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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa de Balcão de Direitos desenvolvido pela Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos, através de sua Secretaria Executiva de Direitos Humanos tem 

como objetivo promover o resgate a cidadania oferecendo o serviço gratuito na 

emissão da segunda via dos documentos civis, como: Certidão de Nascimento, 

Casamento e Óbito, Registro Tardio e Suprimento de Registro, tendo como 

premissa o trabalho do Estado em parceria com órgãos e entidades 

governamentais e não governamentais, e com as comunidades, vislumbrando-se o 

resgate da cidadania da população na perspectiva de serem contemplados aos 

benefícios sociais oferecidos pelos Governos Estadual e Federal. O eixo principal 

de atendimento: É toda população de extrema vulnerabilidade social e por 

apresentar hipossuficiência financeira para arcar com a custa de cartório, na 

emissão a partir da segunda via de RG e as que por motivos de força maior não 

possuam nenhuma identificação civil. O programa tem como concepção atuar e 

contribuir para a efetivação da cidadania, bem como fomentar o fortalecimento da 

política de direitos humanos, através da oferta do serviço de emissão gratuita de 

documentos. O Programa Balcão de Direitos atua desde 2005, onde teve início 

suas atividades na Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Olinda. 

Em 2007, passou a integrar a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do 

Governo do Estado de PE, tendo como atribuição o serviço para emissão da 

segunda via dos documentos civis, na perspectiva de disponibilizar gratuitamente 

as pessoas em suas comunidades através das ações itinerantes de cidadania e na 

Sede do Balcão, em parceria com entidades e órgãos governamentais e não 

governamentais do Governo do Estado, junto a todas as comunidades e  

municípios no âmbito do Estado de Pernambuco. 

Assim, o Balcão de Direitos atua diretamente no compromisso com a 

cidadania da população que necessita dos seus serviços alcançados pelas ações de 
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cidadania, onde muitas vezes a comunidade é afetada pela vulnerabilidade e 

discriminação social.  

  

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório tem como objetivo descrever e sistematizar todas as 

ações realizadas pelo programa Balcão de Direitos do ano de 2019. Assim, 

apresentaremos os indicadores quantitativamente, como também ações que foram 

oferecidas à população e que apresentaram evolução no território de abrangência, 

sendo fundamental para o fortalecimento da política de prevenção dos direitos 

civis básicos, do combate a qualquer tipo de discriminação ou de violação dos 

Direitos Humanos, por meio da emissão de documentos gratuitos em nosso 

Estado.  

 

INDICADORES 

 

Descrição Meta Executada 

 BALCÃO DE DIREITOS SEDE ITINERANTE 

Nº de Registros de Nascimento 

emitidos de JAN a OUT de 2019 

pelo Balcão 

6.737 

 

12.766 

Nº de Registros de Casamento 

emitidos de JAN a OUT de 2019 

pelo Balcão 

1.593 

 

2.538 

Nº de Registros de Óbito 

emitidos de JAN a OUT de 2019 

pelo Balcão 

145 

 

188 
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Nº de Registros Tardio 

Iniciados de JAN a OUT de 

2019 pelo Balcão (*) 

69 

 

- 

Nº de Registros Tardio 

Concluído de JAN a OUT de 

2019 pelo Balcão 

15 

 

- 

Registro de Fotos - 2.041 

2ª Via de RG 1.646 - 

Total de Registros Emitidos 10.205 17.533 

Total Geral 27.738 

*Os Processos Tardios Iniciados não são computados no Total de 

Registros Emitidos.   

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

1.  FORMAÇÃO: 

 

Realizadas 01 Formação de Qualidade no Atendimento – CEFOSPE, com a Equipe 

do Balcão de Direitos, atendendo a carga horária de 20 horas; 

 

2.  REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CIDADANIA PELO BALCÃO DE 

DIREITOS:  

 

O Balcão de Direitos - SEDE realizou várias ações em parceria com diversos 

programas do Governo do Estado, tais como: Programa Patronato/SJDH, 

NUPEMEC – Núcleo de Prevenção e Mediação de Conflitos do TJPE – Casa de 

Cidadania, Comitê de Ação de Graças ,  (Programas de Promoção da SEDH: 
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NAP, Mediação de Conflitos, CECH, CIAPPI, CEAV e os Programas de Proteção: 

PROVITA, PPCAAM E PEPDDH e por demandas espontâneas.   

Assim apresentamos os dados detalhados, conforme tabela abaixo: 

 

INDICADORES DO BALCÃO DE DIREITOS SEDE  

ANO 2019 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

2ª Via de 

Certidão de 

Nascimento 

281  357 522 771 811 743 738 937 851 726  

2ª Via de 

Certidão de 

Casamento 

41 88 140 133 126 147 225 206 230 257 

 

2ª Via de 

Certidão de 

Óbito 

09 02 04 09 10 10 12 21 24 44 

 

2ª Via de 

Carteira de 

Identidade 

126 240 60 120 50 150 180 240 240 240 

 

Registros 

Tardios – 

Processos 

Concluídos 

04 01 0 01 0 01 02 01 02 03 

 

TOTAL de 

Documentos 

Emitidos 

136 688 726 1034 997 1041 1316 1405 1347 1.270 

 

Registros 

Tardios – 

Processos 

09 01 03 06 09 11 05 09 11 05 
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Iniciados 

 

Já o Balcão de Direitos ITINERANTE atendeu o serviço de emissão gratuita de 

documentos através do cronograma anual de ações fixas, mês a mês, 

apresentados previamente e pactuados com a SJDH/SEDH, tais como: Resgatando 

Cidadania, NUPREV e Comunidade Segura – SDS, Projeto Colméia – SESC/GLOBO, 

NUPEMEC/TJPE, CEASA, SINDIFRUTAS,  Secretaria de Assistência Social de 

Olinda, ROTARY, Programa É Meu Direito, Programa Governo Presente, SERES – 

Presídio (PFDB), CIAPPI, Secretaria de Assistência Social de Camaragibe, 

Entidades Religiosas, Ong’s, Prefeituras e Municípios. Assim, foram computados os 

seguintes indicadores, conforme tabela abaixo: 

 

 INDICADORES DO BALCÃO DE DIREITOS ITINERANTE  

ANO 

2019 

JAN FEV MA

R 

AB

R 

MA

I 

JUN JUL AG

O 

SET OU

T 

NO

V 

2ª Via de 

Certidão 

de 

Nascime

nto 

225 638 852 956 
153

7 

112

3 

175

4 

219

1 

203

7 

145

3 

 

2ª Via de 

Certidão 

de 

Casamen

to 

21 99 131 202 347 315 379 320 394 330 
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2ª Via de 

Certidão 

de Óbito 

01 18 07 07 25 21 22 27 48 12 

 

FOTOS 

Emitidas 

para 

Documen

tos 

0 10 09 184 232 218 375 389 359 265 

 

TOTAL de 

Documen

tos 

Emitidos 

247 755 999 
134

9 

214

1 

167

7 

253

0 

292

7 

283

8 

206

0 

 

     

 *Resultado do primeiro Quadrimestre do Balcão de Direitos aponta os dados: 

  

     Emissão de 2ª Via de Registro de Nascimento = 19.503 

     Emissão de 2ª Via de Registro de Casamento = 4.131 

     Emissão de 2ª Via de Registro de Óbito = 333 

     Registros Tardios - Processos Iniciados = 69 

     Registros Tardios – Processos Concluídos = 15 

     Retirada de Fotografias para Documentos  = 2.041 

     Emissão de RG = 1.646 

     Total Geral = 27.738 

 

Essas ações se destinam à prestação de serviços diversos as comunidades. 

São realizadas orientações Jurídicas, Direito do Consumidor,  serviços de Saúde, 

Educação, Emissão gratuita de Documentos ( Certidão de Nascimento, Casamento 
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e Óbito), entre outras, feitas articulações e encaminhamentos possíveis a partir de 

cada demanda levada  pelos parceiros à comunidade.  

 

DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DO BALCÃO DE 

DIREITOS:  

 

 Será implantado o (BI)  junto a SEDH e o Balcão de Direitos:  

 Disponibilidade do Sistema de Informatização nos 05 computadores do 

Atendimento e 01 da Gerência; 

 O Sistema funcionará para o cadastro das pessoas que buscam o serviço 

para emissão do registro de nascimento casamento e óbito, registro tardio e 

agendamento para emissão do RG (Identidades);  

 O BI possibilitará o filtro dos serviços procurados e permitirá um 

diagnóstico diário do quantitativo do atendimento por pessoa atendida e por tipo 

serviço procurado.  

  

FORMAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE:  

 

 Relações Interpessoais (CEFOSPE);  

 Inteligência emocional (CEFOSPE); 

 Introdução ao Coaching (CEFOSPE); 

 Gestão de Projetos (CEFOSPE); 

 Troca de Saberes – (Serviço de inteligência da Polícia Civil e Polícia Federal 

de PE); 

 Formação Troca de Saberes CECH (Manhã) e Indicadores em DH; 

 Capacitação com o BOPE (Grupo de Operações  Especiais de PE); 

 Capacitação com o CEFOSPE (Gerenciamento de Projetos); 
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REPRESENTAÇÃO DA SJDH NA CÂMARA SETORIAL DE PREVENÇÃO 

SOCIAL - PPV: 

 

          As reuniões geralmente acontecem mensalmente, onde a secretaria se fez 

representada através da Gerência do Balcão de Direitos totalizando a participação 

em 7 reuniões , entre outras atividades promovidas pela Câmara. 

 

MÍDIA ESPECÍFICA COM PAUTAS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO:  

 

 Programa: Jornal da Rede Brasil 

 Programa: NETV 1 edição 

 Programa: A voz do Povo 

 Programa: Jota Ferreira 

 Programa: Show do Rádio 

 Programa: Folha da amanhã 

 Programa: Conexão Notícias 

 Matéria impressa no Diário de Pernambuco 

 Matérias em vários Blogs de Recife e interior do Estado; 

 Matéria para o Bom dia Brasil e NETV 1° edição, TV Clube, TV Jornal, Rádio 

Folha, Rádio Clube, durante os meses de Jan a Out de 2019.  

 

As matérias produzidas objetivaram ampliar o acesso às informações 

sobretudo, a localização para o acesso da população ao serviço de emissão 

gratuita de documentos, promovido pelo Governo do Estado, e possibilitando com 

isso, a divulgação através das lideranças dos territórios de atuação, orientando e 

viabilizando os instrumentos necessários para a realização das ações de cidadania 

a quem se interessassem pelo serviço.    
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AVANÇOS 

 

 Articulação junto ao Núcleo de Prevenção e Mediação de Conflitos do TJPE, 

com a FADEQUIPE, PATRONATO e o Programa de Medição de Conflitos da 

SEDH, para o encaminhamento sistemático de pessoas  atendidas pelos 

respectivos núcleos e que necessitam da segunda via de documentos; 

 

  O programa conseguiu articulação com esses parceiros, o que possibilitou 

criar uma agenda semanal sistemática, onde o atendimento é fomentado e 

direcionado para as pessoas com um alto índice de vulnerabilidade, sendo 

estas atendidas pelos núcleos e encaminhadas ao agendamento direto com 

o Balcão para retirada da segunda via de RG e 2ª via de outros 

documentos. 

 

 Aumento da procura dos serviços do Balcão de Direitos; 

 

Deu-se de forma espontânea e expressiva, sendo ainda um serviço pouco 

conhecido pela população, às pessoas tem buscado com mais frequência. 

As lideranças comunitárias e os Conselhos Tutelares tem tido um papel 

importante junto as comunidades informando da importância da atualização 

dos documentos e tem colaborado na construção das ações de cidadania 

visando contemplar com um maior número de pessoas do território 

abrangente, atingindo de logo as pessoas com maior índice de 

vulnerabilidade social e que tenham dificuldade de acesso a emissão de 

documentos civis entre outros serviços;  
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 Novas ações estão sendo construídas, inclusive com parâmetros para o ano 

de 2020. O Programa tem como premissa a ampliação dos serviços, assim 

como de instalação de um posto do Balcão de Direitos na SEDE do 

PROCON, assim como, resgatar o serviço de emissão de CTPS pelo Balcão 

de Direitos, para o próximo ano. E aberto a novas ações de cidadania junto 

aos parceiros que se colocarem disponíveis para execução.   

 

    

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO BENEFICIADO: 

É importante destacar que as normativas que regulamentam as   Políticas 

Públicas são criadas a partir das necessidades dos personagens existentes em 

todo contexto da desigualdade de gênero e do acesso desigual à aos direitos 

fundamentais. O Programa Balcão de Direitos em parceria com muitos organismos 

governamentais e não governamentais, realizou ações que garantiram a 

efetivação da cidadania e o acesso das políticas públicas para toda a população, 

causando grande impacto social no que tange a inserção de muitas pessoas aos 

serviços públicos oferecidos pelo Governo do Estado. Destacamos a importância 

de se trabalhar a conscientização sobre a necessidade e a utilidade da 

documentação civil, além da orientação de acesso a políticas públicas de inserção 

aos benefícios sociais. Além disso, as ações impactam imediatamente no território, 

pois acontecem dentro da área limítrofe  do local de moradia das mesmas, 

proporcionando comodidade ao acesso aos serviços. A necessidade da população 

é muito grande e trabalhar a conscientização de suas necessidades no ato do 

atendimento é muito salutar, haja vista, poder promover o empoderamento de 

seus direitos, quando da efetivação da cidadania. As ações realizadas visaram 

sobretudo o resgate da vida como cidadão, tornando-os reconhecidos e 

valorizados pelo “status” civil no momento da renovação do seu registro, e isso 
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sem dúvida é impactar a vida social de uma comunidade, o acesso direito a 

cidadania. 

  

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

O Programa Balcão de Direitos embora tenha tido um grande avanço no 

quantitativo de registros emitidos neste ano, apesar dos esforços tivemos alguns 

entraves no desenvolvimento dos serviços, conforme discriminadas abaixo: 

 Estrutura do Balcão SEDE - falta de: (equipamentos de informática, 

equipamentos de ar condicionado, mobiliário); 

 Disponibilidade de carro para deslocamento da equipe e reuniões externas;  

 Ampliação da Equipe - disponibilidade de mais (5) pessoas para o apoio 

administrativo; 

 Regularização do fornecimento dos Pré-franqueados;  

 Disponibilidade de Linha Telefônica; 

 Disponibilidade de Internet – aumentar a velocidade; 

 Disponibilidade de Câmeras de Segurança; 

 Disponibilidade de 01 (uma) cadeira de rodas; 

 

O Programa Balcão de Direitos apesar dos avanços obtidos, terá  grandes 

desafios, que implicam em redefinições do processo de emissão de documentos, 

tais como a implantação do sistema de informatização, ampliação da capilaridade 

dos órgãos responsáveis pela emissão de documentos, ampliação de ações 

educativas associadas aos mutirões sobre direitos, bem como integração maior 

com outras políticas públicas.  

 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2020: 
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 Implantação do Sistema de Informatização do Balcão de Direitos (TI); 

 Adquirir o equipamento para emissão do RG Digital - IITB; 

 Aumentar o número de atendimentos para emissão do RG junto ao 

IITB/SDS; 

 Equipar e consolidar o atendimento informatizado já existente e implantar 

novos; 

 Possibilitar o fortalecimento intersetorial para as demandas internas no 

processo da gestão de atendimento;  

 Promoção de Cursos de Qualificação para os Servidores; 

 Instalação de linha telefônica para o Balcão; 

 Disponibilidade de Internet para o Balcão; 

 Disponibilidade de Guarda Patrimonial para o prédio do arquivo do 

Procon/Balcão, ou Instalação de Câmaras de Segurança para o Balcão; 

 Resgatar a emissão de CTPS pelo Balcão de Direitos conveniado com o 

Ministério do Trabalho; 

 Trabalhar na perspectiva de aumentar a visibilidade do programa junto aos 

parceiros nas ações de cidadania;  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O Programa Balcão de Direitos tem como premissa fomentar à promoção 

dos Direitos Humanos, através do serviço oferecido para emissão da segunda via 

gratuita de documentos civis. O Ano de 2019 foi de grandes conquistas, sobretudo 

de grandes desafios para o programa, pois foi possível dobrar o número de 

registros emitidos em relação ao ano de 2018. Um ano que antecede as Eleições 

das Prefeituras do Estado, o que não delimitou e nem diminuiu o quantitativo das 

ações de cidadania, pelo contrário, tivemos participação em massa em muitas das 

ações e os números foram crescentes.  
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Para que todas as ações tivessem êxito, é importante ressaltar que a 

receptividade dos Municípios nas suas respectivas secretarias, gestores e na mídia 

tem sido fundamental para o avanço na prestação do serviço do Governo do 

Estado através do Programa Balcão de Direitos. Em cada região, como estratégia 

de divulgação e potencialização das atividades, as Semanas surgem como pautas 

frequentes nas redações. Desde os veículos impressos, as rádios, TVs e redes 

sociais disponíveis, até os parceiros pelo interior, todos/as contribuem para 

informar à população a ação que vai ocorrer no seu território ou na sua cidade.    

Sabemos que a demanda advindas dos Municípios ainda é ampla, mas a 

SEDH reafirma seu compromisso quando cumpre seu papel na defesa e promoção 

dos Direitos Humanos, quando opta pela interiorização de suas ações e quando 

perpassa para sua Equipe e para a população que o valor maior está em levar 

serviços que promovam cidadania e reconhecimento de direitos de cada cidadão 

em todo Estado. 

Como perspectiva para 2020, a implementação, ampliação dos serviços  e 

profissionalização da Equipe do Balcão de Direitos, para que estes possam tornar-

se mecanismo de autonomia das pessoas que buscam os serviços. 

Cabe ressaltar que conforme os serviços Tipificados, um dos desafios é o 

aprimoramento e a efetivação do Serviço de informatização do processo de 

Registro, bem como a capacitação técnica do grupo de trabalho. Para atingir a 

finalidade dos serviços, é necessário que a composição da equipe atenda às 

diretrizes propostas pelo Balcão de Direitos, observe-se as particularidades de 

cada serviço, como situações de vulnerabilidade e risco social, número de pessoas 

atendidas, famílias e indivíduos referenciados ao Balcão, além da clareza das 

atribuições por parte dos profissionais envolvidos. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa É Meu Direito 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Adélia Andrade de Sousa 

Erivonalda Vasconcelos 

Ivone Melo de Lira 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A Secretaria Executiva de Direitos Humanos (SEDH) da Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos (SJDH) tem como uma das suas atividades o Programa É Meu 

Direito que cumpre o papel de levar ações integradas de cidadania, prestando 

serviços à população mais carente.  

 

O Programa É Meu Direito presta serviços básicos à população menos favorecida, 

dando oportunidade para que a mesma tenha acesso à documentação básica e 

outros serviços que contribuem para redução de desigualdades sociais. Ações que 

vão desde a emissão gratuita de documentação (2ª via RG, 2ª via certidão de 

nascimento, casamento e óbito, 2ª via CPF), atividades na área de saúde e 

assistência social, passando por orientações e encaminhamentos na área de 

defesa do consumidor, direitos e transações de usuários de veículos automotivos, 

direitos e transações de usuários da Companhia de Energia Elétrica (Celpe). O 

programa abrange, também, orientações jurídicas e psicossociais sobre direitos 

humanos, através dos técnicos da SEDH, finalizando com o acesso a serviços de 

beleza e estética. 
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É importante ressaltar que para realização do Programa É Meu Direito é 

fundamental a parceria entre secretarias do Estado, secretarias dos municípios 

envolvidos e instituições públicas e privadas, sob a coordenação da Secretaria 

Executiva de Direitos Humanos. 

 

Em 2019, o Programa É Meu Direito foi realizado em 21 municípios, contemplando 

as regiões: metropolitana, mata norte/sul e agreste,  totalizando 29 ações e 

27.490 atendimentos no período de fevereiro a 30 de novembro de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Este relatório é o detalhamento das ações executadas pelo Programa É Meu 

Direito no ano de 2019. Nele estão contidas as ações do programa, o público-alvo 

destinado (com gráficos expositivos), os resultados alcançados - com números nas 

áreas de cidadania, saúde e cuidados pessoais, os entraves e necessidades que 

dificultaram a sua aplicação e as propostas para sua ampliação e melhor execução 

em 2020. O relatório incorpora ainda as atividades desenvolvidas pelo Programa É 

Meu Direito no período de fevereiro 2019 a 30 de novembro de 2019, realizadas 

nos municípios das Regiões: Metropolitana, Mata Norte/Sul e Agreste e  constarão 

os dados quantitativos dos serviços desenvolvidos por cada município que sediou 

a realização do programa. Nesta exposição, serão identificados os serviços mais 

demandados, os que foram atendidos - a ampla maioria - e os que não puderam 

ser ampliados.  

 

BOAS PRÁTICAS 

Com o Programa É Meu Direito, a Secretaria Executiva de Direitos Humanos da 

Secretaria de Justiça reduziu a vulnerabilidade social das populações atendidas ao 

atender demandas básicas às quais essas comunidades carentes não tinham 

acesso.  
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Ao garantir a retirada de documentos, a secretaria possibilitou que homens, 

mulheres, jovens e crianças exerçam  a sua autonomia, na medida em que podem 

agora requerer benefícios, participar de concursos e ter os direitos e deveres 

assegurados. Casos de estudantes que passaram a realizar o Enem, ingressar em 

escolas e cursos, assim como pessoas que tiveram chances de emprego e de 

obtenção de benefícios governamentais. 

 

INDICADORES 
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AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

CIDADANIA 

Foram realizadas intervenções destinadas a garantir o acesso à cidadania através 

de serviços como emissão de documentos: 2ª via RG, CPF e certidões de 

nascimento, casamento e óbito.  
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IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

Destacou-se positivamente a emissão gratuita de documentos, reduzindo a 

vulnerabilidade social, e a interiorização das ações, bem como as parcerias com as 

administrações públicas estadual e municipais e com a iniciativa privada, com o 

efetivo resgate da autoestima das populações atendidas.  
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Ao oferecer serviços gratuitos às pessoas que não têm acesso fácil a serviços 

públicos, o programa conseguiu resgatar a cidadania dessas comunidades, um  

exemplo são os serviços de saúde que oportunizou o diagnostico precoce de 

doenças. 

 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Embora o Programa É Meu Direito tenha apresentado dados e impactos bastante 

satisfatórios, o que nos leva a concluir pelo seu sucesso, entraves à sua execução 

não possibilitaram a conquista mais positivas, o que nos leva a  apontar 

alternativas para resolução desses obstáculos para 2020. 

 

Destacamos aqui a falta de um corpo técnico e pessoal de apoio – advogado, 

psicólogo, assistente social e apoio administrativo – no dia da ação que permita o 

atendimento direto ao público. Como alternativa, faz-se necessário estabelecer um 

calendário indicando os profissionais dos programas da SEDH que participarão das 

ações. Este calendário deve ser previamente definido pelas coordenações. 

 

É importante ressaltar a inexistência de autonomia financeira do Programa É Meu 

Direito, o que afeta significativamente a possibilidade de agilidade das suas ações. 

Consideramos, assim, ser necessário que o programa passe a ter destinação 

orçamentária anual própria.  

  

Entrave para formalizar parcerias com entidades privadas para destinação de 

quadros profissionais para as ações do programa. Faz-se necessário a elaboração 

de um Termo de Cooperação Técnica que consagre a parceria da SEDH com as 

instituições.   
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Para que o programa tenha maior êxito, em razão da grande demanda pelo 

documento, é essencial dialogar novamente com a SDS/ITBI para a ampliação do 

número de cédulas de identidade. 

