, que 

desencadeia violências de toda ordem no cárcere, não sendo um cenário de gestão atual 

(estadual), porém uma herança deixada por esses anos de precariedade.  

Ressaltando que não se trata apenas em criação de vagas em estabelecimentos penais, 

mas de cumprimento de pena de forma humanizada e ressocializadora - como prevê as 

legislações em vigência - com foco em educação e oportunidades de emprego. 

Entende-se ainda, fatores extramuros, políticas públicas voltadas a prevenção da 

criminalidade - que gera o encarceramento - principalmente voltada a juventude periférica e 

negra, que é o perfil da grande maioria da massa carcerária do estado, que conforme o 

INFOPEN, estão respondendo processos por crimes patrimoniais e tráfico de drogas.  

 Por mais que não se trate apenas de construção de novas Casas penais, é assustador a 

massa carcerária existente, estando a maioria dos presídios existentes no estado com mais de 

200% de excedentes de vagas, alguns em situações criticas de superlotação, como é o caso de 

Centro de Recuperação Regional de Tucuruí - CRRT, que tem capacidade de 120 vagas, com 

uma população carcerária de 469 presos. 

Outra situação de extrema gravidade é a situação das mulheres custodiadas no Centro 

de Recuperação Regional de Redenção - CRRR e na Central De Triagem De Altamira - 

CTALT, onde a maioria da população carcerária é masculina. 

Lembrando que no ano de 2009, no centro de Recuperação de Paragominas, quando 

houve um motim, mulheres que estavam custodiadas naquele estabelecimento prisional foram 

estupradas pelos presos, fato este, que em situação de crise (motim ou rebelião), podem 

ocorrer com essas custodiadas que estão em casas penais não destinadas a elas, e sim ao 

publico carcerário masculino.    

Aliados a todos os problemas, temos ainda, as guerras instaladas nos presídios 

paraenses relacionadas às facções criminosas, intra e extramuros dos estabelecimentos 

prisionais tem suas causas iniciais a busca por novos territórios do tráfico de drogas. A 

situação ocorrida em Altamira, além dos supramencionados está ligado a outros fatores de 

controle, próprias de gerenciamento e administração, tais efetivo controle da superlotação 

dos presídios, entre numero de vagas ofertadas ao numero de presos encarcerados, postos de 
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trabalhos insuficientes, condições estruturais dos presídios ultrapassadas e péssimo estado, 

além das questões processuais, derivado do número excedente de presos sem julgamentos, 

assim como os casos de presos condenados que continuam presos, após o cumprimento da 

pena. 

 Desta forma repensar instituições e a partir delas a atuação estatal é fundamental para 

atacar o centro do problema: o ciclo de reprodução da pobreza e partir da quebra deste ciclo 

trazer céleres alterações no quadro geral da violência. 

 Para repensar as instituições precisamos nos filiar a conceitos diferentes dos que 

orientam as políticas públicas que geram “instituições do fracasso
4
”. 

Alicerçar a ação estatal em novos paradigmas é a essência da mudança estrutural que 

possibilitará a alteração do quadro de fragmentação do tecido social dos territórios zona da 

criminalidade, onde reinam Narco milícias, alimentadas pela “política de guerra as drogas”
5
 e 

pelo “racismo institucional”
6
 que alimenta as “instituições do fracasso” que prestam serviços 

públicos no seio destes territórios. Esta visão, entretanto exige do Estado a concordância com 

a premissa de que o Estado é o maior violador de Direitos Humanos, que esta violência estatal 

se constitui na proibição do desenvolvimento de alguns cidadãos em detrimento de outros e 

que para mudar esta realidade é preciso reconhecer o fracasso da “Guerra às Drogas”, 

                                                
4
 Conceito desenvolvido no Capitulo 12 “A INSTITUIÇÃO DO FRACASSO: a Educação da Ralé”, escrito por Lorena 

Freitas in: RALÉ BRASILEIRA: quem é e como vive / Jessé Souza ; colaboradores André Grillo. [et al.] - Belo Horizonte : 
Editora UFMG, 2009. p. : il. - (Humanitas), acessado em http://flacso.redelivre.org.br/files/2014/10/1143.pdf, 23 de 
janeiro de 2019. 
5
 A Comissão Global de Política sobre Droga criada no âmbito das Nações Unidas para levar a nível internacional uma 

discussão cientificamente fundamentada sobre as maneiras humanas e efetivas de reduzir o dano causado pelas 
drogas às pessoas e às sociedades e que teve como uma de suas metas a revisão os pressupostos básicos, efetividade 
e consequências do enfoque da “guerra às droga”` concluiu em seu “Relatório da Comissão Global de Políticas sobre 
Drogas” de 2011 que a guerra às Drogas fracassou. O relatório detalha os custos, ineficiências e efeitos prejudiciais do 
combate às drogas. Acessado no sitio http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2017/10/GCDP_WaronDrugs_PT.pdf, em 23 de janeiro de 2019. 
6
 Definido pelos ativistas integrantes do grupo Panteras Negras, Stokely Carmichael e Charles Hamilton em 1967, para 

especificar como se manifesta o racismo nas estruturas de organização da sociedade e nas instituições. Para os 
autores, “trata-se da falha coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado e profissional às pessoas 
por causa de sua cor, cultura ou origem étnica”. Na visão de Jesse Souza, racismo institucional é uma forma de 
expressão da luta de classes, que pelas condições históricas da não ruptura com a escravidão, se precipita na forma 
de violência e opressão do estado às camadas pobres da população cuja origem é a massa de ex - escravos. 
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admitir o “Racismo Institucional” e a partir disto reconstruir as instituições alicerçadas em 

outros conceitos. 