 

Falta de estrutura para operacionalizar plenamente o programa: diárias 

(regularizar o pagamento), transporte de pessoal (aquisição de uma VAN), 

alimentação (equipe no dia da ação), recurso financeiro para os voluntários 

(deslocamento e aquisição de material profissional necessário para prestar o 

serviço). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa É Meu Direito cumpre o papel social relevante ao levar ações e 

serviços integrados de cidadania, saúde e prevenção à população mais carente de 

municípios pernambucanos. Os resultados alcançados e apontados neste relatório 

revelam a importância direta nas áreas de cidadania, saúde e cuidados pessoais 

para a autoestima dessas populações que, no dia a dia, têm dificuldade de acesso 

aos serviços  em seus locais efetivos. 

 

As intervenções executadas, apesar das carências  de pessoal técnico e de 

estrutura material, demonstraram a necessidade social de manutenção e 

ampliação do programa para atender a uma realidade que ainda aflige parcelas 

afetadas por questões econômicas, educacionais e humanas, que se reproduzem 

há décadas no país, seja pelo desconhecimento dos direitos  legais, seja pela 

distância dos mecanismos que intermediam esses direitos. 

O Programa É Meu Direito garantiu, ao longo de 2019, o acesso dessas 

populações e comunidades à cidadania mais básica, ao conceder documentos 

como a 2ª via RG, o CPF e as certidões de nascimento, casamento e óbito. Com 

esses documentos, as pessoas puderam ter acesso aos benefícios dos programas 
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sociais dos governos estadual, federal e municipais, a ingressar numa escola, 

disputar um concurso e obter um emprego. 

 

Mais que a cidadania dos documentos, o programa levou a comunidades carentes 

e discriminadas ações na área preventiva, na área de saúde, detectando doenças 

como diabetes, hepatites B e C, sífilis e HIV. E a cobertura vacinal. Até ações 

simples que valorizaram a autoestima das populações carentes, como cortes de 

cabelo masculino e feminino, higienização e massagens de mãos e do rosto, 

benefícios que as condições financeiras os distanciam no dia a dia dos 

beneficiados. 

 

Para os resultados neste relatório detalhado, foram fundamentais as parcerias 

entre secretarias estaduais e municipais e a parceria com instituições de ensino e 

empresas, sob a coordenação efetiva da SEDH. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO  

Centro Estadual de Apoio a Vítimas de Violência (CEAV) 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Coordenadora – Luzia Cristina da Silva Dutra 

 Assistente Administrativa – Perola Maria Lourenço Gomes  

 Psicólogas – Valeria Amâncio dos Santos e Paula Albuquerque Alves 

 Assistente Social – Andrea Cabral  

 Advogado e Advogada – Fabio Calabrese e Juliana Accioly Martins  

  

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Centro Estadual de Apoio a Vítimas de Violência – CEAV - é um programa que 

integra o Sistema Estadual de Proteção à Pessoa (SEPP), de responsabilidade da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, executado pela Secretaria Executiva de 

Direitos Humanos – SEDH, em conformidade com a Política Nacional de Direitos 

Humanos, que tem por objetivo acolher as famílias vítimas de crimes violentos 

letais e intencionais – CVLI na violação de seus direitos, no sentido de dar 

visibilidade às diversas demandas sociais, jurídicas e psicológicas dessas famílias a 

partir de uma ampla articulação com toda a rede parceira e órgãos públicos dos 

diversos entes federados, com a finalidade de garantir o eficaz atendimento dessas 

demandas, bem como promover politicas públicas afirmativas em direitos humanos, 

tudo em conformidade com o sistema de garantia de direitos, resgatando a 

cidadania das vítimas indiretas de homicídios do Estado de Pernambuco. 

É importante refletir que a violência transforma os hábitos e comportamentos 

sociais, a organização dos espaços urbanos e a arquitetura das cidades. Todos são 

afetados pela fonte comum de uma estrutura social desigual e injusta, que se 

expressa nas relações domésticas, de trabalho, de gênero, de classes, de poder. As 
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múltiplas formas e condições de expressão da violência sinalizam que é preciso 

desenvolver estratégias de articulação inovadoras que sejam intersetoriais, 

interinstitucionais e interdisciplinares, buscando dessa forma, intervir sobre as 

causas desse fenômeno, desse problema, que estão na própria sociedade. 

A atuação do CEAV/PE está em conformidade com o Eixo 2 do Plano de Segurança 

Pública - PACTO PELA VIDA e, mais recentemente, com a inserção nas atividades 

desenvolvidas pelo Programa Governo Presente no qual se configuram ações 

integradas e articuladas de secretarias de Estado que juntas, e de maneira 

coordenada, levam programas e projetos de inclusão social e produtiva aos 

moradores de áreas vulneráveis da Região Metropolitana do Recife, onde ocorre o 

maior número de mortes violentas, cujas vítimas são oriundas de comunidades 

pobres onde a falta de informação, a falta de assistência do poder público e o medo 

imposto pela lei do silêncio são fatores que concorrem para a impunidade dos 

violadores. Vale ressaltar, que na contemporaneidade, a violência demanda 

estratégias efetivas de gerenciamento, a fim de amenizar o impacto da mesma nas 

vidas das pessoas. Sendo dever de o Estado garantir a preservação da vida de seus 

cidadãos e, nos casos onde a violação já foi cometida, é dever do Estado promover 

o resgate das famílias das vítimas pelo não evitamento da morte. É essa 

compreensão que respalda e fomenta a necessidade de efetivação das políticas 

públicas no sentido de minimizar os impactos negativos que a violência promove. 

O CEAV encontra fundamento: a) no artigo 245 da Constituição Federal que obriga 

o Estado Brasileiro a dar uma atenção especial às vítimas de violência: “A lei 

disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos 

herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem 

prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito”; b) no compromisso constante 

no Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH3, no Eixo Orientador IV, que 

trata da Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, notadamente a 

Diretriz 15, que trata da Garantia dos direitos das vítimas de crimes; c) na 
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Declaração dos Princípios Básicos de Justiça em favor das Vítimas de Crimes e 

Abuso do Poder das Nações Unidas. 

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório tem por intuito de apresentar as atividades desenvolvidas e 

os respectivos resultados no decorrer do período supracitado pelo Centro de Apoio 

às vítimas de violência de Pernambuco - CEAV/PE. 

O Centro Estadual de Apoio a Vítimas de Violência – CEAV - é um programa 

executado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos – SEDH, em 

conformidade com a Política Nacional de Direitos Humanos, que tem por objetivo 

acolher as famílias vítimas de crimes violentos letais e intencionais – CVLI na 

violação de seus direitos, no sentido de dar visibilidade às diversas demandas 

sociais, jurídicas e psicológicas dessas famílias a partir de uma ampla articulação 

com toda a rede parceira e órgãos públicos dos diversos entes federados, com a 

finalidade de garantir o eficaz atendimento dessas demandas, bem como 

promover politicas públicas afirmativas em direitos humanos, tudo em 

conformidade com o sistema de garantia de direitos, resgatando a cidadania das 

vítimas indiretas de homicídios do Estado de Pernambuco. 

O programa CEAV atualmente atua, quanto à abrangência territorial, com exceção 

dos Casos de Repercussão, em três municípios da região metropolitana: Recife, 

Olinda e Jaboatão dos Guararapes.  

O foco prioritário de atendimento são os familiares de vítimas de Crimes Violentos 

Letais Intencionais – CVLI, ou seja, as vítimas indiretas. De acordo com o artigo 

2º da Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da 

Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pela Resolução 40/34 

de 1985, temos a conceituação da vítima indireta como sendo “a família próxima 

ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um 
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prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência 

ou para impedir a vitimização”. 

A violência transforma os hábitos e comportamentos sociais, a organização dos 

espaços urbanos e a arquitetura das cidades. Todos são afetados pela fonte 

comum de uma estrutura social desigual e injusta, que se expressa nas relações 

domésticas, de trabalho, de gênero, de classes, de poder. As múltiplas formas e 

condições de expressão da violência sinalizam que é preciso desenvolver 

estratégias de articulação inovadoras que sejam intersetoriais, interinstitucionais e 

interdisciplinares, buscando dessa forma, intervir sobre as causas desse 

fenômeno, desse problema, que estão na própria sociedade. 

Considerando a ampliação do conceito de vítima, o CEAV recebe a todos aqueles 

que procuram o serviço, mesmo que não sejam familiares diretos da vítima. 

Entende-se que aqueles que convivem no entorno são vitimados pela ação 

violenta e essa intervenção passa a ser preventiva. 

A metodologia utilizada pelos profissionais obedece a um fluxo de acolhimento, 

atendimento e encaminhamento a rede que pressupõe a visibilidade das vítimas 

indiretas, quanto aos seus direitos e seus sentimentos. O que é uma mudança de 

enfoque com respeito às práticas tradicionais da justiça, onde toda atenção está 

concentrada no réu, principalmente nos casos de homicídio e latrocínio, ou mesmo 

nas vítimas diretas. A atuação do CEAV tem se ocupado principalmente nos 

familiares de vítimas de CVLI.   

 É importante refletir que a violência transforma os hábitos e comportamentos 

sociais, a organização dos espaços urbanos e a arquitetura das cidades. Todos são 

afetados pela fonte comum de uma estrutura social desigual e injusta, que se 

expressa nas relações domésticas, de trabalho, de gênero, de classes, de poder. 

As múltiplas formas e condições de expressão da violência sinalizam que é preciso 

desenvolver estratégias inovadoras que sejam intersetoriais, interinstitucionais e 
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interdisciplinares, buscando dessa forma, intervir sobre as causas desse 

fenômeno, desse problema, que estão na própria sociedade. 

A violência é um problema social global que atravessa a história da humanidade, 

sendo encontrada em todas as sociedades e tradições culturais. É um fenômeno 

multicausal, tendo influências ideológicas, religiosas e culturais que surgem (ou 

ressurgem) em determinados momentos históricos. É também pluridimensional 

podendo ser representada de forma diferente entre as sociedades e seus grupos. 

E multifacetado, atingindo não somente a integridade física, mas também 

psíquica, emocional e simbólica de indivíduos ou grupos nas diversas esferas 

sociais, sejam no espaço público ou privado. 

Neste sentido, reduzir os índices de violência, sobretudo dos CVLI, vai para além 

de aparelhar a polícia, os equipamentos de monitoramento e investimentos nas 

unidades de privação de liberdade, faz-se necessário investir na prevenção a partir 

do fortalecimento de políticas públicas como educação, saúde, assistência, 

trabalho, dentre outras, sempre na perspectiva do que foi pensado o Pacto Pela 

Vida, primeira atividade estratégica do Plano Estadual de Segurança Pública, 

elaborado tendo como referência a articulação com os Direitos Humanos.  

 

BOAS PRÁTICAS 

Foram realizadas algumas atividades no decorrer do ano que ensejaram novas 

ações nos municípios e na formação da equipe. Foram elas.  

a) Articulação no Município de Moreno a partir do Caso de 

Repercussão dos CVLI´s Maria Alice dos Santos, de 13 anos, e Alex 

Gabriel dos Santos, de 11 anos, vítimas de violência doméstica. 

O agressor, Robson José dos Prazeres, esfaqueou e assassinou dois filhos 

da companheira Gessica Maria do Nascimento, que é vítima de violência 

doméstica. Noticiou a situação na Delegacia local e chegou a ser expedida 

Medida de Protetiva em desfavor do assassino, que nunca foi cumprida. 
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Relatou violência psicológica, emocional, física e sexual. O CEAV idenficou 

um despreparo no atendimento emergencial à mulher vitima de violência 

no município. Foi realizado Estudo de Caso na equipe, onde se avaliou a 

necessidade de acionar diversos segmentos em articulação no Município. 

Foi realizada Reunião de Rede no Crass de Moreno com no dia 15 de 

janeiro, com a presença do CRASS, CREAS, SUAS, Conselho Tutelar, Centro 

de Referencia da Mulher, Secretaria de Assistência e Prefeitura. Além de 

vários encaminhamentos (policiais, assistência, saúde, psicologia, 

habitação), rendeu a participação da equipe no GGM do programa Moreno 

em Ordem, para pensar estratégias de combate à violência de gênero. O 

CEAV articulou junto com a Secretaria da Mulher do Estado, que realizou 

Formação em Política de Gênero e Violência Doméstica com os técnicos da 

Assistência Social do Município e o Batalhão de Policia de Moreno. 

Participaram cerca de 40 pessoas.  

 

 

b) Articulação com a Prefeitura do Recife, o SANEAR, a partir do Caso 

de Repercussão da CVLI YARA SERENA CAMARGO, vítima de 

transfobia. Atendimento juntamente com o CECH, no Balcão de Direitos, 

da genitora, MARIA NILDA PEREIRA DA SILVA e seu filho, SANDRO SILVA 

DE SOUZA, de 16 anos. Relataram que a filha foi assassinada e que já 

sofria abuso físico e psicológico diariamente pela sua condição de trans. 

Vivia da prostituição, e foi assassinada próximo da residência. Ressaltaram 

a questão de querer se mudar do habitacional por se sentirem ameaçados e 

constrangidos por conta da transfobia. O CEAV articulou junto com a o 

SANEAR a mudança da família para outro habitacional. Fato este que foi 

concretizado. Tem-se, no presente caso, a importância de inserir na política 
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habitacional do Município do Recife a demanda da vítima indireta, 

notadamente a vitima de LGBTfobia. 

 

c) Articulação com o MST, Promotoria Agraria do MPPE a partir do 

caso de Repercussão do CVLI Aluciano Ferreira dos Santos, 

trabalhador sem-terra e pastor evangélico, ocorrido na cidade 

pernambucana de Brejo da Madre de Deus. Em reunião com Jaime 

Amorim, coordenador do MST Pernambuco, e o advogado do MST, Edgar 

Menezes, em Caruaru, foi articulado o reassentamento da família para 

Petrolina, diante do risco decorrente do conflito agrário existente. Bem 

como a participação da Promotoria Agraria na coleta dos depoimentos na 

região.  

 

INDICADORES 

 

INDICADORES 2019 

INDICADOR META EXECUTADA 

1- CVLI´S ATENDIDOS 591 

2-  NÃO ACEITARAM O 

ATENDIMENTO 

206 

3 CASOS SEM CONTATO 

  

1208 

4. ACOMPANHAMENTOS DE CASOS 374 

5. FAMILIARES INCLUÍDOS 516 

6. INQUERITOS CONCLUIDOS 06 
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7.  ENCAMINHAMENTO À REDE 1410 

8. CONTATOS INSTITUCIONAIS 111 

           

9. PESSOA EM SITUAÇÃO DE 

AMEAÇA 

26 

10. CASO DE REPERCUSSÃO 16 

 

 

 

DEFINIÇÃO DOS INDICADORES 

 

a. CVLI´s Atendidos – Casos abordados (aceitos/ não aceitos/ indefinidos) 

pela CEAV de Crimes Violentos Letais e Intencionais CVLI de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos, mulheres e casos de repercussão no 

Estado, ocorridos em Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda.  
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b. Acompanhamento de Casos – Casos atendidos e aceitos dentro do perfil 

de atendimento. 

c. Familiares Incluidos – São todos os indivíduos considerados per si em 

cada caso, incluídos no banco de dados atendidos pela CEAV, que foram 

atingidos indiretamente pela CVLI. 

d. Inquéritos Concluídos – É o número de inquéritos instaurados e 

concluídos pela autoridade policial acompanhados pelo CEAV. 

e. Encaminhamento à Rede – Quantidade de encaminhamentos à rede de 

atendimento de assistência social, psicológica e jurídica realizados pela 

equipe aos familiares atendidos. 

f. Contatos Institucionais – Relação das ações de articulação da equipe do 

CEAV com os vários setores institucionais para fins de viabilizar o melhor 

atendimento aos familiares atendidos.   

g. Casos Sem Contato – Casos que seriam atendidos pela CEAV (Crimes 

Violentos Letais e Intencionais CVLI de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos, mulheres e casos de repercussão no Estado, ocorridos em 

Jaboatão dos Guararapes, Recife e Olinda), mas que não foi possível o 

contato com os familiares, por diversos motivos.  

h. Pessoa em Situação de Ameaça – Vitimas indiretas que se encontram 

em situação de ameaça decorrente do CVLI em questão.  

i. Caso de Repercussão - São casos de repercussão aqueles que 

demandam atendimento às famílias das vitimas diretas de CVLI: 

Repercussão Politica. Consiste no caso em que a autoridade do Estado 

considere necessária a atuação politica do CEAV para fins de articulação 

das demandas sociais, psicológicas e jurídicas da família junto à rede 

parceira e órgãos públicos do Município repercussão Técnicos. Consiste no 

caso em que a Equipe considere a necessidade de atuação técnica do 

CEAV, podendo ocorrer em duas situações: Ameaçam Real e Iminente dos 
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Familiares de Vítimas de CVLI; Casos onde a atuação do CEAV promova o 

amplo debate e articulação de Politicas Públicas no Município e no Estado. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

a.  Articulação Institucional para fortalecimento de REDE 

Socioassitencial com os municípios de Prioridade - No decorrer do 

ano foram realizadas algumas reuniões e contatos com os programas socais 

dos territórios de abrangência do serviço (Jaboatão, Recife e Olinda) para 

divulgação do CEAV e entendimento do serviço, em face da efetivação dos 

encaminhamentos realizados pela equipe junto aos familiares vitimas de 

violência com o intuito de garantir o acesso as políticas públicas.  

b. Apresentação do CEAV: Foram realizadas apresentações do CEAV pela 

coordenação visando divulgar as ações do serviço atuando de forma 

preventiva e redução da criminalidade nos seguintes eventos: 16º 

Congresso Nacional de Terapia Ocupacional; Faculdade São Miguel, no 

Curso de Psicologia; Conferencia Municial dos Idosos de Olinda; 

Conferência Municipal da Mulher de Olinda; Encontro do GT de Segurança 

Pública do Município de Palmares; 1ª Jornada de Direitos Humanos para 

Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas da Região 

Metropolitana, em Paulista. 

c. Articulação Institucional para fortalecimento de REDE 

Socioassitencial com os municípios de Prioridade - No decorrer do 

ano foram realizadas algumas reuniões e contatos com os programas socais 

dos territórios de abrangência do serviço (Jaboatão, Recife e Olinda) para 

divulgação do CEAV e entendimento do serviço, em face a  efetivação dos 

encaminhamentos realizados pela equipe junto aos familiares vitimas de 

violência com o intuito de garantir o acesso as políticas públicas.  
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d.  Efetivação da Parceria com da Defensoria Pública de Pernambuco - 

O CEAV se buscou uma interlocução mais estreita com a defensoria pública 

e visando a celeridade ao acesso à justiça na garantia de serviços de 

cidadania para familiares de vítimas de CVLI, buscando reafirmar a parceria 

já realizada anteriormente pelo serviço com o núcleo de Defesa e Promoção 

Direitos Humano da Defensoria Pública de Pernambuco. Na prática, os casos 

atendidos pelo CEAV serão encaminhados diretamente para o Núcleo de 

Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, que dará prioridade as 

solicitações. Entre as demandas recorrentes são: Regularização de situação 

de guarda, reconhecimento de Paternidade, pensão alimentícia e retificação 

de registro. Trata-se de uma experiência inovadora em parceria com o 

núcleo e que tem tido um olhar diferenciado pelo núcleo junto aos familiares 

de vítimas que são assistidos pelo CEAV. 

e. Divulgação do CEAV na impressa TV/Rádio - O objetivo de informar a 

população do serviço especializado de atendimento às vitimas indiretas de 

CVLI’s pelo governo do Estado de Pernambuco por intermédio da SJDH e 

executado pela SEDH; 

f. Reuniões de equipe, seminários internos e estudo de casos 

emblemáticos com a equipe que compõe o programa – As reuniões 

têm a finalidade de alinhar os serviços e a operacionalização do sistema, 

requisito fundamental em se tratando de viabilizar os encaminhamentos, 

através de estudo de casos, orientações técnicas e a própria 

operacionalização do sistema do banco de dados especifico do programa. 

Como também se faz extremamente necessário o processo de formação 

para os profissionais que integram a equipe, com o olhar na qualificação 

dos atendimentos aos usuários em tela, como também atualiza as 

informações acerca das demais politicas publicas com a interface com a 

politica de direitos humanos. 
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g. Realização do Café com Prosa na Secretaria Executiva de Direitos 

Humanos, com a participação dos Programas de Promoção– 

Semana da Mulher. Roda de Conversa com Luciene Santos, Assistente 

Social do Wilma Lessa, acerca de Violência contra a Mulher.  

h. Elaboração do Protocolo de Atendimento do Centro Estadual de 

Apoio às Vítimas de Violência do Estado de Pernambuco. 

Redefinição de conceitos e objetivos, bem como de fazeres da equipe para 

uniformização dos atendimentos.  

i. Elaboração do Projeto Repercussões do Crime Violento Letal 

Intencional e a Política de Atendimento às Vítimas Indiretas para 

o município de Vitória de Santo Antão. Com objetivo de Reduzir os 

índices de violência, sobretudo dos CVLI, e fortalecer políticas públicas, 

tendo como referência a articulação com os Direitos Humanos. Aguardando 

recurso para implementação.  

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

O Centro Estadual de Apoio a Vítimas de Violência – CEAV - é um programa 

executado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos – SEDH, em 

conformidade com a Política Nacional de Direitos Humanos, que tem por objetivo 

acolher as famílias vítimas de crimes violentos letais e intencionais – CVLI na 

violação de seus direitos, no sentido de dar visibilidade às diversas demandas 

sociais, jurídicas e psicológicas dessas famílias a partir de uma ampla articulação 

com toda a rede parceira e órgãos públicos dos diversos entes federados, com a 

finalidade de garantir o eficaz atendimento dessas demandas, bem como 

promover politicas públicas afirmativas em direitos humanos, tudo em 

conformidade com o sistema de garantia de direitos, resgatando a cidadania das 

vítimas indiretas de homicídios do Estado de Pernambuco. 
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O programa CEAV atualmente atua, quanto à abrangência territorial, com exceção 

dos Casos de Repercussão, em três municípios da região metropolitana: Recife, 

Olinda e Jaboatão dos Guararapes.  

O foco prioritário de atendimento são os familiares de vítimas de Crimes Violentos 

Letais Intencionais – CVLI, ou seja, as vítimas indiretas. De acordo com o artigo 

2º da Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça Relativos às Vítimas da 

Criminalidade e de Abuso de Poder, adotada pela Assembleia Geral do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pela Resolução 40/34 

de 1985, temos a conceituação da vítima indireta como sendo “a família próxima 

ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um 

prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência 

ou para impedir a vitimização”. 

Reduzir os índices de violência, sobretudo dos CVLI, vai para além de aparelhar a 

polícia, os equipamentos de monitoramento e investimentos nas unidades de 

privação de liberdade, faz-se necessário investir na prevenção a partir do 

fortalecimento de políticas públicas como educação, saúde, assistência, trabalho, 

dentre outras, tendo como referência a articulação com os Direitos Humanos. 

Na contemporaneidade, a violência demanda estratégias efetivas de 

gerenciamento, a fim de amenizar o impacto da mesma nas vidas das pessoas. 

Embora conceitualmente se diferencie do crime, estabelece com este um forte 

diálogo. É dever do Estado garantir a preservação da vida de seus cidadãos e, nos 

casos onde a violação já foi cometida, é dever do Estado promover reparação e 

apoio a família das vítimas pelo não evitamento da morte. É essa compreensão 

que respalda a criação de políticas públicas que tenham por objetivo minimizar o 

impacto social que a violência traz. 

A necessidade de ampliação de Políticas Públicas direcionadas à família em sua 

totalidade, facilitando a inclusão dos seus membros na escola, postos de saúde, 
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espaços profissionalizantes, espaço de atendimento especializado como Centros 

de Atenção Psicossociais – CAPS, dentre outros.  

O objetivo do CEAV, além de visibilizar as demandas das vítimas indiretas, é 

estabelecer uma rotina no município para o encaminhamento das demandas 

relativas ao atendimento das famílias de vítimas de CVLI, bem como ouvir da 

população suas necessidades.  Outro ponto é discutir a respeito da violência que 

perpassa por todos, seus ciclos e o que de mantenedor há nas famílias, 

comunidades, sociedades, bem como os direitos humanos como tema central de 

nosso trabalho e ação.  

O fenômeno da violência coloca-nos todos, governo e sociedade civil, diante do 

imperativo de estabelecer e implementar ações e políticas públicas capazes de 

minimizar seus índices, suas causas e seus efeitos, tanto em relação às pessoas 

diretamente vitimadas, como as famílias, comunidade e sociedade como um todo. 

O CEAV exerce papel articulador das políticas públicas estaduais e municipais e 

não governamentais da rede de atendimento para as populações em situação de 

violações de direitos e que sofreram violência. Dessa forma, materializar essa 

política de atendimento às vítimas de violações, em sua heterogeneidade de 

formas e manifestações, das vítimas direta e indireta de crimes, sobretudo os 

violentos e letais, reafirma uma proposta de universalizar os direitos 

fundamentais, além de suscitar uma rede de proteção e defesa desses direitos, de 

maneira a se formar mais um instrumento indispensável para a conquista de 

novos espaços de solidificação da democracia. 

O fenômeno da violência coloca a todos diante da necessidade de não só 

minimizar os índices, mas as causas e efeitos desse fenômeno. O CEAV atua na 

perspectiva de proporcionar às famílias vitimas de CVLI a reparação e o acesso às 

politicas públicas, de forma a contribuir para o empoderamento, e fortalecimento 

desta, visando o enfrentamento da situação de dor e trauma.  
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Relacionando alguns impactos diretos mais relevantes dos familiares atendidos, 

podemos destacar os encaminhamentos para psicoterapia, médicos psiquiátricos, 

para os programas sociais, jurídicos, dentro outros. Isso porque grande parte das 

pessoas precisam de fortalecimento psicológico e social para atender a 

vulnerabilidade destas famílias.  

A violência transforma os hábitos e comportamentos sociais, a organização dos 

espaços urbanos e a arquitetura das cidades. Todos são afetados pela fonte 

comum de uma estrutura social desigual e injusta, que se expressa nas relações 

domésticas, de trabalho, de gênero, de classes, de poder. As múltiplas formas e 

condições de expressão da violência sinalizam que é preciso desenvolver 

estratégias de articulação inovadoras que sejam intersetoriais, interinstitucionais e 

interdisciplinares, buscando dessa forma, intervir sobre as causas desse 

fenômeno, desse problema, que estão na própria sociedade, promovendo o 

fortalecimento do trabalho em rede, bem como a compreensão da violência e a 

defesa dos Direitos Humanos. 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

 Desmonte das politicas públicas de assistência social em âmbito federal, 

dificultando os encaminhamentos dos usuários para os serviços da rede, 

cada vez mais precários; 

 Descrédito do usuário na implementação de políticas de segurança do 

estado, notadamente na resolução dos inquéritos policiais;  

 Falta de um veiculo e motorista para as visitas e ações do serviço; 

 Maquina fotográfica de qualidade para o registro das vitimas advindas 

do IML; 

 Falta de material de expediente a realização dos trabalhos 

administrativos; 
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 Um celular institucional disponibilizado para o programa; 

 

 Dificuldade de aceitação dos familiares ao programa com medo de 

represália; 

 

 Dificuldade de contato com os familiares, que muitas vezes não 

atendem telefone, ou o mantém desligado; 

 

 Pouca participação em congressos nacionais envolvendo a temática de 

Direitos Humanos; 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme os resultados apresentados no decorrer do ano, o Estado de 

Pernambuco vem avançando na efetivação da Politica de Direitos Humanos por 

intermédio dos atendimentos realizados pelo CEAV às vitimas de CVLI através do 

contato realizado pela equipe do CEAV aos familiares. 

O CEAV tem sua atuação em três esferas: jurídica, social e psicológica, sempre 

com foco de minimizar o sofrimento da família acerca da perda abrupta sofrida e 

prevenir outras formas de violência que por acaso possam surgir.  

Muitas famílias, ao chegarem ao programa, demostram uma frustração quanto à 

impunidade. Esse é um dos grandes desafios do programa no atendimento 

especializados dos profissionais. Essas pessoas são duplamente vitimizadas: 

sofrem a morte violenta de um familiar, e vivenciam na sua rotina um ambiente 

de vulnerabilidade constante.  

Tal fato não é peculiar apenas na região metropolitana do Recife, sendo uma 

realidade constatada também em todo estado de Pernambuco. Assim, percebe-se 

a necessidade que a atuação do programa seja mais ampla, de forma 
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interiorizada. Todavia, a limitação da equipe não possibilita tal extensão dos 

serviços, pois a equipe técnica que é composta atualmente por 07(sete) 

profissionais, sendo 02(dois) advogados, 2(duas) psicólogas, 01(uma) assistente 

social, 01(um) assistente administrativo e 1(uma) coordenação, que 

desempenham as seguintes atividades: Atendimento direto e busca ativa dos 

familiares de vítimas de CVLI com intervenção técnica especializada; 

Acompanhamento e encaminhamento das questões relacionadas a violações de 

direitos desses familiares; Orientação psicológica, jurídica e social; Articulação 

para o acesso das famílias às outras políticas públicas que se fizerem necessárias;  

Encaminhamentos dos casos atendidos para os órgãos competentes; 

Acompanhamento e monitoramento dos casos.   

Desta forma, enfatizamos que no momento apenas podemos executar os 

atendimentos de busca ativa em três municípios da região metropolitana: Recife, 

Jaboatão dos Guararapes e Olinda dentro do recorte de priorização dos 

familiares de vítimas de CVLI. Desse modo, é preciso colocar que não somente 

devemos pensar em criar mecanismos capazes de evitar os CVLI’s, mas também, 

pensar políticas voltadas para amparar de forma eficaz quem passa por esse tipo 

de experiência e pelas condições de enfrentamento. Em outras palavras, o 

planejamento de estratégias preventivas e ações complementares com os entes 

federados para a elaboração de programas e serviços de atendimento atuando na 

prevenção como no pós-evento, evitando que os familiares de vítimas da violência 

arquem sozinhas com os dessabores da perda.  

Contudo, temos clareza da necessidade de disseminar a metodologia de atuação 

do CEAV, no sentido de contribuir com a redução do estado de sofrimento dessas 

famílias e que é potencializado quando elas não conseguem acessar os 

mecanismos de informação e de acesso à justiça, faz-se necessário o estímulo e a 

sensibilização dos gestores, técnicos e outros atores que lidam direta e 

indiretamente com políticas públicas que amparem e possam garantir a efetivação 
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dos direitos de familiares de vítimas de CVLI, não só nas cidades de Recife, 

Jaboatão dos Guararapes e Olinda, mas, nas cidades principalmente que 

apresentam maiores índices de CVLI. 

Com objetivo de sensibilização e multiplicação do fazer, iniciamos alguns diálogos 

em 2018, que foram continuados em 2019. Contudo, é necessário retomar 

fortemente no ano de 2020, visto que temos uma estrutura de corpo técnico ainda 

deficitário para a demanda em todo o estado e/ou nas principais cidades que têm 

apresentado um número crescente de CVLI. A intenção é que se ofereça uma 

oportunidade de resiliência para esses familiares, fortalecendo o compromisso dos 

cidadãos/ãs pernambucanos, além de empoderar os familiares (quando estes 

aceitam entrar no programa) a ajudar nas investigações junto aos órgãos 

competentes para elucidação dos crimes. 

Houve um grande avanço metodológico no programa, quando da elaboração do 

Plano de Atendimento do Programa, visando uniformizar praticas da equipe, bem 

como dar visibilidade aos casos de repercussão e seus impactos para as políticas 

municipais e estaduais, visto que é preciso desenvolver estratégias de articulação 

inovadoras que sejam intersetoriais, interinstitucionais e interdisciplinares, 

buscando dessa forma, intervir sobre as causas do fenômeno da violência, que 

estão na própria sociedade, promovendo o fortalecimento do trabalho em rede, 

bem como a compreensão da violência e a defesa dos Direitos Humanos. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH)  

 

EQUIPE TÉCNICA  

 

Coordenação: Roseane Fátima de Queiroz Morais  

Assistente Administrativo: Roza de Souza Gomes do Nascimento  

Advogadas: Andréa Fabiana Araújo da S. Martins e Natália Yumi Kajiya 

Psicólogas: Edna D’Arc Cavalcanti Santos e Larissa Maria Mira Cavalcanti 
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APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA  

 

O Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos – SJDH, iniciou em 2009/2010, no âmbito da Secretaria Executiva de 

Direitos Humanos – SEDH o processo de implantação do Centro Estadual Combate 

à Homofobia – CECH/PE. O CECH integra o Sistema Estadual de Proteção à 

Pessoa, o qual ganhou arrimo em Pernambuco com o advento da Lei Estadual nº 

13.371/07, que estimula iniciativas de proteção diferenciadas e complementares 

aos órgãos de segurança e justiça, constituindo-se como instrumento eficaz no 

combate e prevenção da homofobia, da impunidade e na promoção da cidadania 

através da estrutura técnico-operacional, para garantir a continuidade da 

prestação do serviço especializado a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, Intersexuais e seus familiares que estão em vulnerabilidade 

decorrente da homofobia. 
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O CECH oferece ainda apoio psicossocial e jurídico a esta população (LGBTI) 

vítimas de discriminação e de preconceito, além de fortalecer o movimento LGBTI, 

a rede de serviços públicos e privados em todos os municípios do Estado. 

 

O programa tem como objetivo o enfrentamento à LGBTfobia e a disseminação da 

Política em todo o Estado de Pernambuco além de: 

 

 Prestar serviço de apoio especializado psicossocial e jurídico em razão de 

homofobia ou outras demandas LGBT, com o acolhimento, orientação e 

encaminhamento; 

 Realizar ações de promoção e difusão dos serviços oferecidos pelo CECH no 

âmbito do Estado de Pernambuco; 

 Realizar atividades de mobilização, formação e divulgação junto à rede de 

serviços públicos, população LGBT e sociedade civil em geral nas atividades 

de formação; 

 Mobilizar, formar e divulgar a rede de serviços públicos relacionada à 

atenção integral de pessoas em situação e vivência de rua para o 

atendimento às demandas da população LGBT; 

 Mobilizar, formar e divulgar a rede de serviços públicos relacionada à 

atenção integral de pessoas em privação de liberdade para atendimento às 

demandas da população LGBT; 

 Acompanhar contextos específicos, como pessoas em situação/vivência de 

rua e em privação de liberdade; 

 Encaminhar as demandas jurídicas da população LGBTI para a Defensoria 

Pública e Núcleos jurídicos e de Direitos Humanos. 

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO  
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Este relatório tem por objetivo apresentar e divulgar os resultados técnicos 

obtidos e analisados sobre as atividades desenvolvidas pela equipe do CECH – 

Centro Estadual de Combate à Homofobia no período de janeiro a dezembro 2019.  

Descreve as atividades de forma mais detalhada e seus resultados, contribuindo 

para a memória institucional, para o acúmulo de saberes e o amadurecimento do 

Programa de Promoção dos Direitos Humanos ao longo de sua existência, 

afirmando as políticas públicas do Governo de Pernambuco em defesa da 

população LGBT, tendo em vista a melhoria da atual política e as evoluções 

necessárias para mitigar as práticas de homofobia presentes e arraigadas na 

sociedade que produzem sentimentos e ações traduzidas por violências físicas, 

verbais, psicológicas, carregadas de efeitos/consequências sobre a vida das 

pessoas ou grupos com base na sua orientação afetivo-sexual ou identidade de 

gênero.  

 relatório traz ainda planilhas e gráficos elaborados a partir dos números gerados 

pelos relatórios mensais de atividade do CECH, devidamente registrados no 

sistema informatizado de gestão da Secretaria Executiva de Direitos Humanos da 

SJDH.  

 

INDICADORES 

 

Na tabela abaixo, apresentamos a compilação dos indicadores monitorados pela 

SEPLAG – Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Estado 

de PE. 

 

INDICADOR TOTAL ANUAL 

 Meta executada 

 

A – Descrever indicador Percentual e/ou 
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quantitativo 

ATENDIMENTOS INICIAIS: Este 

indicador reflete os primeiros contatos de 

atendimentos aos usuários constituídos por 

contatos telefônicos recebidos e realizados, 

disque-100, encaminhamentos recebidos e 

demandas espontâneas recebidas em 2019.  

 

 

273 

NÚMERO CONTATOS FEITOS COM 

CASOS ACOMPANHADOS: Esse indicador 

reflete o número de usuários sendo 

acompanhados pelos técnicos, seja 

presencialmente, via telefone ou por outro 

tipo de contato. Ex: se o usuário 

compareceu 04 vezes, ele será contato 4 

vezes no mês ou foi contatado por telefone 

para atendimento,. 

3850 

 

 

NÚMERO DE CASOS ENCAMINHADOS 

À REDE: Este indicador reflete o número 

de usuários que acessaram o CECH e foram 

encaminhados para outros serviços da 

 

177 

NÚMERO DE CASOS ENCERRADOS: 

Este indicador reflete os casos em que 

todas as ações para o atendimento ao 

usuário foram esgotadas, não precisando 

mais o usuário retornar ao CECH 

244 

 

 

Casos em andamento – dez/2019 84 

Total de usuários atendidos: 55 casos 

em acompanhamento de 2018 para 2019 + 

328 
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273 novos casos em 2019. 

 

NÚMERO DE AÇÕES FORMATIVAS: Este 

indicador se refere às ações em que o CECH 

participou como protagonista, colaborador, 

ministrando ou sendo ministrado e envolve 

informações conceituais ou orientações 

jurídicas. Podem ser computados fóruns, 

seminários, rodas de diálogo, cine debates, 

palestras, aulas, formações com estagiários, 

cursos diversos ministrados ou recebidos. 

 

 

 

 

64 

Nº DE PESSOAS ALCANÇADAS NAS 

AÇÕES FORMATIVAS (palestras e 

capacitações) 

1900 

NÚMERO DE AÇÕES DE DIFUSÃO: Este 

indicador se refere à participação do CECH 

em eventos se fazendo representar com a 

finalidade de divulgação dos serviços, 

fazendo articulações com movimentos 

sociais e outros equipamentos do Estado ou 

dos Municípios, entrevistas, reuniões 

diversas em Conselhos e com outros atores 

na causa LGBT, onde se discuta direitos 

humanos. 

 

 

 

 

55 

Nº DE PESSOAS ALCANÇADAS NAS 

AÇÕES DE DIFUSÃO 

4015 

NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO EM  
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AUDIÊNCIAS: Esse indicador reflete o 

número de participações do CECH em 

audiências de Inquérito Civil e audiências 

públicas. 

 

 

35 

 

Com respeito ao perfil dos usuários do CECH no referido período, os gráficos 

abaixo demonstram sua configuração quanto a orientação sexual, identidade de 

gênero e idade, com a prevalência de mulheres trans e gays,  com 26% e 23%, 

respectivamente. Com respeito à idade,  41% se encontram na faixa entre 22 e 30 

anos, seguido de 24% entre 31 e 40 anos, e 20% entre  18 a 21 anos.  

 

 

 

 

masculino  
12% 

Feminino 
5% 

Lesbicas 
11% 

Gay 
23% 

Mulher trans 
26% 

Homem trans 
12% 

Travestis 
11% 

Bissexuais 
0% 

Agênero 
0% 

Orientação Sexual e Identidade de 
Gênero 
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O quadro abaixo demonstra o número de atendimentos por municípios. 

Ressaltando-se que o número total de atendimentos supera o número de usuários, 

pois muitos destes tiveram mais de um atendimento realizados junto ao CECH. 

 

 

NÚMERO DE ATENDIMENTOS POR MUNICÍPIO  

 

ABREU E LIMA 14 

ÁGUA PRETA 01 

ARCOVERDE 06 

BODOCÓ 05 

BOM JARDIM 01 

CABO DE SANTO AGOSTINHO  15 

CAMARAGIBE 12 

CARUARU 09 

13-16 
3% 

18-21 
20% 

22-30 
41% 

31-40 
24% 

41-58 
12% 

Faixa etária  
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CHÃ DE ALEGRIA 03 

CORTEZ 01 

ESCADA 03 

FEIRA NOVA 02 

FERNANDO DE NORONHA 01 

FERREIROS 23 

FLORES 01 

GARANHUNS  14 

GRAVATÁ 14 

IGARASSU 03 

IPOJUCA 04 

IPUBI 05 

ITAMARACÁ 05 

ITAPISSUMA 07 

JABOATÃO DOS GUARARAPES 89 

MORENO 15 

NAZARÉ DA MATA  03 

OLINDA 85 

OURICURI 01 

PALMARES 02 

PAUDALHO 02 

PAULISTA 38 

PETROLINA 05 

POMBOS 03 

RECIFE 156 

SÃO BENTO DO UNA 03 

SÃO LOURENÇO DA MATA 01 
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SERRA TALHADA 03 

TOTAL DE ATENDIMENTOS 

PRESENCIAIS 

555 

 

 

Vale salientar que entre os motivos que trouxeram os usuários ao serviço, 

destacam-se: retificação de registro civil; violação de direitos; orientação jurídica, 

orientação psicológica e  situação de rua. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Apresentamos abaixo a relação das atividades realizadas pelo CECH, divididas por 

área de atuação, municípios alcançados e o quantitativo de pessoas.  

 

Ações formativas e rodas de diálogos 

 

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL  

 

Pensando em promover um despertar para a transformação cultural no ambiente 

escolar no que diz respeito à temática da diversidade sexual e de gênero, o CECH 

realizou ações formativas com as/os gestores, professoras/es e rodas de diálogos 

com as/os estudantes da rede estadual de ensino em alguns municípios do Estado 

de Pernambuco. As atividades foram realizadas por meio da exibição de curta 

metragens e da realização de dinâmicas interativas sobre a temática, rodas de 

diálogo e debates, onde as pessoas alcançadas puderam compreender um pouco 

mais sobre os direitos da população LGBTI, assim como, debater sobre as 

situações cotidianas que envolvem o tema. 
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QUANTIDADE E TIPO 

DE AÇÃO  

MUNICÍPIOS  NÚMERO DE 

PESSOAS 

ALCANÇADAS  

12 AÇÕES FORMATIVAS 

COM PROFESSORES E 

RODAS DE DIÁLOGO COM 

ESTUDANTES  

03 MUNICÍPIOS - RECIFE, 

AGUA PRETA, BONANÇA,  

PALMARES, PAUDALHO, 

PAULISTA  

 

376 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS, CREAS) E CONSELHOS TUTELARES  

 

Na perspectiva de sensibilizar os profissionais da rede de assistência social de 

diferentes municípios e estreitar os laços do Estado de Pernambuco com estes, 

como também articular e fortalecer a rede sócioassistencial à população LGBT, o 

CECH realizou ações formativas em alguns municípios da Região Metropolitana do 

Recife e em  cidades do interior sobre a temática da Diversidade Sexual e de 

gênero e o combate à LGBTfobia.  

 

Nessas atividades, contou-se com a participação de gestores municipais da política 

de Assistência Social, além dos profissionais técnicos – Assistentes Sociais, 

Psicólogos, dentre outros – dos diferentes serviços, CRAS, CREAS, Bolsa Família, 

etc. Em alguns municípios, também contamos com a participação de Conselheiros 

Tutelares, tecendo uma articulação com os defensores dos direitos das crianças e 

dos adolescentes.  

 

QUANTIDADE E TIPO DE 

AÇÃO 

MUNICÍPIOS NÚMERO DE 

PESSOAS 

ALCANÇADAS 

27 AÇÕES FORMATIVAS 23 MUNICÍPIOS – ÁGUA  



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

COM EQUIPES TÉCNICAS  PRETA, ALIANÇA, AMARAGI, 

BELEM DE MARIA, 

BEZERROS, BUENOS AIRES, 

CARPINA, CARUARU, 

CATENDE, ESCADA, 

GARANHUNS, PAULISTA, 

PESQUEIRA,  PETROLÂNDIA, 

POMBOS, RECIFE, 

SALGADINHO, SÃO VICENTE 

FERRER, SIRINHAEM, 

TRACUNHAEM, VIVÊNCIA, 

VITORIA DE SANTO ANTÃO E 

GLORIA DO GOITÁ. 

 

955 

 

UNIDADES PRISIONAIS 

 

As ações realizadas no sistema prisional consistiram em formações, apuração de 

denúncias e demandas da população LGBT privada de liberdade, bem como 

inspeções nas celas. As ações formativas apresentam conteúdo relacionado à 

temática LGBT, diversidade sexual, identidade de gênero e outras informações 

normativas. As ações foram realizadas com equipes do psicossocial, agentes 

penitenciários e gestores das unidades prisionais. A população LGBT privada de 

liberdade também recebeu formação por meio de rodas de diálogo.    

 

QUANTIDADE E TIPO DE 

AÇÃO 

MUNICÍPIOS E UNIDADE  NÚMERO DE 

PESSOAS 

ALCANÇADAS 

AÇÕES FORMATIVAS COTEL 11 
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REALIZADAS COM EQUIPES 

TÉCNICAS E POPULAÇÃO 

LGBT PRIVADA DE 

LIBERDADE 

 

Colônia Penal feminina de Abreu 

e Lima 

 

Presidio de Caruaru 

 

Presidio Marcelo Francisco de 

Araújo 

 

Presídio Juiz Antônio Luiz Lins 

de Barros  

 

Colônia Penal Feminina Bom 

Pastor 

 

Presidio Frei Damião de Bozano 

 

30 

 

 

26 

 

02 

 

15 

 

 

30 

 

52 

 

 

 TOTAL 166 

 

Audiências de Inquérito Civil 

 

As audiências têm o intuito de acompanhar e instruir os inquéritos civis que estão 

em andamento no Ministério Público. As demandas discutidas nos inquéritos civis 

são de âmbito individual e também coletivo, transpassando por questões de 

políticas públicas. 

 

Audiências de Inquérito Civil - Ministério Público – 2018 

Inquérito Civil nº 16004-0/8  Complexo do Curado 

Inquérito Civil nº 13016-0/7 Transfobia Shopping Boa Vista 
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Inquérito Civil nº 08018-0/8  Segurança Pública 

Inquérito Civil nº 16012-0/8 Planos de saúde 

Inquérito Civil nº 16013-0/8  Trabalho para população LGBT 

Inquérito Civil nº 072/2016  Transfobia no METROREC e Grande 

Recife 

Inquérito Civil nº 14014-0/8  Identidade Social para pessoas 

trans 

Inquérito Civil nº 12001-0/7 LGBTfobia em bares e restaurantes 

de Recife 

Inquérito Civil nº 16014-0/8  Alteração do prenome aos 18 anos 

– art. 56, L. 6.015/73 

Inquérito Civil nº 17017-0/7  LGBTfobia do Jornal Aqui PE 

Inquérito Civil nº 18007-0/7 Homofobia na Escola Estadual José 

Mariano 

Inquérito Civil nº 11004-0/8  Assistência Social LGBT 

Inquérito Civil nº 18007-0/7 Escola Estadual José Mariano 

Inquérito Civil nº 18009-0/8 Denúncia homofobia Delegacia 

Inquérito Civil nº 18012-0/8 Dignidade de Homens Trans 

Inquérito Civil nº 18019-0/8  Fluxograma Assistência Social 

LGBT 

Inquérito Civil nº 18020-0/8 Assistência Social LGBT 

Inquérito Civil nº 18022-0/8 Plano Estadual de Promoção de 

Direitos  da população LGBT 

Inquérito Civil nº 19003-0/8 Liberdade de expressão artística 

Inquérito Civil nº16003-0/8 Colônia Penal Feminina 

Inquérito Civil nº 16005-0/8 Concurso/formação de PMs 

Inquérito Civil nº 17003-0/8 Alimentos servidos a reeducandas 
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na Colônia Penal Feminina 

Inquérito Civil nº 17011-0/8 Detran 

 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO  

 

Por meio das ações realizadas pelo Centro Estadual de Combate à Homofobia em 

diversas instituições públicas e privadas no Estado de Pernambuco, pode-se 

compreender que as pessoas alcançadas entenderam de forma qualificada os 

direitos da população LGBT e reconheceram a importância deste debate nestes 

espaços, como também perceberam a necessidade do acolhimento humanizado às 

demandas deste público. Assim, é possível visualizar um fortalecimento da rede de 

enfrentamento à LGBTfobia em Pernambuco.  