As sinalizações são positivas uma vez que o Programa Territórios pela Paz aponta 

para este rumo e que o governo vem maturando um plano estadual para a promoção de 

trabalho em prego e renda que vislumbra sete setores produtivos do estado, entretanto e 

enquanto isso não se materializa é preciso desarticular as facções criminosas mas não a penas 

pela força, ou pelos meios administrativos que a SUSIPE dispõe, mas através da construção 

de indicadores e políticas concretas, quais sejam: 

 

MEDIDAS DE URGÊNCIA  

 Transferência das mulheres custodias no Centro de Recuperação Regional de Redenção - 

CRRR e na Central De Triagem De Altamira - CTALT, para presídios femininos; 

 Garantia de alimentação e água em quantidade, qualidade e horários adequados para todas 

as pessoas presas;  

 Reestabelecimento da rotina de visitas aos estabelecimentos de privação de liberdade e de 

atividades envolvendo a participação da comunidade;  

 Adequada prestação de serviços básicos de limpeza e saneamento;  

 Implementação de canais de escuta e acolhimento de denúncias decorrentes dos sistemas 

prisionais;  

 Garantia do atendimento à saúde, envolvendo avaliação geral e respostas emergenciais; 

 Elaboração de plano de metas estruturantes para o sistema prisional, com indicação de 

instituições responsáveis, visando a revisão e avanço das políticas penais; 

 Acesso à Justiça de forma igualitária a todas às pessoas presas no sistema carcerário; 

 Elaboração de plano de Investimento dos recursos repassados pelo Fundo Penitenciário 

Nacional, garantindo a previsão de ações de capacitação dos servidores, reintegração 

social, alternativas penais, atenção à pessoa egressa, reestruturação, modernização e 

aparelhamento; 
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 Verificação dos distratos que estão ocorrendo dos temporários, possibilitando aos mesmos 

o reaproveitamento (pela expertise na área de segurança pública) em outras secretarias ou 

articulação com a iniciativa privada que presta serviços de segurança para o estado, assim 

como oferta de cursos profissionalizantes (antes da desvinculação), que garantam a esses 

trabalhadores oportunidade de emprego futuro; 

 Substituição desses profissionais apenas após a colocação do concursado, para que não 

tenha déficit no corpo funcional do sistema prisional, assim, garantindo o equilíbrio entre 

profissionais e número de presos custodiados, e ainda, garantir aos dirigentes sindicais o 

respeito pela estabilidade, sem qualquer perseguição, tanto aos temporários antigos quanto 

os que entraram pela modalidade PSS.   

 

MEDIDAS DE RESSOCIALIZAÇÃO E DESENCARCERAMENTO  

 Oferta de serviços continuados de saúde, educação e assistência social; 

 Número de detentos empregados, maior que o número de detentos ociosos;  

 Limites pactuados com cada comarca para o encarceramento;  

 Meta de desencarceramento semestral e anual de cada casa penal do estado; 

 Referenciamento de egressos do sistema penal nos CRAS e CREAS, com suporte de 

cofinanciamento estadual de equipes técnicas multidisciplinares para atendimento dessa 

população; 

 Aos presos em cumprimento de pena nos regime SEMIABERTO E ABERTO (SUSIPE 

alinhada ao Judiciário), aplicação do sistema de monitoramento eletrônico, uma vez que 

tal modalidade de controle serve como uma espécie de visão virtual, mas que 

efetivamente estabelece tanto o controle, como reduz o encarceramento, já que mobiliza 

um numero muito elevado de presos, que poderiam estar exercendo atividades extras 

muros, sem impactar de forma direta o sistema e o próprio sistema de justiça; 

 O sistema de cidadania (emissão de documentos) e reinserção social (formação 

profissionalizante), desenvolvido em parceria com as secretarias governamentais, com 
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objetivos voltados para reintegrar o preso dentro da sociedade de forma humanizada e 

produtiva; 

 Fornecer estrutura para os educadores que trabalham com os privados de liberdade, para 

que possam exercer suas atividades com qualidade, e assim garantir a educação, que é 

um direito da pessoa presa, com eficácia, para tanto, que seja fornecido material didático 

à todos os matriculados do sistema prisional, merenda nos horários de aula (em 

conformidade com o convenio estabelecido entre SEDUC e SUSIPE), garantir o 

deslocamento dos profissionais que exercem suas atividade em estabelecimentos 

prisionais distante da região metropolitana, e ainda, que sejam destinados espaços às 

aulas compatível com o sistema de educação extramuros;  

 Convênios entre o sistema penal e a iniciativa privada (PARCERIAS ESTADO E 

INCIATIVA PRIVADA), na oferta de vagas de trabalho a pessoa privada de liberdade, 

como dever social e condição de dignidade humana, com finalidade educativa e 

produtiva, devendo ser adotado no espaço carcerário e fora deste, em conformidade com 

art. 34, §2 da lei de execuções penais, lei 7.210/1984; 

 A criação da APAC (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) com fins 

de dedicação à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de 

liberdade, operando como entidade auxiliar do poder Judiciário e Executivo, 

respectivamente, na execução penal e na administração do cumprimento das penas 

privativas de liberdade nos regimes fechado, semiaberto e aberto, garantindo a 

promoção da humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da 

pena, com fins de evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o 

condenado se recuperar.  

 

A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor expressa sua visão de 

contribuição nesta grave crise, certa de que o acumulo da sociedade paraense contida no 

Parlamento Estadual ajudará a superá-la. 

 