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

 

O programa muitas vezes se depara com algumas dificuldades que impedem de 

conclusão do trabalho de forma eficiente e com qualidade, como por exemplo, a 

insuficiência de automóveis disponíveis para o deslocamento da equipe ou falta de 

combustível e diárias para os profissionais. Vale salientar que esses itens 

constituem a estrutura básica necessária para o desempenho das atividades do 

CECH, tendo em vista que o enfrentamento a todo e qualquer tipo de violência 

contra a população LGBT pressupõe a interiorização da política no Estado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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Ao final deste relatório, destacamos a importância  da sistematização dos dados 

ao longo do período, trazendo informações como instrumentos de gestão, 

podendo ser utilizados como parâmetros em anos posteriores, para delinear 

políticas públicas que garantam os direitos da população LGBT de forma 

abrangente no estado de Pernambuco, visando avanços, conquistas  e a 

necessidade de fortalecer a luta pelo fim da LGBTfobia.  

 

Nesse contexto, o CECH visualiza como essencial para a otimização das atividades 

a serem desempenhadas nos próximos anos:  

 Apoio logístico eficiente para garantir a realização das ações 

formativas e de difusão, como: disponibilidade de automóvel e 

combustível suficiente para os deslocamentos, diárias, material de 

apoio; 

 Maior incentivo para promoção de campanhas de divulgação dos 

serviços oferecidos pelo CECH, com material gráfico em quantidade 

suficiente; 

 Melhoria nos sistema de informação para alimentação e utilização 

adequada do banco de dados; 

 Maior abrangência nas mídias como: Facebook da Secretaria, 

Instagram da Secretaria Executiva de Direitos Humanos e 

disponibilização dos dados do CECH, como: endereço, telefone e 

horário de atendimento no site da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa 

Idosa - CIAPPI 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Dilma Lúcia Rodrigues –(Coordenadora) 

Kilma Luna C. Barros – (Supervisora) 

Ana Claudia (Advogada) 

Anne Caroline de Carvalho Silva (Advogada) 

Lúcia de Fátima dos Santos Silva (Psicóloga) 

Maria da Glória Cavalcanti de Lira (Assist. Social) 

Maria do Socorro C. A Melo (Psicóloga) 

Nyemayer Lucena (Assist. Social) 

João Vianei de Pádua (Apoio Adm) 

                 Maria de Lourdes Bezerra (Apoio Adm) 

                 Marcos Gomes de Mello (Apoio Adm) 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
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O Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a 

Pessoa Idosa - CIAPPI foi implantado pela SEDH em 2008, e vem sendo 

implementado pelo governo do Estado, nos anos que sucederam 2008.  

O programa tem por objetivos: Promover e defender os Direitos Humanos da 

Pessoa Idosa, bem como, realizar o enfrentamento da violência contra essa 

população, a partir da construção de mecanismos de intervenção, em conjunto 

com as instituições e organizações que compõem a Rede de Proteção à pessoa 

idosa, almeja a efetiva redução dos índices das mais diversas formas de 

violência contra esta população idosa no Estado de Pernambuco; realiza 

formação técnica com as equipes dos serviços municipais, para atendimento e 

encaminhamento das denúncias recebidas, garantindo assim o atendimento 

especializado à população idosa.  

A equipe do programa é multidisciplinar, e por meio das ações de prevenção e 

enfrentamento das inúmeras tipificações de violência contra o segmento, vem 

desenvolvendo um trabalho na área de direitos humanos dentro das 

Instituições de Longa Permanência para pessoa idosa – ILPI’s do Estado de 

forma a ajustar e adequar às normas técnicas de funcionamento da RDC-

283/2005 (Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA), através da equipe 

técnica e coordenação do Ciappi.  

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Atualmente a maior necessidade do CIAPPI é potencializar a articulação com 

os municípios e ampliar os serviços de atenção, prevenção e o atendimento 

à população idosa vítima de violência no Estado de PE, reafirmando assim o 

compromisso do enfrentamento a violência junto à população que 

envelhece. É através da interiorização das ações articuladas, monitorada 
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pelo Estado através do CIAPPI, que se ampliam as possibilidades de dar 

vazão ao atendimento das denúncias. 

 Há uma crescente demanda dos casos de violências vindos através das 

Ouvidorias e demandas espontâneas, diretamente ao CIAPPI. 

Outra situação que cresce é a procura dos serviços do Ciappi, no que diz 

respeito às campanhas de sensibilização e divulgação dos Direitos da Pessoa 

Idosa. Ressalta-se ainda que o trabalho de qualificação junto aos municípios 

e população sobre a prevenção da violência é de suma importância para o 

enfrentamento dessa violência.  

É nessa perspectiva que aumenta a possibilidade de atingir níveis razoáveis 

de enfrentamento a violência e consolidar o Serviço da SEDH/CIAPPI em 

conjunto com a Rede de proteção as pessoas idosas vítimas de violência, 

tendo como principal estratégia a redução dos índices de violações de 

direitos entre outras: maus-tratos, negligências, explorações financeiras são 

incidências frequentes na população idosa.  

O CIAPPI realiza um trabalho de supervisão, nas Instituições de Longa 

Permanência para pessoas idosas - ILPI’s: privadas, com e sem fins 

lucrativos, filantrópicas e públicas. Prioritariamente a supervisão é realizada 

nas instituições denunciadas e as demais são supervisionadas e observadas 

suas condições de funcionamento e infraestrutura bem como as possíveis 

violações de direitos, sofridas pelos que ali residem.  

 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA –ILPI’S 

 

Levantamento realizado recentemente  pela equipe do CIAPPI, referente a 

quantidade de ILPI’s no Estado, é de 117 ILPI’s, sendo  49 ILPI’s  no interior e 68 

na Região Metropolitana, com a seguinte distribuição: 
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 AGRESTE: 14; 

 MATA NORTE: 12; 

 MATA SUL: 08; 

 SERTÃO: 15. 

 METROPOLITANA: 

 RECIFE: 21 + 02 (PUBLICAS); 

 JABOATÃO: 24; 

 CAMARAGIBE: 02; 

 SÃO LOURENÇO; 02; 

 OLINDA: 04; 

 PAULISTA: 07; 

 ABREU E LIMA: 04; 

 IGARASSU: 02 

 

BOAS PRÁTICAS:  

1. Formular e divulgar o PROTOCOLO de Encaminhamento à Rede de 

Proteção e o PROTOCOLO de Supervisão as ILPI’s, para o fortalecimento do 

diálogo, articulação junto à rede de serviços e equipamentos públicos e 

parcerias no sentido de garantir o respeito e o acesso da população idosa: 

Editar 12.000 cartilhas do Ciappi; 

Validar os protocolos elaborados pela equipe. 

2. Realizar oficinas, encontros, palestras e campanhas regionais sobre  o 

Direito da Pessoa Idosa; 

3. Realiza atendimento de qualidade as demandas vindas da ouvidoria e as 

espontâneas;  

4. Realizar atividades de mobilização e sensibilização da população em geral, 

para defesa da cidadania da pessoa idosa. 
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INDICADORES 

 

 Atender a população idosa com ênfase nos direitos humanos, com a escuta 

qualificada e humanizada, promovendo a cidadania do segmento dentro da 

sociedade, referendando-a com o protagonismo do respeito e da dignidade.  

 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

  Meta executada 

A – Descrever indicador  Percentual e/ou quantitativo 

 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

Forje a todas as expectativas do planejamento anual do Ciappi, a mensuração 

dos resultados, visto ao grande e surpreendente número de demandas de 

violência, de todos os tipos de maus-tratos, contra a pessoa idosa, em especial 

a violência interfamiliar. 

Segue a baixo os atendimentos realizados entre janeiro e final de outubro de 

2019:  

AÇÕES REALIZADAS:  

 

 PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO – EQUIPE  CIAPPI   -   49 EVENTOS 

(PALESTRAS, ENCONTROS, OFICINAS, CAMPANHAS );   

 Nº VISITAS AS  ILPI's  -  32; 

 Nº VISITAS DOMICILIARES – 240; 

 VISITAS INSTITUCIONAIS  – 21; 

 DEMANDA DA OUVIDORIA –  1022; 

 DEMANDA ESPONTANEA –117; 

 DENUNCIA ANONIMA – 96; 
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 DELEGACIA – 33; 

 OUTROS – 12: (CONSELHO/HOSPITAIS/PROCON/DISTRITO 

SANITÁRIO/MPPE); 

 NOVOS CASOS -1.202; 

 ENCAMINHAMENTOS À REDE PROTEÇÃO – 1.276; 

 ACOMPANHAMENTOS DAS DENUNCIAS: 5.262. 

 (ARTICULAÇÕES COM OS EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS – CRAS E CREAS; 

OUVIDORIAS MUNICIPAIS E MPPE, ATRAVES DE E-MAILS, TELEFONEMAS 

E OFICIOS) PARA CADA DENUNCIA RECEBIDA, UMA MÉDIA DE 3 A 4 

CONTATOS DIARIOS, ATÉ A DEVOLUTIVA.  

Obs. A média mensal das denuncias espontâneas: 23 casos mais os 

desdobramentos. 

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

O grande e maior beneficio, que o Ciappi vem proporcionando ao segmento idoso 

e a população em geral, é o próprio trabalho pioneiro que a Secretaria como um 

todo vem desenvolvendo com ações integradas junto aos parceiros e beneficiários. 

Hoje, podemos dizer que o Ciappi é um serviço de grande relevância dentro do 

Estado. 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Escassez de recursos para execução da política de garantia dos direitos 

humanos da pessoa idosa no Estado de PE.  

É importante afirmar que uma das alternativas factíveis, é a capitação de 

recursos para a execução da política de garantia dos direitos humanos da 

pessoa idosa, via Fundo Estadual do Idoso. A execução de projetos de forma 

estruturada aumentam as possibilidades de eficiência, eficácia e consequente 

continuidade do programa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante deste contexto, o CIAPPI tem se afirmado como o principal Programa 

de atenção especial à população idosa do Estado de PE. Desenvolvendo 

importantes iniciativas por meio de parcerias com a Rede de Proteção a pessoa 

idosa, tem desenvolvido ações especiais e qualificadas a população idosa, 

impactando a vida desta crescente parcela da população. Desenvolvendo ações 

com o intuito de construir uma metodologia de redução da violência praticada 

contra a pessoa idosa, pautada na promoção e garantia dos direitos humanos 

da Pessoa Idosa e na POLÍTICA DO ENVELHECIMENTO ATIVO, que o 

Estado de Pernambuco outrora pactuou. 

   

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa de Mediação de Conflitos - PMC 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

Aldecy Maria ........................Assistente administrativa 

Raquel Fonsêca....................Assistente Social 

Vera Epaminondas...............Advogada  

Karla Kely.............................Psicóloga 

Alessandra Lima ..................Coordenadora  

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa de Mediação de Conflitos desenvolvido pela Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos, através de sua executiva de Direitos Humanos tem 

como objetivo a prevenção a violência através do trabalho em mediação de 
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conflitos e da mediação comunitária como primordial para a construção da paz e 

da harmonia social, tendo como premissa o trabalho do Estado em parceria com 

as comunidades, vislumbrando-se o resgate das organizações comunitárias como 

protagonistas na mediação comunitária na perspectiva de  incidir no meio social e 

de forma transformadora. Tendo seus eixos principais: atendimento em mediação 

de conflitos realizado pela equipe técnica de forma multidisciplinar; realização de 

formação em Direitos Humanos e Mediação Comunitária; Acompanhamento 

técnico aos núcleos de mediação parceiros e a Formação Continuada para 

mediadores e mediadoras atuantes. O programa tem como concepção atuar e 

contribuir para a prevenção e enfrentamento da violência, bem como fomentar o 

fortalecimento e desenvolvimento comunitário. O Programa de Mediação de 

Conflitos foi regulamentado pelo Decreto Estadual 30.964, de 31 de outubro de 

2007, e está inserido no Pacto pela Vida-PPV, desde 2008, tendo como atribuição 

estimular os esforços da comunidade para a participação na solução de seus 

conflitos, atuando também no atendimento em mediação e, fortemente, na 

formação em Direitos Humanos e Mediação Comunitária, na perspectiva de 

incentivar as pessoas em suas comunidades a implantar em parceria com o 

Governo do Estado, núcleos de mediação comunitária em suas comunidades e/ou 

municípios. 

Assim, a mediação comunitária é um dos principais eixos de atuação do 

Programa de Mediação de Conflitos. Essa parceria com as comunidades se 

consolida quando se percebe o grande envolvimento das organizações sociais e 

comunitárias e das lideranças com esse tipo de ação que fortalece a comunidade, 

na medida em que disponibilizam seus recursos de tempo e estruturas 

associativas por acreditarem na possibilidade de transformar o conflito e torná-lo 

positivo. Desse modo, constrói-se uma metodologia que colabora, 

consequentemente, para a prevenção da violência, o que traduz o compromisso 
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de cidadania nos espaços e territórios alcançados pela ação, muitas vezes 

discriminados por serem comunidades afetadas pela vulnerabilidade.  

  

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório tem como objetivo descrever e sistematizar as ações 

realizadas pelo programa de mediação de conflitos do ano de 2019. Para tanto, 

descreveremos os indicadores qualitativamente e quantitativamente, como 

também outras ações fundamentais para o fortalecimento dessa política de 

prevenção por meio da mediação comunitária em nosso Estado.  

 

BOAS PRÁTICAS 

Com a dificuldade de sustentabilidade dos espaços que acolheram o núcleo foi 

pensado outras possibilidades no sentido de escrever alguns projetos no sentido 

de viabilizar a sustentabilidade, ampliar e reestruturar alguns núcleos. Como 

também estimular que outras organizações sociais pudessem contribuir com a 

perspectiva da mediação implantando e ou suprindo a necessidade de 

sustentabilidade de alguns núcleos. Produzido alguns projetos que foram 

encaminhados como alternativas.  

 

INDICADORES 

INDICADORES ANUAL     2019 ( até outubro) 

  Meta executada 

                 Descrição    

Nº de novos mediadores formados em 

Direitos Humanos e Mediação 

Comunitária 

 

            105 
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Nº de mediadores alcançados nas 

formações continuadas 

 

              75 

Núcleos comunitários de mediação em 

atividade 

 

 
         11 Núcleos 

 

 

Atendimentos realizados 

PMC/Núcleos Comunitários; 

 

 
 

        2. 457  

Nº de pessoas alcançadas nas 

palestras, oficinas, rodas de diálogos 

e ações de cidadania realizadas pelos 

núcleos comunitários; 

Articuladas dos Núcleos em parcerias 

com PMC: Chão de estrelas, Rio Doce, 

Ibura de Baixo, Ibura de Cima, Santo 

Amaro, Carangueijo Tabaiares, Nova 

Descoberta, 

 

 

1.760 pessoas alcançadas 

em rodas de diálogos, ações 

de cidadania,  

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

FORMAÇÃO: 

Realizadas 03 Formações em Direitos Humanos e Mediação Comunitária com carga 

horária de 40 horas; 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA:  
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01(uma) Formação Continuada em formato de Seminário com mediadores e 

mediadoras atuantes e novos mediadores com tema: Diálogos Mediáveis: 

“Núcleos de Mediação Comunitária e a Rede de prevenção e 

enfrentamento à violência contra a pessoa idosa”. 

 

a.  OFICINAS/REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE PARA OUTRAS 

INSTITUIÇÕES: 

 

 Oficina com jovens de 02 escolas estaduais a saber:  Escola Pedro Augusto 

e Carneiro Leão e Escola Estadual São Francisco de Assis que já atuam com 

mediação escolar; 

 Oficina com a comunidade de Chão de Estrelas, para a sensibilização da 

temática de direitos humanos e a mediação comunitária;  

 

b. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO AOS NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE 

CONFLITOS:  

 

Foram realizados XXX Acompanhamentos e suporte técnicos aos núcleos de 

mediação comunitária distribuídos em Recife e na Região metropolitana; 

Esses acompanhamentos técnicos sistemáticos aos núcleos são necessários 

pela complexidade dos conflitos demandados pelas comunidades. São realizadas 

orientações técnicas, feitas articulações e encaminhamentos possíveis a partir de 

cada demanda trazida pelos mediadores(as) à equipe técnica.  

 

c. REUNIÕES DE ARTICULAÇÃO COM REPRESENTANTES DE COMUNIDADES 

PARA CURSO/IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO COMUNITÁRIA:  
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4.1 Realizadas 15 reuniões de articulações para a realização dos cursos de DH e 

Mediação Comunitária, momento no qual é apresentada a proposta do curso a 

representantes comunitários e de estimular os encaminhamentos de pessoas com 

interesse e perfil para a prática da mediação. Estivemos com diversas representações 

comunitárias, a saber: Alto13 de maio, Alto do Pascoal, Arthur Lundring, Buriti, 

Jardim Atlântico, Agua Fria, Pina, Prazeres, Córrego do Genipapo, Ibura de 

Cima, Ibura de Baixo, Nova Descoberta, Santo Amaro, Rio Doce/ Olinda, 

Mustardinha, Arreias,  Macaxeira, San Martin, Cajueiro, Iputinga, Cajueiro, 

Iputinga, Abreu e Lima, Paulista, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes. 

 

Núcleos a serem implantados e espaços já visitados pela equipe desde 

2018/2019 e que continuam aguardando uma possibilidade de implantação:  

 

 MARANGUAPE- PAULISTA 

 ALTO DO PASCOAL 

 ALTO TREZE DE MAIO 

 ÁGUA FRIA  

 CÓRREGO DO JENIPAPO 

 JARDIM ATLÂNTICO 

 ARTHUR LUNDGREN  

 BURITI 

 ABREU E LIMA 

 IGARASSU 

 Perspectiva de Reativação:  

 PINA 

 

Outras Reuniões:  
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- Reunião com todos os representantes responsáveis pelos Núcleos Comunitários com a 

pauta referente à parceria estabelecida com a SJDH através do Programa de Mediação 

de Conflitos – PMC e os Núcleos sobre as responsabilidades estabelecidas e a 

necessidade de cumprimento; 

 

DA INAUGURAÇÃO DE NÚCLEO COMUNITÁRIO: 

Apenas 01(um) Núcleo inaugurado, implantado pela Cáritas Nordeste em parceria 

com a SEDH, através do PMC na comunidade de Chão de Estrelas- Recife 

Pernambuco.  

 

 

REPRESENTAÇÃO DA SJDH NO CEDIM - Conselho Estadual dos Direitos 

da Mulher de Pernambuco:  

 

          As reuniões geralmente acontecem mensalmente, onde a secretaria se fez 

representada através da coordenação do programa da PMC/SEDH totalizando a 

participação em 08 reuniões mensais, entre outras atividades promovidas pelo 

conselho. 

 

MÍDIA ESPECÍFICA COM PAUTAS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO:  

 

 Programa: Radio SEI março/19 

 Programa: Rádio Folha 

 Rádio Transamérica 

 Programa: Conexão Notícias 

 Entrevistas: Tv Jornal e Tv Brasil 

 Matérias em vários Blogs de Recife e Interior do estado; 

 Total de 14 inserções em mídias; 
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As reportagens ampliam o acesso às informações sobre onde se encontra o 

serviço de mediação desenvolvido pelo Governo do Estado, e possibilita a 

divulgação para as comunidades que se interessam pelo serviço ou pelo curso de 

DH e Mediação Comunitária de Conflitos.   

          

ENTRAVES:  

 

 Articulação com o Balcão de Direitos para o encaminhamento sistemático 

de pessoas que passam pelos núcleos e necessitam de documentação; 

(Não aconteceu como planejado e acordado em reunião);  

 

 O programa conseguiu articulação com o Balcão de Cidadania, com a 

possibilidade de encaminhar sistematicamente pessoas com um alto índice de 

vulnerabilidade e que são atendidas pelos núcleos para retirada da segunda via de 

RG e 2ª via de outros documentos. (Esse ponto também foi bastante prejudicado 

não houve a garantia do atendimento sistemático e nem realizado as ações 

pensadas como forma de fortalecimento do núcleo, apenas pontual;  

 

 Articulação feita no âmbito intergovernamental no qual conseguimos a 

doação de materiais de expediente para ajudar na equipagem de alguns 

núcleos comunitários; (Outro ponto que causou transtornos e 

cobranças por parte dos núcleos, em função de terem sido 

informados sobre a possibilidade de empréstimos de alguns 

equipamentos); 

 Novas comunidades buscaram a ação do programa para inserção de suas 

comunidades nos próximos cursos e se colocaram disponíveis para 

parcerias na implantação de futuros núcleos comunitários, foram 
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contempladas nos curso, contudo sem condições de implantar 

consequentemente um núcleo o que tem deixado às comunidades bem 

desmotivadas;  

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO BENEFICIADO: 

É importante considerar que Políticas Públicas são criadas a partir das 

necessidades da sociedade, quando as pessoas tem consciência de suas 

necessidades e são empoderadas sobre seus direitos podem melhor exercer seu 

papel ativo de participação social e principalmente na resolução de conflitos que é 

uma das principais atribuições do PMC, que é executado em parceria com as 

várias comunidades parceiras. A implementação dessa ação é fundamental na 

perspectiva da prevenção e vislumbra desde o empoderamento daqueles que 

estão inseridos nas comunidades e desejam serem protagonistas no sentido de 

ajudar as pessoas de suas comunidades na resolução pacífica de seus conflitos, e 

isso os tornam reconhecidos e valorizados pelas boas práticas, bem como, aqueles 

que são beneficiados pela ação ao buscarem ajuda para seus conflitos se tornam 

protagonistas de suas vidas pela participação direta na resolução. Torna-se 

fundamental o fomento dessa ação, por resultar em inclusão social, o acesso a 

outras políticas públicas, a possibilidade real de uma harmonia social que é base 

de fortalecimento de uma cultura de paz. A mediação especificamente nesse 

âmbito comunitário é consequência de uma integração de estratégias de 

reorganização e fortalecimento comunitário na medida em que possibilita a 

informação, o acesso a diretos e a responsabilização das pessoas por suas 

escolhas e com o compromisso comunitário. 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

O Programa de Mediação de Conflitos - PMC é em sua natureza um viés de 

trabalho que demanda o cuidado com seu público (núcleos, mediadores/as, 
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comunidades) de forma diária. Assim, compreendendo essas atuações neste ano 

apesar dos esforços tivemos muitos entraves no desenvolvimento das ações que 

serão elencadas resumidamente abaixo: 

 Estruturação dos núcleos (equipamento, material de expediente); 

 Carro para as visitas sistemáticas de acompanhamento técnico aos núcleos; 

Para a realização de visitas institucionais com o objetivo de apresentar e firmar 

parcerias para o programa e os projetos parceiros e ampliação dos mesmos;  

 Material didático específico e de informática para a utilização nos cursos e 

nas formações continuadas; 

 Devido a pouca possibilidade de ir aos núcleos, é real a dificuldade de 

compilação de dados reais e aproximados à complexidade das demandas de 

conflitos; E, poder analisar de forma mais legítima os procedimentos das 

mediações;  

  Ampliação de equipe técnica; 

 Recursos para café, lanche nas formações( Para esse tipo de trabalho esse 

atenção reflete no acolhimento e atenção ao público específico);  

 

Desde inicio do ano já tinha em nossas pautas: Relação de cooperação 

Técnica, necessidade de ampliação e reestruturação, empréstimos de mobiliários, 

Termo de sessão, Material de divulgação para os núcleos, Formações e 

dificuldades com equipamentos para a realização dos cursos, relação sistemática 

de encaminhamentos ao balcão entre outras questões que pouco avançaram e 

que interferiram a nossos parceiros e a construção das relações futuras. 

Reitero que o temos sinalizado em outros relatórios, notas técnicas feitas  

desde o último relatório de gestão entregue e outros documentos entregues no 

percurso do ano de 2019, o Estado precisa assumir a mediação comunitária em 

sua totalidade dentro do que cabe enquanto política pública, é preciso entender 

que a relação com os mediadores é constante e precisa de cuidados diários isso 
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para sua sustentabilidade. Não adianta apenas formar, é necessário estimular a 

implantação dos núcleos mais com um amparo mínimo de um kit de equipamentos 

básicos para a realização do espaço para a mediação comunitária; Fazer o 

acompanhamento técnico com maior regularidade devido às complexidades que as 

pessoas apresentam, inclusive as limitações e relações interpessoais dos 

mediadores, como também investir, mas na relação sociedade-Estado. 

 

PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2020 

 

 Promover a efetivação da Política de Mediação Comunitária em        

Pernambuco; 

 Equipar e consolidar os núcleos de mediação existentes e implantar novos; 

 Possibilitar o fortalecimento intersetorial para as demandas de conflitos e 

de violações de direitos humanos; 

 Fortalecer e ampliar estratégias de atuação dos Núcleos Comunitários;  

 Formar novos (as) Mediadores (es); 

 Promover diálogos sistemáticos que fortaleçam a cultura de Paz em nosso 

Estado; 

 Ampliar o catálogo de parceiros que envolvam a rede de mediação 

comunitária; 

 Realizar intercâmbio em Estados que comunguem da experiência do 

trabalho de mediação comunitária no sentido de ampliar novos horizontes nesse 

trabalho de prevenção;  

 Trabalhar na perspectiva de aumentar a visibilidade do programa e dos 

núcleos parceiros junto à sociedade pernambucana;  

 Implantar o sistema T.I no Programa de Mediação para melhor conhecer o 

público beneficiado pelo serviço de mediação; 
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 Interiorizar a perspectiva de implantação de uma política de cultura de paz, 

a partir do mecanismo da mediação comunitária; 

 Acompanhar os recursos da Emenda específica para o programa de 

mediação e estruturação dos núcleos e novos núcleos de mediação comunitária 

que até o momento não foi disponibilizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa de Mediação é pautado por uma metodologia que visa à 

promoção dos Direitos Humanos, através da ferramenta da mediação comunitária 

considerando a participação cidadã na qual atua. E, compreendendo o desafio de 

contribuir no fomento à cultura de paz e na prevenção à violência tendo como 

base a ferramenta da mediação comunitária, o ano de 2019 foi de grandes 

desafios para o programa, contudo, para um trabalho que deve ser sistemático 

com os atores que atuam na mediação, compreendemos que foi um ano com 

poucos avanços e muitas dificuldades. Mesmo assim, foi possível desenvolver uma 

parte da agenda programática deste programa, mas, não a planejada. A mediada 

que não mantemos um contato mais efetivo e damos as respostas esperadas o 

nosso público vai ficando desmotivados. Buscamos mais uma vez preservar e 

articular novas redes comunitárias, à medida que fizemos muitas reuniões de 

articulação para novos cursos e novas parcerias de organizações comunitárias que 

disponibilizaram espaços para a implantação de novos núcleos de mediação 

comunitária ainda é muito incipiente para o impacto que este programa deve 

atuar aos parceiros.  Formamos 03 turmas de mediadores, contudo apenas 01 

núcleo novo foi instalado por uma necessidade de mudança de comunidade.  

Realizamos um seminário que estimulou os núcleos e fortaleceu a temática 

reafirmando o compromisso do Estado em possibilitar a formação permanente dos 

mediadores e mediadoras ativos nos núcleos comunitários. social e que tem 

núcleos comunitários inseridos, ações de cidadania para divulgação dos núcleos 
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comunitários e que possibilitamos também o acesso a várias 

outras políticas públicas necessárias às pessoas que buscam serviços nos núcleos, 

uma forma de fortalecimento das boas práticas em Direitos Humanos e da 

mediação comunitária, considerando inclusive a coletivização das demandas 

comunitárias. O programa buscou durante o ano estimular o os espaços, no 

decorrer deste ano disseminar a prática da mediação comunitária como 

incremento das ações de cidadania e da prevenção às violências, que é eixo 

primordial de ação inserida no Pacto Pela Vida como prática que contribui no 

enfrentamento e na prevenção da violência.  É importante destacar, que a 

integração dessas ações tem por objetivo afirmar a mediação comunitária como 

prática social transformadora na vida das pessoas e que a esse fazer multiplica 

novos caminhos e novas práticas de promoção da Justiça e dos Direitos Humanos.  

A mediação incorpora valores, respeito e reconhecimento das pessoas no 

sentido de possibilitar o protagonismo individual e comunitário e isso produz 

efeitos positivos para as comunidades que são contempladas com as ações deste 

programa.  É um olhar amplo para a realidade social, que orienta as relações 

interpessoais e que respeita valores e princípios humanos, buscando desenvolver 

entre as pessoas e suas comunidades uma convivência mais harmônica. 

Reconhecemos que são as pessoas, baseadas em seus vínculos construídos e 

reconstruídos, que detêm conhecimento e legitimidade para fazer suas escolhas e 

tomar suas decisões de vida. Nessa perspectiva emancipadora, pode-se 

compreender que é possível promover a cidadania, ajudar na gestão de conflitos e 

garantir direitos de forma democrática à luz dos Direitos Humanos. Para o 

exercício de 2020 será fundamental repensar de como podemos atuar ampliação 

das ações, podendo consolidar a política de prevenção à violência por meio da 

mediação comunitária, através de investimento na restruturação dos núcleos 

antigos e a estruturação de novos. Inovar na metodologia, fortalecer e ampliar os 

espaços de mobilizações e avançar no desenvolvimento dos cursos e nas 
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formações permanentes da equipe e de novos mediadores/as. Realizar o 

lançamento do Guia de Mediação Comunitária desenvolvida pelo Programa 

Mediação de Conflitos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos.    

Com isso, compreendemos que a mediação é um instrumento inestimável 

para o propósito da prevenção às violências e para a construção e/ ou 

fortalecimento de uma cultura de paz. Essa atuação, além de pedagógica, também 

é de grande contribuição para a prevenção de conflitos e para o enfrentamento 

das violências. A sustentabilidade da mediação comunitária está ligada 

diretamente à participação ativa de atores comunitários estimulados pelas 

instâncias públicas e/ou pelas próprias organizações sociais. Mas, também do 

esforço de garantia dessa ação pelo Estado.  

 

 Informo ainda que os dados acima ainda sofrerão alterações 

bem como algumas análises dos indicadores também já que 

ainda não concluímos o ano e aguardamos ainda dados de 

novembro, temos uma grande ação de cidadania no dia 10 

de Dezembro, finalizando ações conjunta com os núcleos em 

2019. 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Núcleo de Acolhimento Provisório - NAP 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Coordenação = Ediane Izidório Rodrigues; 

Advogada = Flávia Manuela Lins; 

Psicóloga = Emanuela Nascimento da Silva; 

Assistente Social = Vinícius Araujo de Nascimento; 
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Assistente Social = Alersson Henrique Texeira; 

Apoio Administrativo = Maria Cristina Nejaim de Olanda; 

Apoio/ Motorista = Igor Rabelo Siqueira Gomes; 

Apoio/Motorista = Kleyton Duarte de Nascimento. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O NAP foi criado em setembro do ano de 2009. Desde então, já protegeu mais de 

390 (trezentas e noventa) casos, centenas de pessoas ameaçadas de morte e seus 

familiares. Vem sendo executado através da modalidade de convênio com 

entidade da Sociedade Civil, Instituto de Ensinar de Desenvolvimento Social - 

IEDES, contando com recursos do cofre do estado de Pernambuco. 

Sendo um programa de proteção imediata e considerando que as primeiras horas 

seguintes à ameaça sofrida pelas vítimas de violência são as que demandam 

respostas e esforços de articulação e proteção mais rápidos dos órgãos de 

Segurança Pública e concomitantemente, essas pessoas são impedidas de 

permanecer em seus lares, que se transformam em local de alto risco e 

demandam acolhimento imediato seguido de procedimentos de segurança de 

inteligência.  

O Núcleo de Acolhimento Provisório cumpre a função de porta de entrada para os 

demais programas integrantes do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa 

(Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte, Programa 

de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos e o Programa de Proteção a 

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte), realizando acolhimento provisório 

no período de 15 a 20 dias para que os programas de destino tenham finalizado o 

planejamento e avaliação nos seus respectivos conselhos deliberativos para incluir 

as famílias pleiteantes, com o objetivo de reinserção social em local seguro.  

No período em que permanecem no NAP, as famílias e pessoas ameaçadas têm 

suas necessidades básicas atendidas pelo programa (alimentação, vestimentas, 
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material de higiene pessoal, material didático, demandas de saúde, moradia), 

tendo em vista que precisam abandonar sua comunidade e emprego perante o 

grave risco a integridade física e vida a que estão submetidas.  

 

Ressalta-se que parte significativa dos protegidos e das protegidas acolhidas na 

Proteção Provisória são crianças e adolescentes que diante de sua vulnerabilidade 

social e contextos de profundas desigualdades econômicas acabam se envolvendo 

com o tráfico de drogas e nessa atuação ilícita se deparam com diversas situações 

de ameaça de morte, colocando-se como única opção de sobrevivência e 

perspectiva de futuro os programas de proteção, que são dispositivos 

fundamentais para efetivação do direito à vida. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe no seu Art. 3º que: 

 

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

 

As vítimas de ameaça que são testemunhas de crimes e optaram por colaborar 

com as autoridades policiais e justiça também conforma parcela dos protegidos na 

proteção provisória, que são imprescindíveis para a celeridade de processos 

judiciais e elucidação de crimes, inclusive os de grande repercussão social e 

midiática. O Pacto Pela Vida, articulando e contemplando em suas metas os 

programas de proteção e a política de direitos humanos, demonstrou que as 

medidas anteriormente mencionadas incidem substancialmente na redução dos 

índices de violência no estado de Pernambuco, especificamente homicídios, 
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cumprindo papel fundamental nessa política de segurança pública. A Lei 13.371, 

de 19 de Dezembro de 2007, institui que: 

 

Art. 1º Fica implementada a Política Estadual de Assistência e Proteção a Vítimas e 

Colaboradores da Justiça, que consiste no conjunto de diretrizes que orientam as 

iniciativas destinadas à prestação de proteção diferenciada e complementar à 

fornecida pelos órgãos de segurança pública e justiça, às vítimas de ações 

violentas e aos colaboradores da Justiça e de seus familiares, tendo como 

princípios norteadores a prevalência da ordem jurídica, a aplicação da justiça e a 

proteção aos direitos humanos.  

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Assim, o presente relatório contempla, em caráter de continuidade, o relato das 

atividades desenvolvidas no ano de 2019, constantes do PLANO DE TRABALHO 

do Contrato em comento, bem como, dos elementos quantitativos e qualitativos 

dos procedimentos realizados com a avaliação das atividades desenvolvidas, seus 

avanços e entraves. 

O trabalho inicial foi no sentido de estruturar a equipe técnica, dando continuidade 

aos profissionais ligados às áreas de Assistência Social, Psicologia, Direito e 

motoristas/Apoios com formação em ensino médio. 

A equipe técnica, assim como a coordenação vem especialmente fortalecer o 

atendimento/triagem, mapeamento dos locais de risco e acompanhamento dos 

casos que se encontram na proteção provisória. 

Os membros da Equipe Técnica que compõem o Núcleo de Acolhimento Provisório 

- NAP, a saber: 01 Coordenação, 01 Advogada, 02 Assistentes Sociais e 01 

Psicóloga, 01 Apoio Administrativo e 02 Motoristas/Apoios, respondem apenas 

pelas atividades do Núcleo de Acolhimento Provisório.  
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BOAS PRÁTICAS 

- Foram realizados 24 encontros para capacitação e formação continuada da 

equipe técnica; 

- 12 reuniões de Integração da equipe com os demais órgãos que compõem o 

Sistema Estadual de Proteção a Pessoa. 

 - Foram realizadas visitas aos programas de proteção integrantes do SEPP, 

PROVITA, PPCAAM, PEPDDH, com o objetivo do aprimoramento dos 

procedimentos de segurança e da metodologia de monitoramento e dentre 

essas visitas aconteceram encontros e reuniões. 

 - O NAP procurou estreitar a relação com os Programas através de reuniões com 

os Programas e a Gerência Geral de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 

Tais reuniões no período foram realizadas com o objetivo de discutir os casos 

encaminhados, com a finalidade de aprimorar a metodologia de atendimento, 

promover os estudos de casos, a troca de informações e encaminhamentos 

conjuntos.  

 

INDICADORES 

 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

Meta anual de protegidos para 

2019 80 pessoas 
 Meta executada 

De janeiro até o momento 

(20.11.2019) 
 105 pessoas protegidas 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Nº Triagem  Nº Casos Nº Pessoas Nº de 
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(até o dia 

20.11.2019

) 

incluídos 

(Até o dia 

20.11.2019) 

Protegidas  

(Até o dia 

20.11.2019) 

Pessoas 

Protegida

s em 

razão da 

descontin

uidade 

dos 

programa

s de 

destino 

(PPCAAM) 

57 Casos 34 Casos 105  Pessoas 14 Pessoas 

 

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

É possível destacar que, mesmo com o recurso financeiro insuficiente do NAP, no 

ano de 2019 o Núcleo de Acolhimento Provisório protegeu 105 pessoas 

ameaçadas de morte até o momento, traçando esses números de protegidos neste 

Núcleo com as metas do Pacto Pela Vida, observamos que, no ano de 2019 o 

Estado de Pernambuco através do NAP contribuiu com 105 vidas salvas.                                     

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Infra-estrutura das instalações insuficiente e inadequada para atendimento e 

triagem; 

Demora do repasse dos recursos financeiros tanto do NAP como o dos programas 

de destino PROVITA e PPCAAM; 

Insuficiência de recurso financeiro; 

Equipe insuficiente para grande demanda; 
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Demora das inclusões nos programas de destino (PROVITA e PPCAAM). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De todo o exposto, conclui-se que a continuidade do serviço prestado pelo Núcleo 

de Acolhimento Provisório do Sistema Estadual de Proteção a Pessoas é de 

extrema importância e impacto em diversas políticas públicas e mostra-se 

necessária para dar suporte às demandas trazidas pela população mais vulnerável 

do estado de Pernambuco, combatendo os altos índices de violência e propiciando 

a proteção eficaz à vida daqueles que se encontram em risco iminente de morte 

e/ou outras violações. É importante destacar que, mesmo com o recurso 

financeiro insuficiente do NAP, o objetivo foi alcançado e as metas extrapoladas. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO  

Programa Estadual De Proteção Aos Defensores Dos Direitos Humanos - 

PEPDDH 

 

EQUIPE TÉCNICA  

 Maria das Neves Cavalcante Chaves – Coordenadora Geral  

 Dionizete Marinho Lopes de Araújo – Coordenadora 

Administrativo/Financeira 

 Lutchemberg Luna da Silva – Produção 

 Ericka Vieira de Souza – Assistente Social 

 Valdinete Martins Barbosa – Psicóloga 

 Jackeline Danielly Freire Florêncio – Advogada 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA  

O Programa Estadual de Proteção aos Defensores/as dos Direitos Humanos, criado 

pela Lei Estadual de 14.912/12 integra o Sistema Estadual de Proteção à Pessoa e 

é gerido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos através de sua Executiva 

de Direitos Humanos. 

Implementado em Pernambuco no ano de 2006 o PEPDDH-PE é financiado pelos 

Governos Federal e Estadual, sendo executado de forma direta, há dez anos, pelo 

Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social (IEDES). 

Como de conhecimento o PEPDDH-PE protege a pessoas ameaçadas de morte em 

função da atuação destas em defesa dos direitos humanos. A proteção se dá no 

local de militância do sujeito protegido e é estendida a familiares, grupos e 

comunidades. As iniciativas do Programa versam de esforços para fortalecer a 

militância das pessoas protegidas, dando visibilidade às suas pautas e incidindo 
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nas causas geradoras das ameaças. Atualmente o PEPDDH-PE protege a 32 

pessoas e está analisando pedido de proteção de dois casos.  

Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo serviço em tela destacamos o 

suporte técnico e político dado ao Conselho Deliberativo do Programa, 

atendimentos realizados as pessoas em acompanhamento e pleiteantes da 

proteção, articulações com a rede socioassistencial, jurídica e de segurança, 

participação em audiências judiciais e públicas, suporte ao/a Defensor/a de 

Direitos Humanos em ouvidas judiciais e investigatórias de denúncias realizadas 

pelas pessoas protegidas, assim como em processos em que sofrem 

criminalização, atendimentos presenciais, virtuais e por telefone às pessoas 

acompanhadas, visitas em campo, atividades formativas, dentre outras. 

 

Cabe ressaltar que a influência do contexto social, político e econômico na 

realidade de atuação das pessoas protegidas pelo Programa, vêm apresentando 

desafios à proteção, tendo em vista a autorização velada para cometimento de 

atentados e crimes contra movimentos sociais e defensores/as dos Direitos 

Humanos no Brasil. Nesse cenário o PEPDDH/PE assume destaque, inclusive em 

nível internacional, uma vez que o serviço está estruturado para garantir a vida da 

pessoa ameaçada, assim como a continuidade da militância desta, incidindo 

diretamente na dinâmica da gestão de serviços públicos, de maneira que o Estado 

e seus Poderes estejam a serviço da justiça. 

 

Destacamos a fins de elucidação, que cenários cujo resultado seja perdas de 

direitos, sempre serão de grande ameaça à militância e ativismo dos Defensores 

dos Direitos Humanos. Dessa forma, encaramos como fatores importantes de 

serem considerados na leitura desse relatório, que o retorno do poder moderador 

na política brasileira, a desconstrução do Estado Laico com cada vez mais 

influência religiosa nos Poderes Legislativo e Executivo, especialmente, 
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fortalecimento do agronegócio, deslegitimação e possibilidade de perda de direitos 

dos Povos Tradicionais (indígenas, quilombolas, populações ribeirinhas etc), 

acirramento do racismo em suas múltiplas facetas (religioso, institucional, pela 

cor, raça e etnia), fragilização dos direitos trabalhistas da população produtiva, 

morosidade do sistema de justiça e segurança no que cerne a investigação e 

punição de crimes atentados contra os Direitos Humanos, crise no Judiciário 

brasileiro, com atenção especial às suas competências, dentre outros, são fatores 

contributivos a fragilização da defesa dos Direitos Humanos no Brasil, colocando 

o/a DDH em situação de extrema vulnerabilidade, mesmo este acessando a 

Proteção do PPDDH. 

 

No que pese essa realidade e a capacidade de reação da população, infelizmente 

não se vislumbram alterações favoráveis à pauta de Direitos Humanos no país, tão 

pouco ações afirmativas do Estado brasileiro para fortalecer a atuação de 

defensores/as dos Direitos Humanos, além das que já existem. 

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO  

 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar informações importantes à 

leitura e análise da execução do PEPDDH/PE até a presente data do ano de 2019. 

Trata-se de um importante fechamento de ciclo, de exercício anual que permite 

olharmos para a trajetória deste serviço e avaliar os principais pontos relacionados 

à sua execução. 

 

Neste relatório encontraremos dados que apontam para atuação do PEPDDH/PE, 

acompanhamento a pessoas defensoras dos direitos humanos ameaçadas de 

morte no estado de Pernambuco, avaliações quanto aos avanços e principais 

entraves encontrados no exercício em curso, assim como aponta para as 
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perspectivas futuras, ensejando que continue sendo, o perfil do PEPDDH/PE, 

absorvido nas metas e prioridades da gestão do Governo do Estado de 

Pernambuco e Governo Federal. 

 

INDICADORES  

 

IV – ANO 2019 

METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS – CONFORME PLANO DE 

TRABALHO DO PPDDH/PE 

 

Meta de atendimento a Defensores: 60 

Meta de Defensores incluídos: 35 

 

META ATIVIDADE ETAPA 
INDICADOR DE 

RESULTADO 

1
. 

A
te

n
d

im
e

n
to

 a
o

 D
e

fe
n

s
o

r 
d

e
 D

ir
e

it
o
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H
u

m
a

n
o

s
 

1.1. 

Atendimento ao 

defensor de 

Direitos 

Humanos para 

possível ingresso 

no Programa 

 

1.1.1. 

Atendimento inicial 

ao potencial 

defensor 

Foram atendidos a 30 

pleiteantes a ingresso 

no Programa em 

2019 

1.1.2. 

Adoção de medidas 

protetivas de caráter 

emergencial 

Foram adotadas 10 

medidas protetivas 

emergenciais em 

2019 

1.1.3. 

Acompanhamento 

do caso em análise 

Foram realizados 21 

acompanhamentos 

aos casos desejosos 

de ingresso no 

Programa em 2019 
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1.2. 

Apresentação do 

caso ao CONDEL 

1.2.1. 

Cumprimento dos 

procedimentos para 

apresentação do 

caso ao CONDEL 

 

Foram realizados 37 

apresentações de 

casos desejosos de 

ingresso no Programa 

em 2019 

1.3. 

Acompanhament

o do caso pelo 

CONDEL 

1.3.1. 

Cumprimento dos 

procedimentos que 

subsidiam 

apresentação dos 

casos para o 

acompanhamento 

do CONDEL 

Foram acompanhados 

pelo CONDEL 21 

casos desejosos em 

pleito no Programa 

em 2019 

1.4. 

Atendimento ao 

Defensor de 

Direitos 

Humanos 

incluído no 

programa 

1.4.1. 

Realização de ações 

de visibilidade da 

atuação do Defensor 

incluído na proteção 

– por segmento de 

atuação 

(respeitando as 

especificidades dos 

casos) 

Foram realizadas 69 

ações de apoio ao 

DDH protegido 

 1.4.2. 

Instalação e 

manutenção de 

equipamentos de 

Foram instalados 160 

equipamentos de 

Segurança em locais 

de atuação e moradia 
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segurança (câmera, 

alarme, cerca 

elétrica, refletor de 

luz, trava, 

identificador 

de chamadas) 

de DDH protegido 

 1.4.3. 

Acompanhamento 

das 

denúncias/demanda

s jurídicas, sociais e 

saúde mental 

 

 

Foram realizadas 174 

acompanhamentos às 

demandas jurídicas, 

sociais e saúde 

mental 

 

 1.4.4. 

Visitas em campo ao 

defensor protegido 

Foram realizadas 69 

visitas em campo em 

2019 

 1.4.5. 

 

Articulação 

institucional e da 

rede de atendimento 

Foram realizadas 811 

articulações 

institucionais em 

2019 

2
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 2.1. 

Gestão das 

Equipes Técnicas 

Estaduais 

2.1.1 

Formatação da 

equipe do PPDDH 

06 

2.2. 

Reuniões do 

2.2.1. 

Realização das 

Foram realizadas 13 

reuniões do CONDEL 
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CONDEL 

 

reuniões do CONDEL 

 2.3.2. 

Participação de 

representante da 

equipe na reunião da 

Coordenação 

Nacional. 

01 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Este item será apresentado conforme os dados encaminhados mensalmente para 

monitoramento da SJDH/SEDH, SEPLAG e MDH/CGPPDDH. Dessa forma, dentro 

da matriz de dados do Programa, consideram-se informações importantes de 

serem divulgadas para acompanhamento e análise os dados as que seguem 

apresentadas em gráficos: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

 

 

Gráfico 02 

 

 

Gráfico 03 

 

35 
37 

32 

1 
5 

16 

Meta
acumulada do

ano

Pessoa DDH
protegida em

2019

Pessoa DDH em
proteção

Pessoas DDH
incluídas na
proteção em

2019

Casos
desligados do
PEPDDH/PE

Pessoas DDH
com pedido de

proteção
arquivados em

2019

185 

14 

8.945 

868 

Familires acompanhados

Grupos acompanhados

Externalidade positiva do Programa em 2019

Nº de atendimentos realizados em 2019

Mulheres 
protegidas 
em 2019 

34% 

Homens 
protegido
s em 2019 

66% 
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Gráfico 04 

 

 

Gráfico 05 

 

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO  

24% 

43% 

33% 

Acompanhamento à rede socioassistencial

Acompanhamento à rede jurídica

Acompanhamento à rede de saúde mental

318 

76 

606 

72 69 

Atividades
formativas

Casos apresentados
ao CONDEL

Encaminhamentos a
rede

Nº de atendimentos
em triagem

Visitas em campo

Série1
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O Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos existe na 

finalidade de garantir a proteção e a militância de pessoas que atuam pela 

efetividade de direitos humanos e que por esta razão estão ameaçados de morte.  

 

A definição apresenta por si só o principal objetivo do Programa, que conforme já 

explanado anteriormente, há 13 anos vem garantindo efetividade em seu 

acompanhamento à DDH’s no estado de Pernambuco, que estão ameaçados/as de 

morte em decorrência da defesa dos Direitos Humanos. 

 

No ano de 2019, até o fechamento deste relatório, o PEPDDH/PE cumpriu com 

todas as metas estabelecidas no Plano de Trabalho, atuado de forma dinâmica e 

aproximada a conjuntura política, social e econômica do País, que efetivamente é 

o termômetro indicador dos níveis de vulnerabilidade da pessoa ameaçada. 

 

Destacamos para 100% de efetividade na garantia a vida das pessoas Defensoras 

dos Direitos Humanos ameaçadas e manutenção destas em seus locais de 

atuação, fortalecendo seus vínculos comunitários e promovendo proteção 

integrada em seus territórios. Outros dados importantes de serem apresentados 

versam sobre as articulações efetivadas a partir do que o Programa esteve 

demandando a rede, por exemplo, saúde mental, assistência social, jurídica e de 

segurança e a efetivação desses encaminhamentos, especialmente no que se 

refere às políticas sociassistencial e de saúde mental.  

 

No que pese os avanços que ainda precisam ser alçados junto as Polícias, como 

importante elemento de sucesso, destacamos a manutenção da parceria entre 

PEPDDH/PE e a PM/PE, possibilitando a manutenção de diálogo fluído e resultando 

em práticas mais seguras as pessoas protegidas.  
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Ainda percebemos que o Conselho Deliberativo do Programa se mantém 

fortalecido e atuante diante de suas competências. Destacamos a presença linear 

do CONDEL nas atividades promovidas pelo PEPDDH/PE, seja nas agendas em 

campo, seja naquelas garantidoras da execução técnica e política do Programa. 

Cabe salientar que o Conselho finaliza o período com as metas estabelecidas para 

o exercício de 2019 em cumprimento.  

 

Destacamos ainda a fluida e sólida relação com a gestão da Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos e sua Executiva de Direitos Humanos, assim como, com o 

Ministério de Direitos Humanos e Coordenação Geral do PPDDH. Importante esse 

destaque, pois são os órgãos responsáveis pela implementação e manutenção do 

PEPDDH/PE junto ao CONDEL.  

 

Por fim, apontamos como importante dado à ampliação, fortalecimento e 

manutenção da rede socioassistencial, jurídica e de segurança, assim como as 

parcerias firmadas junto a Sociedade Civil que acompanha os casos em proteção 

no PEPDDH/PE. 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

 

Conforme já ventilado em outro ponto deste relatório, os principais entraves para 

execução do Programa no ano corrente foi o acirramento das forças 

conservadoras, aumento de ameaças e vulnerabilidade das pessoas protegidas 

frente a este cenário. As expressões de crimes e ameaças contra pessoas 

Defensoras dos Direitos Humanos vêm se intensificando nos últimos meses, com 

maior incidência para populações campesinas, trabalhadores rurais, Povos 

Tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos).  
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Destacamos ainda como elementos historicamente desafiadores ao PPDDH, o 

enrijecimento do sistema de justiça e segurança e a frágil presença do Estado nos 

territórios, mediante implementação de serviços e políticas públicas.  

 

Contudo, o enfrentamento a estas questões é pauta ao PPDDH nos espaços de 

gestão e execução do Programa, mas também nas esferas de acompanhamento e 

controle social da PNPDDH e do PPDDH. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estado de Pernambuco é conhecido como berço da resistência aos regimes 

autoritários e antidemocráticos, assumindo na cena atual, claro posicionamento 

contra os retrocessos imputados ao desmonte da Política de Direitos Humanos no 

Brasil. É oportuno finalizar o presente relatório apontando para o largo e crescente 

empenho do Governo do Estado na garantia da atuação dos/as defensores/as dos 

Direitos Humanos pernambucanos/as, não somente aqueles/as protegidos/as pelo 

PEPDDH/PE, e novamente destacar a efetividade do Programa na proteção a vida 

das pessoas, grupos e comunidades acompanhadas. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa De Proteção Á Crianças E Adolescentes Ameaçados De Morte 

(PPCAAM) 

 

EQUIPE TÉCNICA 

    A equipe é composta por 13 (treze) profissionais, na seguinte disposição: 

 Coordenação Geral – Giselli Belo 

 Coordenação Técnica – Rauan Siqueira  

 Advogado 1 – Marília Botelho 

 Advogado 2 – Hugo Tenório  

 Assistente Social 1 – Danúbia Kátia 

 Assistente Social 2 – Lays Villaça; 

 Psicóloga – Nathália Nery; 

 Educador Social (Vago) 

 Analista Financeiro – Verônica Luisa 

 Assistente Financeiro – Pedro Pereira 

 Apoio Administrativo – Felipe Xavier 

 Apoio Técnico 1 – Francisco Junior 

 Apoio Técnico 2 – Petson Alves. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
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       O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte de 

Pernambuco – PPCAAM/PE foi criado em 2007 no estado e é uma Política Pública 

de Proteção aos Direitos Humanos instituída pela Lei Estadual nº 15.188/2013 e 

pelo Decreto Federal nº 6.231/2007, bem como em consonância com o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90), o Pacto Pela Vida do Estado de 

Pernambuco e o Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH3.    

        O PPCAAM tem por finalidade e objetivo inicial proteger crianças e 

adolescentes expostos a grave ameaça de morte, jovens com até vinte e um anos 

(se egressos do sistema socioeducativo) e seus familiares. Além do objetivo inicial, 

o Programa tem por escopo final, através do acompanhamento da equipe 

interdisciplinar de profissionais, construir as condições para a reinserção social do 

protegido e familiares. 

         A proteção é realizada em local devidamente mapeado como seguro, 

afastado do local de risco e possíveis regiões de ingerência do ameaçador, após a 

utilização de instrumentais padronizados desenvolvidos especificamente para a 

temática do programa e análise técnica multidisciplinar. 

      De janeiro até a presente data o PPCAAM/PE protegeu 65 crianças, 

adolescentes, jovens e seus familiares em situação de ameaça de morte, sendo 14 

pessoas que iniciaram o ano na proteção, contribuindo assim com a redução dos 

números de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI do Estado de Pernambuco 

e possibilitando um recomeço de vida, afastado das situações de risco, onde a 

meta do novo convênio é proteger 250 pessoas. 

 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

            O presente relatório objetiva realizar diagnóstico parcial do Programa em 

2019 onde ressaltamos que o ano iniciou-se ainda com a vigência de um aditivo 

convencial que teve início em 18/01/2018 e encerrou-se em 18/03/2019 onde, 

posteriormente,  através do Termo de Convênio nº 003/2019 celebrado entre o 
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Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos publicado em 22 de março de 2019, houve a formalização  de 

novo Termo de Colaboração, sob o número 001/2019, com uma nova entidade 

executora (Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC) que ocorreu em 23 de 

abril de 2019, devido à mudança da Organização da Sociedade Civil para executar 

esta Política. Desta forma, a contratação da equipe técnica, formada por 13 

profissionais, ocorreu apenas em 13 de maio de 2019, tendo em vista que o 

repasse do recurso ocorreu em 09 de maio, sendo iniciada a operacionalização do 

programa, por sua vez, em 27 de maio do corrente ano.  Assim, apresentamos um 

recorte com informações sobre a execução da ação do PPCAAM no ano de 2019, 

entre os meses de janeiro a março e de maio até a presente data, através dos 

principais dados e indicadores, dinâmica das atividades, impacto social alcançado 

e dificuldades enfrentadas. 

 

BOAS PRÁTICAS 

                  Em relação á questão, informamos que desde o início de execução do 

novo Convênio e por solicitações da coordenação, todos os profissionais da equipe 

têm passado constantemente por formações e capacitações, onde destacamos: 

Formação sobre os procedimentos do PPPCAAM ministrado pelos coordenadores 

nacionais do Núcleo Técnico Federal/NTF, onde houve a revisão dos 

procedimentos de execução do PPCAAM, bem como o aprendizado de novas 

práticas, o que vem contribuindo para um maior domínio técnico e 

amadurecimento da dinâmica do trabalho, repercutindo numa melhor qualidade 

em todos as etapas de procedimentos do programa e em especial, durante o 

processo avaliativo e nos monitoramentos dos casos; Realização da formação 

SIPIA-PPCAAM, que oportunizou uma maior agilidade, padronização e eficiência ao 

registro, trânsito/fluxo e sistematização de informações relativas ao Programa, de 

forma a auxiliar as equipes técnicas nos acompanhamentos dos casos, o que 
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repercute de forma positiva na dinâmica do programa; Capacitação sobre os 

procedimentos de segurança do programa, ministrada pela sra. Flavia Mundin, 

Consultora de Segurança e Inteligência da CGPPCAAM e Rita Nery, Coordenadora 

Técnica do NTF, onde além dos técnicos do PPCAAMPE, participaram técnicos do 

PPCAAM Paraíba e Alagoas, totalizando 22 pessoas, tendo esta capacitação sendo 

muito importante por servir como forma de aprendizado técnico para garantir uma 

melhor segurança dos protegidos bem como segurança dos técnicos do programa. 

 

INDICADORES 

RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS – JAN/2019 a 20.11.2019  

Metas Especificação/etapa 
Quantidade 

Prevista 

Status de 

execução 

(realizado/não 

realizado, 

parcialmente 

realizado) 

Descrição da 

execução 

1. Supervisão 

Técnica da 

Equipe do 

PPCAAM/PE e 

Organização 

do Programa 

1.1.  Reuniões de 

Supervisões Técnica 

da Equipe do 

PPCAAM-PE 

24 

 

Parcialmente 

realizado  

01 supervisão 

técnica foi 

realizada no 

mês de 

novembro/2019, 

e as demais 

serão realizadas 

de forma 

bimestral até a 

finalização do 

convênio. 
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1.2. Elaboração do 

diagnóstico 

situacional anual das 

crianças, 

adolescentes e 

jovens em situação 

de risco de morte no 

estado de 

Pernambuco 

atendidos pelo 

PPCAAM/PE 

 

03 
Parcialmente 

realizado 

O relatório será 

elaborado em 

dezembro/2019 

com o 

diagnóstico 

situacional dos 

protegidos. 

2. Proteção e 

Acompanham

ento dos 

casos 

2.1.  

Continuação 

de Proteção 

dos casos já 

incluídos no 

Programa e 

Inserção de 

ameaçados de 

morte entre 

crianças, 

adolescentes, 

jovens de até 

21 anos 

egressos de 

medida 

socioeducativa 

250 
Parcialmente 

realizado 

Até o presente 

momento o 

Programa já 

registrou o total 

de 65 pessoas 

protegidas (27 

crianças, 

adolescentes e 

jovens + 38 

familiares), 

foram 

protegidas até o 

presente 

momento no 

convênio atual, 

e o programa 
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e seus 

familiares no 

PPCAAM/PE. 

continua a 

proteção de 

crianças e 

adolescentes 

 

 

2.2. Reuniõ

es para 

discussão de 

casos em 

avaliação e 

em proteção, 

com base no 

plano 

individual de 

atendimento 

de cada 

protegido 

250 
Parcialmente 

realizado  

65 reuniões 

foram realizadas 

para discussão 

dos casos em 

avaliação, bem 

como para os 

casos em 

proteção, com 

base no PIA dos 

mesmos. 

2.3. Viagens 

para reuniões, 

participação em 

eventos temáticos e 

translado de 

protegidos 

40 
Parcialmente 

realizado  

18 passagens 

(ida e volta) 

para 

Participação no 

Encontro 

Nacional dos 

Profissionais do 

PPCAAM, nos 

dias 25, 26, 27 

e 28 de junho 
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em Brasília-DF, 

tendo 

participado 04 

técnicos da 

equipe sendo: 

01 

coordenadora 

Geral, 01 

coordenador 

técnico, 01 

assistente social 

e 01 advogada 

e 01 

representante 

da entidade 

executora e 

mais 08 

passagens, 

sendo 04 idas 

de protegidos 

em caráter de 

transferência 

para o NTF, 

acompanhados 

de dois técnicos 

do programa 

(Ida e volta) 

nos meses de 
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setembro e 

outubro. 

3. Avaliação do 

Programa 

3.1. Realização de 

oficina de avaliação 

do desempenho e 

resultado envolvendo 

Entidade Executora, 

Conselho Gestor, 

Equipe Técnica e 

SEDH 

03 Não realizado  

Estamos em 

processo de 

elaboração para 

realização das 

mesmas. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

Dentre as principais ações realizadas e resultados alcançados no quadro abaixo e, 

na sequência, nas atividades formativas e de qualificação, separadas por mês de 

execução, destacam-se: 

PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS 

ITEM QUANTIDADE 

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PROTEGIDOS 27 

FAMILIARES PROTEGIDOS 38 

TOTAL DE PESSOAS PROTEGIDAS 65 

                 TOTAL DE SOLICITAÇÕES  83 

ENTREVISTAS DE AVALIAÇÃO 124 

VIAGENS DE MONITORAMENTO TÉCNICO DE CASOS 180 

ENCAMINHAMENTO Á REDE 260 

CAPACITAÇÕES (PROFISSIONAIS CAPACITADOS) 98 

 

Janeiro 
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- Reunião de Rede com CRAS, CREAS e CT em município da Zona da Mata 

Norte/PE para discutir procedimentos do Programa; 

- Reunião com o coordenador geral do Núcleo Técnico Federal/DF para 

discussão sobre um caso e outras demandas 

- Visita institucional à Delegacia de Jaboatão dos Guararapes para informar 

procedimentos do Programa 

- Reunião com CT Garanhuns para construção de articulação em rede e 

sobre procedimentos do programa 

- Reunião com MP do Centro Integrado da Criança e Adolescente de PE para 

informar procedimentos do programa. 

Fevereiro 

- Apresentações do programa junto ao Poder Judiciário e Ministério Público, 

CRAS, CREAS e CT no Sertão (Custódia/PE) para discutir procedimentos do 

Programa. 

- Reunião junto ao representante do Gabinete de Assessoria Jurídica às 

Organizações Populares (GAJOP) e o Instituto Ensinar de Desenvolvimento 

Social (IEDES) acerca da execução do projeto “Família Solidária”. 

- Reunião com CRAS e Instituição de acolhimento em Custódia/PE acerca de 

procedimentos do programa. 

 

Maio 

- Reunião quadrimestral para apresentação de dados dos programas de 

promoção e proteção; 

- Reunião do Conselho Gestor do PPCAAM (CONGES) para apresentação da 

nova entidade executora, apresentação do programa e outras deliberações; 

- Reunião com a Secretaria Estadual da Mulher com o objetivo de 

participarmos dos Fóruns municipais de mulheres; 

- Formação realizada com os novos técnicos do PPCAAM. 
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Junho 

-Reunião com a alta complexidade (Secretaria da Assistência Social de 

Pernambuco) com o intuito de debater vagas de acolhimento institucional 

para o programa; 

- Reunião com a entidade executora do programa CDC, afim de discutir 

procedimentos do programa. 

 

Julho 

-Formação com Conselheiros do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e Adolescência do município de Paulista/PE no total 

de 21 conselheiros. 

- Formação dos novos Promotores de Justiça, que representam o Ministério 

Público de diversas regiões metropolitana da capital, bem como 

representante do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Defesa da 

Cidadania – CAOP Cidadania, que apoia as promotorias neste estado.  

- Reunião com a Secretaria da Mulher de Pernambuco a fim de discutir a 

participação do programa, junto ao Fórum estadual de mulheres. 

-  Formação com moradores da comunidade quilombola de Castainho-PE. 

- Formação de toda equipe junto á equipe do projeto “Família Solidária”. 

 

Agosto  

- Participação no “Grupo de Trabalho Proteção” promovido pela rede 

socioassistencial do Recife, com a participação dos profissionais de Saúde 

Mental, Poder Judiciário, Política de Assistência Social, entre outros;  

- Reunião com técnicos do GAJOP acerca da participação dos técnicos do 

PPCAAM nos encontros mensais das famílias solidárias;  
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Setembro  

- Reunião com representantes da Secretaria Executiva da Assistência Social 

do Estado afim de dialogar acerca dos projetos “Novas Oportunidades” e 

“Vida Aprendiz” com o objetivo de buscar capacitação profissional e inserção 

no Mercado de Trabalho para os usuários do programa. 

- Reunião com a representante do Centro de Referência da Mulher Vítima de 

Violência Márcia Dangremon, para apresentação do programa e repasse de 

caso;  

- Reunião com Conselho Tutelar de Lajedo/PE também sobre procedimentos 

e fluxograma do programa; 

- Reunião com representante da Delegacia de Polícia da Criança e 

Adolescente/DPCA sobre procedimentos de programa;  

-Reunião de rede com representantes do Conselho Tutelar de Igarassu-PE 

acerca dos procedimentos do programa. 

- Reunião com representantes da Secretaria de Trabalho e Qualificação 

/SETEQ para firmar parcerias com o programa.  

Outubro  

-Reunião com a representante do Poder Judiciário e Ministério Público de 

Amaraji-PE, com objetivo de informar sobre procedimentos e fluxograma do 

programa;  

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

A equipe PE aprimorou algumas e buscou inovar outras práticas, com a 

realização de referenciamento dos casos na rede dos locais de proteção de forma 

ampla e imediata à inclusão, conseguindo maior aproximação das redes 

socioassistenciais dos casos.  

Foi mantida uma rubrica específica para viabilizar recursos para 

Inserção Social através da Geração de Renda Própria, tendo seu valor ampliado, 
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possibilitando maior acesso ao mercado de trabalho e autonomia das famílias 

protegidas no ano de 2019. 

Foi feita uma parceria com o Projeto das “Famílias Solidárias” que é 

executado pelo GAJOP – Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares, que são famílias que recebem protegidos desacompanhados de 

responsável legal, após o devido processo de capacitação e que são financiadas 

pela mencionada entidade. Destaque-se que a entidade GAJOP é responsável pelo 

acompanhamento destas famílias, pela formação, reuniões e parte do apoio 

financeiro para manter o protegido com as mesmas. Entretanto, sendo um 

projeto de inegável importância, o Projeto não tem sido suficiente para solucionar 

as demandas destas crianças e adolescentes desacompanhados. 

As atividades realizadas destacadas no tópico anterior, em especial as 

reuniões juntos aos conselho tutelares, CREAS e CRAS de várias regiões do 

estado, trouxeram efetivo resultado na divulgação do programa, interiorizando a 

capacitação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos. Tal fato é comprovado 

tanto pelo aumento dos números totais, como também de casos enviados para 

triagem oriundos, especialmente, da Zona da Mata, Agreste e Sertão. 

Também ocorreram agendas periódicas junto à REAP – Rede Estadual 

de Apoio aos Programas de Proteção a Pessoas e o COMGES – Conselho Gestor 

do PPCAAM, debatendo com as Secretarias de Estado e Sociedade Civil temas 

como a drogadição, saúde mental, acolhimento institucional, vulnerabilidade 

social, ameaça de morte, entre outros. 

                    Em tempo: é imperioso o destaque para os procedimentos de 

sensibilização, reuniões e até audiências de responsabilização para a 

conscientização e convencimento da necessidade de garantir a convivência 

familiar dos casos protegidos, demonstrada na redução de casos de crianças e 

adolescentes desacompanhados de familiares. 
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DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 Com o crescimento do Programa no ano de 2019 e a consequente 

expansão da ação do PPCAAM com a interiorização das ações formativas, o 

número de casos encaminhados ao programa aumentou significativamente e 

desproporcionalmente ao quantitativo de profissionais. 

 Este quadro dificultou a agenda de monitoramento e acompanhamento 

dos casos, as inclusões de novos casos e outras demandas, interferindo na 

agilidade de alguns dos procedimentos, com a grande quantidade de atividades 

para o número de profissionais que compõem a atual equipe. 

Também a questão do recurso é uma dificuldade a ser ressaltada em 

razão do aumento da demanda com a maior divulgação do Programa na rede, 

impondo um aumento dos gastos e as consequências para a manutenção da 

proteção. 

Outro ponto que em muito dificulta a proteção é a negativa de algumas 

redes municipais, em especial aos casos que mais precisam de acolhimento: as 

crianças e adolescentes e jovens sem familiares na proteção. Ainda existe muita 

resistência, desde juízes e promotores, as secretarias de assistência municipais. 

Na mesma linha, há de se ressaltar a escassez de espaços e acolhimento para 

jovens adultos.  

As barreiras alegadas em tais espaços e instituições são ligadas ao 

receio e desconhecimento do Programa e à questão da municipalização, que, 

erroneamente é priorizada frente ao princípio da proteção integral, norteador de 

todo ordenamento jurídico temático, em especial no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Constituição Federal de 88. 

Por fim, embora sejam notáveis os avanços e capacitações junto aos 

profissionais integrantes do Sistema de Garantia de Direitos, uma das maiores 

dificuldades é ausência de conhecimento, estrutura e priorização da proteção 

integral pelos mesmos. Tal quadro, por vezes dificultam a proteção, de início e 
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reinserção social, ao final, em especial no acesso prioritário a direitos básicos 

essenciais como educação, saúde, assistência, entre outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Ao longo do presente relatório é possível verificar o crescimento e 

ampliação do Programa no ano de 2019 transcendendo o número de profissionais 

da equipe, resultando em verdadeira ramificação por todo o Estado nas ações 

formativas, tanto na efetiva proteção prestada aos casos das 04 regiões, como 

também na capacitação, aproximação e transversalização da proteção a crianças, 

adolescentes e jovens em situação de ameaça, bem como seus familiares. 

           No entanto tal crescimento também comprovou a necessidade de 

continuidade de evolução e fortalecimento da política de proteção a crianças e 

adolescentes no estado, como meio para redução e solução das problemáticas 

junto ao Sistema de Garantia de Direitos, das negativas de acolhimento, 

desconhecimento dos procedimentos e não priorização nos atendimentos. 

            Diante de tal quadro, impõe-se a necessidade de aumento de recursos 

para ampliação da estrutura do Programa e da quantidade de profissionais, para 

viabilizar e garantir o aumento da proteção direta e efetiva, aumentando a 

capacidade de proteção/meta, bem como a realização de mais ações formativas 

futuras 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Morte 

do Estado de Pernambuco - PROVITA 

 

EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica do PROVITA é composta por 12 pessoas, sendo:   

 

 Coordenação Geral - Érica Aquino; 

 Coordenação Adjunta - Melina Pimentel; 

 Gestão Financeira - Ana Cândida Aires (solicitou desligamento em 

outubro/2019); 

 Assistente Administrativo - Jorge Melo; 

 Assistentes Sociais - Priscila Oliveira e Mércia Souza;  

 Psicólogas - Silvana Teles e Gabriela Cordeiro; 

 Advogados - Sóstenes Martins e Igor Veríssimo; 

 Apoios técnicos - Romero Sales e Victor Novais. 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O PROVITA - Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 

de Morte do Estado de Pernambuco é uma política pública de direitos 

humanos, concebida enquanto instrumento de combate à impunidade e 

enfrentamento à criminalidade. O PROVITA fundado pelo GAJOP no ano de 

1996. Atualmente está sendo executado em Pernambuco pela SEDH - 

Secretaria Executiva de Direitos Humanos, vinculada à SJDH - Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos, que, conveniada com o Governo Federal, celebra 

Termo de Colaboração com entidade não governamental para a execução o 

Programa - IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social. 
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Principais objetivos do Programa: 

 

a) Combate à impunidade, garantindo proteção a vítimas/testemunhas de 

crimes ameaçadas, desde que colaboram efetivamente com a Justiça, nos 

termos já dialogados; e 

b) Promoção da (re) inserção social. 

 

Legislação pertinente: 

 

 Lei Federal nº 9.807/1999 - Institui o Programa Federal de 

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a 

proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente 

prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo 

criminal; 

 Decreto nº 3.518/2000 - Regulamenta o Programa Federal de 

Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas; 

 Lei Estadual nº 13.371/2007 - Dispõe sobre a Política Estadual de 

Assistência e Proteção a Vítimas e Colaboradores da Justiça, o Programa 

de Assistência a Vítimas, Testemunhas Ameaçadas e Familiares de 

Vítimas de Crimes no Estado de Pernambuco - PROVITA/PE e o seu 

Conselho Deliberativo, e dá outras providências.  

 Manual de Procedimento dos Sistema Nacional de Proteção a 

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas e o Guia de Permutas - Em 

2011, um novo marco de atuação dos programas de proteção a vítimas 
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e testemunhas ameaçadas foi estabelecido com a elaboração e 

publicação do Manual Geral de Procedimentos do Sistema Brasileiro de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Portaria SDH/ PR 

nº1.772, de 16 de agosto de 2011), com o objetivo de estabelecer 

parâmetros comuns aos programas. 

A solicitação objetivando ingresso no programa poderá ser encaminhada ao 

órgão executor, tendo como portas de entrada: 

a) O interessado; 

b) O representante do Ministério Público; 

c) A autoridade policial que conduz a investigação criminal; 

d) O juiz competente para a instrução do processo criminal; 

e) Órgãos públicos e entidades com atribuições de defesa dos direitos 

humanos. 

Deverá ser instruída com a qualificação da pessoa a ser protegida e com 

informações sobre a sua vida pregressa, o fato delituoso e a coação ou 

ameaça que a motiva. 

 

Público Alvo: 

Vítimas ou testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a 

grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo 

criminal. 

A proteção poderá ser estendida a (ao) cônjuge ou companheiro (a), 

ascendentes, descendentes e dependentes que tenham convivência habitual 

com a vítima/testemunha. 

O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas por 

ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou de seu 

representante legal. 
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Estão excluídos da proteção: 

a) Os indivíduos, cuja personalidade ou conduta seja, incompatível com as 

restrições de comportamento exigidas pelo programa; 

b) Os condenados que estejam cumprindo pena; 

c) Os indiciados ou acusados sob prisão cautelar em qualquer de suas 

modalidades.  

 

O que é Conselho Deliberativo do PROVITA (CONDEL/PROVITA): 

O Conselho Deliberativo é uma instância política e deliberativa que tem 

suas atribuições estabelecidas em lei, atuando em cooperação, mas de forma 

autônoma à equipe técnica. 

Funciona como instância máxima de deliberação e tem sua atuação 

regulamentada, também, em Regimento Interno, publicado em Diário Oficial 

do Estado do dia 06 de julho de 2011. Cabe colocar que no ano de 2018, o 

Regimento Interno foi revisado por este Conselho e publicado.  

 

As principais atividades desenvolvidas são: 

 Triagem das vítimas e testemunhas ameaçadas e seus familiares; 

 Apresentação do caso ao Conselho Deliberativo 

 Acolhimento dos usuários; 

 Acompanhamento aos usuários; 

 Encontro familiar; 

 Participação das vítimas e testemunhas em procedimento inquisitorial ou 

em juízo; 

 Participação dos representantes dos Conselhos Deliberativos, das 

Secretarias Convenentes, Entidades da Sociedade Civil e Equipes Técnicas 

em atividades que tratem do aprimoramento e fortalecimento do Programa, 

bem como em Encontros e Seminários; 
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 Deliberações sobre casos e encaminhamentos das reuniões políticas sobre o 

programa; 

 Reuniões semanais da equipe técnica; 

 Elaboração do relatório anual de avaliação.APRESENTAÇÃO DO 

RELATÓRIO 

O presente relatório versa sobre a execução do Programa Estadual de 

Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas do Estado de Pernambuco - 

PROVITA/PE, referente ao período de janeiro a outubro de 2019. 

 

BOAS PRÁTICAS 

Podemos trazer que o próprio PROVITA é uma experiência exitosa, pois seu 

nascimento é aqui em Pernambuco, e hoje desenvolvido por mais 11 estados 

da Federação, além do Programa Federal. Atualmente, e relacionado as 

atividades do Programa, apontamos como prática exitosa a atividade de 

encontro familiar, que possibilita que as pessoas protegidas e familiares que 

não estejam em proteção possam fortalecer os laços familiares de forma 

protegida. Também apontamos como prática exitosa, o processo de reinserção 

social e as relações fortalecidas com os integrantes do CONDEL.  

 

INDICADORES 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

  Meta executada 

Nº de atendimentos de Triagem  14 

Nº de testemunhas/vítima incluídos  12 

Nº de familiares incluídos  10 

Nº de testemunhas/vítima 

desligados 
 08 
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Nº de familiares desligados  11 

Nº de testemunhas/vítimas 

protegidas 
 22 

Nº de familiares protegidos*  22 

Nº total de pessoas protegidas  44 

Nº de encaminhamentos à Rede  73 

Meta alcançada (de dezembro/17 a 

outubro/19) 
 76 

Nº de ligações telefônicas recebidas 

pelo plantão 
 446 

Número de atendimentos realizados  870 

Número de sessões 

judiciárias/administrativas com 

participação da testemunha 

 04 

Nº de pessoas no PROVITA há mais 

de 2 anos 
 07 

 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 
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  - Triagem das vítimas e 

testemunhas ameaçadas e seus 

familiares. 

Pareceres técnicos sugerindo ingresso ou 

não ingresso no PROVITA/PE. 

  - Apresentação do caso ao 

Conselho Deliberativo. 

Deliberações positivas, negativas e/ou 

encaminhamento de novas diligências, a 

partir dos pareceres apresentados e das 

reflexões realizadas nas reuniões 

deliberativas do CONDEL/PROVITA. 

  - Acolhimento dos usuários. 
Inclusões de vítimas e/ou testemunhas 

ameaçadas e seus familiares. 

  - Acompanhamento aos usuários. 

Acompanhamento psicossocial e jurídico 

dos núcleos inseridos no PROVITA, 

objetivando a reinserção social. O 

acompanhamento técnico, no 1º mês 

acontece semanalmente, no 2º mês 

quinzenalmente e a partir do 3º mês 

mensalmente, e/ou de acordo com a 

necessidade de cada núcleo 

acompanhado.  

  - Encontro familiar. 

Núcleo protegido encontra com seus 

familiares, escolhidos por eles e avaliado 

pela equipe diante do mapa de risco, 

vivenciando momentos de lazer, após um 

longo período sem se relacionarem 

pessoalmente. 

  - Participação das vítimas e 

testemunhas em procedimento 

inquisitorial ou em juízo. 

Vítimas e/ou testemunhas ameaçadas 

contribuindo com justiça no 

enfrentamento ao combate à impunidade. 
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- Participação dos 

representantes dos Conselhos 

Deliberativos, das Secretarias 

Convenentes, Entidades da 

Sociedade Civil e Equipes 

Técnicas em atividades que 

tratem do aprimoramento e 

fortalecimento do Programa, 

bem como em Encontros e 

Seminários. 

Rede do PROVITA/PE fortalecida frente a 

temática da Proteção 

 

 

 

- Deliberações sobre casos e 

encaminhamentos das reuniões 

políticas sobre o programa. 

Programa Fortalecido, a partir das 

deliberações do CONDEL/PROVITA. 

- Reuniões semanais da equipe 

técnica. 

Atividades de acompanhamento 

repassadas para toda a equipe e novos 

encaminhamentos gerados. Planejamento 

definido. 

- Elaboração do relatório anual 

de avaliação. 

Relatório finalizado apresentando as 

atividades realizadas, as metas cumpridas 

e os resultados alcançados. 

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

O PROVITA atua tanto no combate à impunidade, garantindo proteção a 

vítimas/testemunhas, de crimes ameaçadas, e seus familiares quanto no 

processo de reinserção social. O impacto social de forma direta se dá no 

compromisso com a resolução de crimes, onde a proteção acontece de forma 

sigilosa, segura e inteligente. A atuação do PROVITA tem relação direta com o 
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NÃO aumento de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI no Estado de 

Pernambuco, contribuindo com a paz social. 

A reinserção social é outro benefício para a população, uma vez que as 

famílias, ou seja, vítimas, testemunhas e familiares, protegidas iniciam novos 

projetos de vida, longe dos fatos que as fizeram vítimas e/ou testemunhas 

ameaçadas. Desta forma, as famílias passam a iniciar novas relações e buscam 

concretizar seus sonhos. 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Referente às dificuldades enfrentadas no ano de 2019, tem-se o não 

cumprimento do cronograma de execução financeira do plano de trabalho, 

tanto por parte do Governo Federal quanto por parte do Governo do Estado de 

Pernambuco. Dessa forma se faz necessário um melhor planejamento para que 

o atraso do aporte dos recursos, não prejudica o desenvolvimento das 

atividades. 

Contudo, neste contexto, não obstante as dificuldades enfrentadas, ao fim 

do ano de 2018 consta a observância das metas previstas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Mapa da Violência aponta que Pernambuco, no ano de 2019,                                                               

reduziu cerca de 23,7% o número de mortes, tendo sido registrado 2002 

assassinatos, comparando com os 06 primeiros meses do ano de 2018, em que 

foram assassinadas 2625 pessoas, de acordo com dados oficiais da Secretaria de 

Defesa Social/PE. 

Neste cenário, apesar da redução da violência já apontada, as medidas a 

serem tomadas para uma maior redução da criminalidade e de violência é a 

criação e manutenção de serviços vinculados a garantia de direitos, bem como a 
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política de educação, trabalho, renda e proteção à vida, políticas estas que a 

“pessoa” se reconheça e seja reconhecido enquanto sujeito de direito. 

Neste contexto, no que se refere à Proteção à Vida, o PROVITA é uma 

política pública de direitos humanos, concebida enquanto instrumento de combate 

à impunidade e enfrentamento à criminalidade, tendo como dois objetivos 

principais, o combate à impunidade, garantindo proteção as 

vítimas/testemunhas/réus colaboradores de crimes, desde que colaboram 

efetivamente com a Justiça e a Promoção da (re) inserção social. Cabe ainda 

colocar que os testemunhos contribuem com o andamento das persecuções 

criminais, tanto em sede de investigação quanto em fase processual, se fazendo 

indispensável seus testemunhos. 

Neste sentido, nos anos de 2018 e 2019 (até outubro), o PROVITA/PE 

protegeu 47 e 44 pessoas, respectivamente, e consequentemente contribuindo 

com a queda no número de CVLI – Crimes Violentos Letais e Intencionais do 

Estado, com a justiça e rompendo com a “Lei do Silêncio” que impera o mundo do 

crime.  Para chegar a este quantitativo de pessoas protegidas, o PROVITA/PE 

conta com a parceria das portas de entrada, quais sejam: o Ministério Público, a 

Autoridade Policial que conduz a investigação criminal, o Juiz competente para a 

instrução do processo criminal e os Órgãos Públicos e Entidades com atribuições 

de defesa dos direitos humanos, além do NAP – Núcleo de Acolhimento Provisório 

que faz parte do SEPP – Sistema Estadual de Proteção à Pessoa do Estado de 

Pernambuco. 

Ainda, neste período, nos de 2018 e 2019, foram encaminhados 23 novos 

casos para pré-triagens no PROVITA, gerando a efetivação de 14 triagens, tendo 

sido incluídas 22 vítimas/testemunhas/réu-colaborador e familiares, após 

apresentação de Parecer Técnico Interdisciplinar e deliberações de ingresso a 

partir de estudo de casos realizados nas reuniões deliberativas do 

CONDEL/PROVITA/PE – Conselho Deliberativo do PROVITA/PE, composto pelo 
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Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias, Governo, Assembleia Legislativa, 

Sociedade Civil e Entidade Executora - IEDES. 

Para além, é importante frisar que a continuidade da execução do PROVITA 

proporcionada com a formalização do Termo de Colaboração 005/2017, sem 

enfrentar períodos de descontinuidade convenial, conforme já vivenciado outrora, 

oportunizou que de janeiro a outubro de 2019, 44 pessoas fossem acompanhadas 

neste Programa de Proteção, que geraram 870 atendimentos, sendo operada a 

saída do local de ameaça, a garantia do testemunho seguro, o recebimento de 

recurso financeiro mensal para a manutenção das necessidades básicas e a 

atuação junto ao sujeito com vistas à reinserção social. 

Ademais, a continuidade da execução do PROVITA permite o fortalecimento 

do monitoramento dos indicadores do Programa, como forma de acompanhar a 

relevância deste, bem como se proporciona uma maior articulação com outras 

políticas públicas, mediante articulação da Rede Estadual de Apoio à Proteção a 

Pessoas – REAP. 

Cumpre colocar que pelo fato de pertencer a uma rede Nacional, o 

PROVITA/PE em parceria com os demais PROVITA’s e a Central de Permutas, 

atende os casos PE’s, bem como os casos permutados (PT’s), oriundos de outros 

estados, que não podem ficar nos estados de origem devido ao alto grau de 

periculosidade, bem como os casos Federais (BR’s), oriundos de estados onde não 

há o Programa.  

Ressaltamos que para o ano de 2020, continuaremos o acompanhamento de 

pessoas vítimas, testemunhas e famílias já protegidas pelo PROVITA, além de 

poder proporcionar o ingresso de novos núcleos na proteção, objetivando o 

combate à impunidade e a reinserção social, bem como e de forma estratégica 

será dada continuidade na divulgação do Programa, objetivando assim o seu 

fortalecimento para sua sustentabilidade. 
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Por fim, e não menos importante, afirmamos que todas as atividades 

desenvolvidas pelo PROVITA/PE são baseadas nas Leis nº 9.807/99 e 13.371/2017 

(federal e estadual), no Decreto 3.518/2000, no Manual Geral de Procedimentos 

do Sistema Nacional de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – SDH/PR 

e no Regimento Interno do CONDEL/PROVITA/PE de setembro/2018.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

Rede Estadual De Apoio À Proteção A Pessoas - REAP 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 Renata Belo – Coordenadora 

 Maria Moura – Psicóloga 

 Ana Regina – Assistente Social 

 Júlio César – Apoio Administrativo 

 Luzia Machado – Apoio Administrativo 

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A Rede Estadual de Apoio à Proteção a Pessoas – REAP, foi criada em 2016 

com o objetivo de atuar como suporte institucional aos Programas que integram o 

Sistema Estadual de Proteção a Pessoas - SEPP- da SEDH/SJDH, que é 

estruturado em dois eixos de atuação: Promoção de Direitos Humanos, (CIAPPI, 

CEAV, CECH e Mediação de Conflitos) e Proteção de Direitos Humanos (NAP, 

PEPDDH, PROVITA e PPCAAM). Atendendo desta forma, tanto os sujeitos 

protegidos pelos programas citados, como também aqueles em situação de 

ameaça iminente que não se enquadram no Perfil de nenhum dos Programas. 

A REAP funciona como mecanismo de comunicação com as Secretarias de 

Estado, prefeituras, órgãos estaduais e municipais bem como parceiros privados. 

Articula ações e serviços públicos de forma conjunta e integrada, por meio do 

Comitê Intersetorial de Proteção a Pessoas (CIPP), coordenado pela REAP, 

alcançando soluções com maior brevidade possível para as situações complexas 

que envolvem os sujeitos em regime de proteção ou em situação de ameaça 

iminente.  
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Neste relatório, será abordada a atuação da REAP como articuladora de 

serviços para os sujeitos atendidos pelos Programas de Promoção e Proteção, 

como também aqueles em situação de ameaça iminente que não se enquadram 

no Perfil destes Programas, durante o ano de 2019. Será apresentado o número 

de demandas encerradas durante este período; os serviços mais demandados e 

quais foram atendidos, cancelados, negados, e, garantidos, mas por algum motivo 

descartado. Também será mostrada a atuação da equipe em Comitês, Conselhos e 

Reuniões no qual a REAP teve assento durante este período, como forma de 

articulação e fortalecimento da rede de serviços. 

 

INDICADORES 

 

INDICADORES JANEIRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2019 

Demandas recebidas 196 

Demandas encerradas 199 

Demandas atendidas 174 

Demandas canceladas 16 

Demandas garantidas e 

descartadas 
9 

Demandas negadas 6 

Ações de fortalecimento 38 
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AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

 Saúde: encaminhamentos à Rede SUS: articulação de consultas médicas, 

psicológicas, odontológicas, oftalmológicas, exames laboratoriais e 

especializados e outros serviços relacionado à saúde. 
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 Assistência: encaminhamentos à Rede SUAS: articulação de acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes, que estão inseridos nos Programas 

de Promoção e Proteção do SEPP, retirada de 1ª e 2ª vias de RGs e 

certidões de nascimentos.  
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 Segurança: articulação de ronda e escolta policial. 
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 Educação, articulação de modo prioritário para os Programas de Promoção 

e Proteção de matrículas nas redes estaduais e municipais. 

 Trabalho, Renda e Qualificação Profissional: articulação de emprego e 

cursos profissionalizantes objetivando a inserção dos protegidos no 

mercado de trabalho. 

 

 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

 Dificuldade: Acolhimento Institucional. Alto número de negativas por parte 

da Rede.socio assistencial do estado alta complexidade. 

 Sugestão: Intensificar as articulações através de visitas institucionais; Criar 

Termo de Parceria entre a Secretaria e as Casas de Acolhimento visando 

garantia de reserva de vaga para usuários acompanhados pelos programas 

de proteção e também para os “sem perfis”; oficializar a nota técnica 

elaborada pelo CIPP, objetivando subsidiar os municípios para recebimento 

das solicitações de acolhimento.  

 Dificuldade: marcação de exames em alguns municípios. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

CEAV
CECH

CIAPPI
NAP

PEPDDH
PPCAAM
PROVITA

CEAV CECH CIAPPI NAP PEPDDH
PPCAA

M
PROVIT

A

EDUCAÇÃO, TRABALHO E
QUALIFICAÇÃO

3 0 0 0 0 0 3 0



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

 Sugestão: Intensificar as articulações através de visitas institucionais; fazer 

formações com as Secretarias de Saúde dos Municípios, em especial suas 

Regulações para fortalecimento da Rede.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que o objetivo da REAP é dar apoio e articular demandas dos 

Programas de Proteção e Promoção; garantir direitos às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social; fortalecer a Rede de Serviços, entre outros. Percebe-se a 

importância de aumentarmos as ações de fortalecimento através de visitas 

institucionais e do nosso Comitê Intersetorial de Proteção a Pessoas - CIPP- que 

tem um papel fundamental nestas articulações, sendo crucial à presença assídua 

de seus membros e que suas reuniões ocorram de forma sistemática. 

Objetivando a continuidade e melhoria nas articulações e no apoio aos 

Programas de Promoção e Proteção, seguem algumas ações planejadas para 

2020: 

 Continuidade das Reuniões mensais do CIPP, como fortalecimento da rede, 

levando dentre outras demandas, estudo de caso de pessoas ameaçadas 

sem perfil, ou não, atendidos nos Programas do SEPP; 

 Reuniões com representantes das regulações dos municípios e do Estado 

para formação e articulação dos serviços na área de saúde; 

 Visitas às Secretarias de Assistência dos Municípios para articular 

acolhimentos institucionais para os protegidos pelos Programas do SEPP; 

 Reunião com a Secretaria de Educação do Estado e dos Municípios para a 

garantia de acesso imediato à escola pelos usuários.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Gerência de Penas Alternativas e Integração Social-GEPAIS 

 

 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica da Gerência de Penas Alternativas e Integração Social-GEPAIS 

e das Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas – CEAPA’s é composta 

por: 

 

GEPAIS 

Gerente de Penas Alternativas e 

Integração Social 

Raquel Brandão Corrêa de Araújo 

Gestora Técnica Joanna Rodrigues Coelho de 

Araújo 

Gestora Técnica Talita Alencar Monteiro de 

Vasconcelos 

Coordenadora de área Letícia Maria Costa de Souza 

Coordenadora de área Ana Paula Freitas da Silva 

Assistente Administrativa Sineide Franscisca da Silva 

Assistente Administrativa Vera Lúcia de Moraes Carmelo 

 Supervisão II Tereza Cristina dos Santos 

Rodrigues 

 

CEAPA I JECRIM 

Advogada Savana Menezes Bezerra Barbosa 

Psicóloga Ana Lúcia Barros de Santana 
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CEAPA III JECRIM 

Psicóloga Neide Maria Freitas 

       OBS: Possui uma assistente social cedida pelo TJPE. 

 

CEAPA IV JECRIM 

Assistente Social Maria das Graças Crespo Guedes 

Psicóloga Sandra Paula Oliveira Freitas 

     

OBS: Essa equipe também atende a CEAPA DO NANPP. 

 

CEAPA DE CUSTÓDIA 

Assistente Administrativo William José Mendes 

Assistente Social Mona Mirella Marques Meira 

 

OBS 1: A equipe também é composta por uma assistente social e uma 

psicóloga cedidas por outros setores da SJDH. 

 

OBS 2: A assistente social é responsável, também, pelos atendimentos 

da 2ª VVDFM.  

 

CEAPA GOIANA 

Assistente Social Diana Márcia Alves Lira 

Psicóloga Eunice Severino da Costa 

 

CEAPA JABOATÃO DOS GUARARAPES 

Assistente Social Anne Fabíola Vianna da Silva 

Psicóloga Alessandra Maia de Andrade 
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Advogada Ana Carolina Gonçalves de Melo 

Farias 

Assistente Administrativo Paula Clarianny de Moraes Carmelo 

Advogada Larissa Morais de Siqueira Alves 

Campos 

Psicóloga Vanessa do Nascimento Macêdo 

Assistente Social Vera Campelo Nogueira 

OBS: Toda a equipe é terceirizada, contratada através do convênio 

nº839170/2016 

 

CEAPA CARUARU 

Assistente Social Anne Delange Alves Ramos 

Psicóloga Veruska Peixoto de Araújo Marinho 

Psicóloga Isabel Camila Ramos dos Santos 

 

OBS: A psicóloga Isabel Camila é terceirizada, contratada através do 

convênio nº 839170/2016 

 

CEAPA GARANHUNS 

Assistente Social Maria Suelene Rufino de Brito 

Cavalcante 

Psicóloga Cristiane Araújo de Farias 

Advogada Maria Valquíria Góis Lima Duarte 

 

OBS: A assistente social Maria Suelene é terceirizada, contratada 

através do convênio nº 839170/2016 

 



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

CEAPA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 

Assistente Social Rúbia Maria Barbosa Ferreira 

Psicóloga Micheline de Sousa Lima 

 

CEAPA BELO JARDIM 

Assistente Social Cláudia Simony dos Santos 

Psicóloga Janielle Cristina Feliciano de 

Moraes 

 

CEAPA SERTÂNIA 

Psicóloga Janaína Torres de Moura 

 

OBS: Possui uma assistente social cedida pela defensoria.  

 

CEAPA PETROLINA 

Assistente Social Alberlânia Lopes Guimarães 

Advogado Aécio Francisco Coelho 

 

        

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

A Gerência de Penas Alternativas e Integração Social – GEPAIS, criada em 2005, é 

o órgão responsável pelo planejamento e monitoramento da política estadual de 

penas e medidas alternativas, de forma integrada e descentralizada. A Gerência 

foi criada através da Lei Estadual 12.775/05 e do Decreto Estadual 27.817/05.  

A pena alternativa visa, sem rejeitar o caráter ilícito do fato, dificultar, evitar, 

substituir ou restringir a aplicação da pena de prisão ou sua execução ou ainda, 

pelo menos, a sua redução. Trata-se de uma medida punitiva de caráter educativo 

e socialmente útil, imposta ao autor da infração penal, no lugar da pena privativa 
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de liberdade. Portanto, não afasta o indivíduo da sociedade, não o exclui do 

convívio social e dos seus familiares e não o expõe aos males do sistema 

penitenciário. Sua destinação penal é voltada para infratores de baixo potencial 

ofensivo. 

A Política Estadual de Alternativas Penais, estabelecida através da Portaria nº 57 

de 2017, colocada em prática pela GEPAIS, tem suas atividades realizadas por 

intermédio das Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas – 

CEAPAs, com atuação nas Comarcas e Juizados Especiais Criminais que fiscalizam 

a execução da medida/pena restritiva de direitos aplicada e acompanham os seus 

cumpridores, vítimas, familiares e a Rede Social Parceira, no processo penal 

alternativo à prisão.  

 

REGIÕES DE DESENVOLVIMENTO 

ONDE EXISTEM CEAPAs 

CIDADES ONDE EXISTEM CEAPAs 

Agreste Central Caruaru e Belo Jardim 

São Francisco Petrolina 

Agreste Meridional Garanhuns 

Sertão do Moxotó Sertânia 

Agreste Setentrional Santa Cruz do Capibaribe  

Região Metropolitana do Recife Recife (com atuação nos I, III e IV Juizados 

Especiais Criminais, além da CEAPA das 

Audiências de Custódia e da 2ª Vara de 

Violência Doméstica), Goiana e Jaboatão 

dos Guararapes. 

 

 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
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O presente documento tem por objetivo apresentar os resultados obtidos pela 

Gerência de Penas Alternativas e Integração Social – GEPAIS – e por suas Centrais 

de Apoio às Medidas e Penas Alternativas – CEAPAS – com atuação junto às 

Comarcas de Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Goiana, Petrolina, Recife 

(I, III e IV JECRIM’s, Audiência de Custódia, 2ª Vara de Violência 

Doméstica, NANPP), Sertânia, Santa Cruz do Capibaribe e Jaboatão dos 

Guararapes, na fiscalização e no monitoramento da execução das 

medidas/penas restritivas de direitos aplicadas, bem como no atendimento aos 

cumpridores das referidas alternativas penais. 

No presente relatório também são apresentadas as ações realizadas no ano de 

2019, assim como as dificuldades encontradas e o deverá ser executado no ano 

de 2020. 

 

 INDICADORES 

 

4.1 COMPARATIVO 2018 X 2019 
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4.2 NÚMERO DE CASOS EM ACOMPANHAMENTO POR CEAPA 

 

 

4.3 TIPOS PENAIS MAIS COMUNS (%) 
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4.4 RESULTADOS COMPARATIVOS DA CEAPA DAS AUDIÊNCIAS DE 

CUSTÓDIA 

 

 

4.5 ENTIDADES DA REDE SOCIAL CADASTRADAS POR MUNICÍPIO 
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4.6 NÚMERO DE VISITAS TÉCNICAS DA COORDENAÇÃO ÀS 

CEAPA’s 

 

 

4.7 NÚMERO DE CUMPRIDORES QUE INICIARAM OS GRUPOS 

REFLEXIVOS EM 2019 
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      4.8 AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

No ano corrente já foram executadas as seguintes ações: 

a) Instalação da CEAPA do Núcleo de Não Persecução Penal – NANPP, 

no dia 10 de julho de 2019, atendendo a uma solicitação do MPPE. A 

nova CEAPA localiza-se na sede do Ministério Público do Estado de 

Pernambuco, em Recife; 

b) Articulação e estruturação para que a equipe técnica da CEAPA de Jaboatão 

dos Guararapes passe a atender a demanda do NANPP de Jaboatão; 

c) Articulação com as Vara Criminais para o encaminhamento dos cumpridores 

de cautelares para a CEAPA de Jaboatão dos Guararapes; 

d) Articulação com a Prefeitura de Olinda e o TJPE para a instalação da CEAPA 

de Olinda; 

e) Contratação de 08 estagiários, fruto do Convênio nº 839170/2016 firmado 

com o DEPEN, sendo 02 estagiários para Jaboatão, 02 para Caruaru, 02 

para Garanhuns e 02 para Santa Cruz do Capibaribe; 

f) Articulação e cooperação com o GT Audiências de Custódia e o Programa 

Justiça Presente; 

g) Participação da GEPAIS na Câmara de Articulação do Sistema de Justiça; 

h) Participação da GEPAIS na Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência 

de Gênero, que faz parte do Pacto Pela Vida; 

 

5 IMPACTO SOCIAL  

Impacto Social pode ser entendido como um processo que avalia os impactos 

de projetos e políticas nos possíveis efeitos econômicos, sociais e culturais 

sobre pessoas, grupos de pessoas ou comunidades, mas é, também, uma forma 

de aprendizado. 
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Dentro dessa perspectiva, a GEPAIS e as CEAPA’s, responsáveis pela fiscalização e 

monitoramento das penas e medidas alternativas aplicadas pelo Poder Judiciário, 

buscam proporcionar aos cumpridores a execução da pena de forma mais humana 

e integradora.  

Para tanto, as CEAPA’s, compostas por equipes multidisciplinares, empregam 

esforços para que, no curso da execução da pena ou medida, os cumpridores 

sejam devidamente acompanhados, monitorados e, quando necessário, 

encaminhados a serviços básicos de saúde física e mental, à rede 

socioassistencial, aos serviços de emissão de documentos e a programas de 

educação profissionalizante.   

Assim sendo, buscam-se proporcionar aos cumpridores o acesso a programas e 

políticas públicas garantidores de direitos básicos, e consequentemente, de acesso 

à cidadania.  

Frise-se, ainda, que a GEPAIS e as CEAPA’s promovem reuniões semestrais com 

os cumpridores, onde são trabalhados temas diversos, definidos de acordo com as 

características de cada Município, como se pode observar na tabela abaixo: 

 

 

 Data Tema 

Nº 

Cumprid. 

Presentes 

Belo 

Jardim 

20.03.19 

Praticando Exercícios Físicos e 

Cuidando da Alimentação: Meu 

Existir é Importante. 

10 

18.09.19 

Trânsito Seguro: 

Conscientização a respeito das 

regras e condutas no trânsito 

24 
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Caruaru 

10.05.19 

Direitos e Deveres dos 

cumpridores com a rede de 

colaboradores na prestação de 

serviços à comunidade 

33 

22.11.19 
Uso de droga lícita e Ilícita – 

Risco e Responsabilidade 
42 

Garanhuns 

14.05.19 

Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher: implicações 

jurídicas e sociais  

28 

12.11.19 
Depressão: o grande 

transtorno da sociedade atual 
50 

Goiana 

15.03.19 

De que maneira o cumpridor de 

Penas alternativas pode 

colaborar com a instituição 

acolhedora? 

43 

20.09.19 

A importância da formação 

educacional e profissional na 

vida dos cumpridores de 

medida/pena alternativa. 

63 

Jaboatão 

05.04.19 
Alternativas penais e transação 

penal 
18 

11.10.19 

Dialogando sobre o uso e 

abuso de substâncias 

psicoativas com a Rede Pública 

de atenção psicossocial 

29 
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  Petrolina 

24.05.19 

Reflexão a partir da vivência 

no cumprimento de Penas 

Alternativas 

244 

11.12.19 
Álcool e direção, 

combinação perigosa 
 

   Sertânia 

10.04.19 
Nossa sociedade está pronta 

para a posse de armas? 
23 

29.10.19 
Concepções sobre 

autoconhecimento 
26 

Santa Cruz 

10.05.19 
Feminicídio (informar para 

combater) 
127 

20.11.19 

Mercado de Trabalho: a 

empregabilidade, os desafios e 

as perspectivas a nível 

municipal 

150 

Recife 30.10.19 Segurança Preventiva 17 

 

     As reuniões têm por objetivo promover uma maior integração com os 

cumpridores e abordar temáticas que os levem à reflexão acerca dos delitos 

cometidos. 

Além das reuniões com os cumpridores, são promovidos encontros com a Rede 

Social Parceira, como se pode verificar na planilha abaixo: 

 
Data Tema 

Nº de Instit. 

presentes 

Nº Instit. 

Cadast 

(%) 

Particip 
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Belo 

Jardim 

03.05

.19 

Ministério Público, Investigação e 

Responsabilidade Penal 
24 53 45,3 

Caruaru 
22.03

.19 

A importância da rede de 

colaboradores para a prestação de 

serviço à comunidade e na 

reinserção social do cumpridor 

33 76 43,4 

Garanhu

ns 

19.07

.19 

A importância da aplicabilidade da 

Política Pública de Penas/Medidas 

Alternativas, como instrumento 

ressocializador e fortalecimento 

junto à rede de apoio. 

25 82 30,5 

Goiana 
12.04

.19 

A importância da rede parceira no 

acolhimento do cumpridor no 

processo de transformação e 

integração social. 

40 78 51,3 

Jaboatão 
03.05

.19 

Dialogando sobre a aplicabilidade 

das Alternativas Penais como forma 

de integração social. 

46 93 49,5 

Santa 

Cruz do 

Capibari

be 

04.09

.19 

A importância da atuação de 

cumpridores de penas e medidas 

alternativas na rede social parceira.  

34 60 56,7 

Sertânia 
17.05

.19 
Compromisso, ética e respeito. 07 13 53,9 
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Petrolina 
20.05

.19 

A importância das Associações de 

Moradores de Bairros, na 

ressocialização do cidadão. 

52 92 56,5 

Recife 
22.10

.19 
Alcoolismo e suas consequências. 79 273 29 

 

As reuniões com a rede parceira têm o intuito de aproximar e discutir, junto às 

entidades, as principais questões que surgem no relacionamento das mesmas com 

os cumpridores, assim como quais ações e atividades essas instituições podem 

promover para incluir e qualificar as pessoas em alternativa.  

 

6 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

   As dificuldades que surgiram no ano de 2019 podem ser a seguir enumeradas: 

1. Equipe técnica reduzida: A equipe técnica atual, composta por técnicos 

contratados mediante seleção pública simplificada, tem tido dificuldades de 

atender as demandas, uma vez que, no ano de 2019 novos serviços foram 

implantados, tais como o acompanhamento aos acordos de não persecução 

penal e a ampliação do acompanhamento às audiências de custódia nos 

demais municípios do estado. Cumpre destacar também que a GEPAIS tem 

sido constantemente instada a instalar novas CEAPA’s; 

2. Estrutura física inadequada: Apesar de muitas melhorias obtidas ao 

longo dos últimos anos, algumas CEAPA’s ainda possuem estrutura física 

inadequada ao atendimento da demanda. Frise-se a situação de 

atendimento da Custódia de Jaboatão dos Guararapes, extremamente 

precária e a do Fórum Rodolfo Aureliano que também é insatisfatória; 

3. Dificuldades na articulação com o Sistema de Justiça: Apesar de já 

existirem grandes parcerias com os atores do sistema de justiça, ainda há 
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grandes dificuldades de articulação e relacionamento com os que compõem 

o sistema de justiça. Essas dificuldades decorrem, em sua maioria, da falta 

de conhecimento das atividades exercidas pelas CEAPA’s, apesar das 

constantes visitas de articulação e conscientização realizadas pela 

coordenação técnica da GEPAIS.  Além disso, a falta de uma política penal 

de desencarceramento, não acarreta maior engajamento por parte do 

Sistema de Justiça; 

4. Problemas com a OAB: Recentemente surgiram alguns pontos de 

divergência com a OAB/PE, tendo em vista que alguns advogados têm 

exigido a sua participação nas entrevistas iniciais dos cumpridores, atitude 

esta que a GEPAIS repudia; 

5. Dificuldade com o convênio nº 839170/2016 (convênio para 

implantação da CEAPA de Jaboatão dos Guararapes): A dificuldade 

de execução do convênio, no que se refere à aquisição e licitação de bens, 

reajustes de plano de trabalho e solicitações de utilização de rendimentos e 

suplementações, é um reflexo da inexistência de um setor de convênios 

devidamente estruturado, setorizado com técnicos responsáveis por cada 

etapa do convênio; 

6. Reduzido número de visitas de monitoramento às CEAPA’s: como se 

pode verificar do gráfico 4.6 acima relacionado, as visitas às CEAPA’s são 

prejudicadas pela falta de disponibilidade de veículos pela Secretaria. 

7. Indefinição quanto ao planejamento e às metas da SJDH: uma 

grande dificuldade que surge no decorrer das atividades é a falta de clareza 

quanto ao planejamento traçado pela SJDH e, consequentemente, quanto 

às metas e indicadores que devem ser monitorados ao longo do ano. 

Diante dessa indefinição, o estabelecimento desse planejamento fica a 

cargo da própria gerência, não havendo, assim, maior interlocução com as 

demais atividades desenvolvidas pelo órgão.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados apresentados, podemos afirmar que o Estado de 

Pernambuco vem contribuindo para o acompanhamento e monitoramento das 

medidas e penas restritivas de direitos, aplicadas pelo Sistema de Justiça Criminal.  

Os indicadores não negam: um aumento de 32% no número de pessoas 

atendidas, se comparados com 2018. Esse resultado é fruto do empenho das 

equipes técnicas das CEAPA’s e do planejamento traçado pela GEPAIS. A rede 

social parceira, que é parte essencial da política de alternativas penais, conseguiu 

crescer 16,5% no ano de 2019. Esse crescimento só foi possível graças à 

credibilidade do trabalho das CEAPA’s e da Coordenação de Área no 

monitoramento das instituições parceiras. 

Mas, além dos grandes resultados, há de ressaltar as fragilidades. Como já 

mencionado acima, a dificuldade na aquisição e execução do Convênio nº 

839170/2016 atrapalhou o planejamento que havia sido feito para o ano de 2019. 

Além disso, a falta de recursos e de equipe técnica impossibilitam a instalação de 

novas CEAPA’s e a ampliação dos resultados. 

Desta forma, para o ano de 2020 já foram listadas as prioridades de atuação, 

quais sejam: 

a) Solicitação de nova seleção pública simplificada, tendo em vista que a atual 

se encerrá em 2020. Na oportunidade serão solicitados mais técnicos, para 

adequação das CEAPA’s já existentes e a instalação de novas CEAPA’s; 

b) O processo de aquisição dos veículos e do mobiliário referentes ao 

Convênio 839170/2016 já está em fase de finalização, devendo se concluir 

em 2020; 

c) Existe a previsão de uma suplementação do DEPEN no valor de R$ 

960.000,00, cuja solicitação está em fase de finalização. Se aprovada, essa 

parcela deverá ser liberada em 2020, possibilitando a ampliação das ações; 



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

d) Implantação dos grupos reflexivos de Jaboatão dos Guararapes; 

e) Início das atividades do NANPP de Jaboatão dos Guararapes, tendo em 

vista que as instalações físicas já estão prontas; 

f) Instalação da CEAPA de Olinda. A Prefeitura de Olinda se dispôs a liberar 

02 técnicos para atuarem na CEAPA, assim como já foi feita articulação 

com o Fórum de Olinda para a liberação da estrutura física; 

g) Articular a instalação de uma CEAPA na mata sul, tendo em vista que são 

regiões com altos índices de CVLI. A gerência propõe os municípios de 

Vitória de Santo Antão ou Palmares, uma vez que não existem CEAPA’s na 

Mata Sul e na Mata Norte.   

Como de pode verificar das propostas acima enumeradas, todo o planejamento 

perpassa pela ampliação da equipe técnica, já que a necessidade de instalação de 

novas CEAPA’s nas demais regiões do estado é primordial para o desenvolvimento 

da Política Estadual de Alternativas Penais, atendendo às diretrizes estabelecidas 

pelo DEPEN e contribuindo para a cultura do desencarceramento.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Patronato Penitenciário de Pernambuco 

 

EQUIPE TÉCNICA: 

 

Josafá Reis |Superintendente do Patronato Penitenciário de Pernambuco 

Adriano Amorim |Coordenador de Execução Penal do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Alexandre Melo |Coordenador Jurídico-Penal do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Ângela Barreto|Coordenadora de Empregabilidade do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Jacira Carvalho|Coordenadora do Educacional do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Geraldo Andrade |Coordenador do Núcleo Petrolina do Patronato Penitenciário 

de Pernambuco 

Lucilene Carvalho |Coordenadora de Fiscalização do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Roberta Rodrigues |Coordenadora do Psicossocial do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

Vanessa Soares |Coordenadora do Núcleo Caruaru do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco 

 

Técnicos e Assessores 

 

Aleison Rodrigues, Ana Maristela, Angela Silva, Ana Claudia, Célia Maria, Cláudia 

Tiebl, Claudia Fidelis, Christiane França, Daniel Mota, Denison Wellington, Edilson 
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Souza, Emerson Santos, Fábia Ribeiro, Geysa Melo, Karla Virgínia, Kyonara 

Siqueira, José Gonçalves, Joseval Barreto, Luiz Reis, Maria Janaci, Maria do Carmo 

Freitas, Maria do Carmo Barbosa, Marcos Arruda, Marta Ferreira, Michel Antônio, 

Micael Benaia, Nadja Suely, Patrícia Miranda, Sheila Regina, Tália Bezerra, 

Teobaldo Melo, Ubiratan Correia e Waldinete Condé. 

 

Motorista 

 

Alexsandro Ferreira de Araújo 

 

Estagiários 

 

Angela Dantas, Danny Amazonas, Debora Ayanna, Elaine Ferreira, Joice Flávia da 

Silva, Karolyne Borba, Maria Gabriela Oliveira, Mariana Thomé de Almeida, Raíssa 

Leal, Roxanne dos Santos e Yngrid Regina de Araújo. 

 

Terceirizados 

 

Luiz Amaro da Silva, Roseane Cardoso e Tadeu Menezes Alves Gomes 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Patronato Penitenciário de Pernambuco foi criado no ano de 2011, por 

intermédio da Lei nº 14.522 de 07 de dezembro de 2011, previsto na Lei de 

Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984) e inserido no Plano Estadual de Segurança 

Pública “Pacto Pela Vida”. Tem como objetivo principal fiscalizar o cumprimento 

das regras impostas como condição à liberdade vigiada, ao livramento condicional 

e ao regime de egressos dos estabelecimentos prisionais. 

 

O Patronato Penitenciário de Pernambuco trabalha na busca da diminuição da 

violência e  reincidência criminal, através de três eixos de atuação: a Fiscalização, 

o Monitoramento e a Reinserção Social do reeducando e da reeducanda em 

cumprimento de pena em regime aberto, em período de prova no livramento 

condicional e do egresso, na condição de liberado definitivo. Para esse público é 

prestada assistência integral, nas esferas jurídica, psicológica, social, educacional 

e de inclusão produtiva, contribuindo para a redução dos índices de reincidência 

dos Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI’S. 

 

A fiscalização e monitoramento do cumprimento da pena se processam através da 

apresentação mensal do reeducando perante o Patronato Penitenciário de 

Pernambuco, o qual é submetido a um atendimento humanizado, ocasião em que 

é realizado um cadastro com as informações pessoais e encaminhado para os 

setores de suporte (psicossocial, jurídico, educacional e empregabilidade). 
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MISSÃO 

 

Promover a reinserção social dos reeducandos do regime aberto e 

livramento condicional através da assistência integral, compreendendo as esferas 

jurídica, psicológica, pedagógica e cultural. Mantém convênios com órgão públicos 

e empresas privadas para o aproveitamento de reeducandos a fim de executarem 

atividades de serviços em geral, facilitando o retorno ao convívio em sociedade. 

 

VISÃO 

 

Contribuir para a redução do índice da violência e da reincidência criminal, 

por meio do processo de reinserção social e produtiva, conquistados através da 

qualificação e da empregabilidade. 

 

VALORES 

 

Respeito à dignidade da pessoa humana; resgate social do homem egresso 

do cárcere; transparência; eficiência e excelência na Promoção dos Direitos 

Humanos. 
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FISCALIZAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO  

O setor de Fiscalização é responsável pelo acompanhamento mensal de 

todos (as) reeducandos(as), advindos das Unidades Prisionais do Estado de 

Pernambuco que progrediram para o Regime Aberto ou Livramento Condicional. 

Tem como objetivo monitorar e fiscalizar a execução da pena, por meio do 

controle das apresentações mensais e respectivas assinaturas. Também orienta 

e encaminha os reeducandos para os demais setores, de acordo com as 

necessidades observadas pela equipe de atendimento.  

 

INDICADORES  

Tabela 1 - Procedimentos 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

FALTOSOS - REGIME ABERTO 919 

FALTOSOS - LIVRAMENTO CONDICIONAL 420 

EXTINTO LIVRAMENTO CONDICIONAL 368 

INDEFERIMENTO EXT. LIVRAMENTO CONDICIONAL 26 

EXTINTO REGIME ABERTO 717 

INDEFERIMENTO EXT. REGIME ABERTO 66 

PRESO REGIME ABERTO 71 

PRESO LIVRAMENTO CONDICIONAL 16 

ÓBITO REGIME ABERTO 33 

ÓBITO LIVRAMENTO CONDIONAL 11 

TRANSFERIDO LIVRAMENTO CONDICIONAL 51 

TRANSFERIDO REGIME ABERTO 163 
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COMUTAÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL 30 

INDEFERIMENTO COMUTAÇÃO L.C 09 

COMUTAÇÃO REGIME ABERTO 169 

INDEFERIMENTO COMUTAÇÃO R.A 22 

BENEFICIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL (PASSOU DE 

R.A P/L.C) 02 

SUSPENSO/REVOGADO 24 

REGRESSÃO CAUTELAR 33 

RESTABELECIMENTO 02 

REMIÇÃO 25 

    

Tabela 2 – Atendimentos 

 

  MASCULINO FEMININO TOTAL 

REGIME ABERTO 53848 4792 58.640 

LIVRAMENTO CONDICIONAL 13505 1672 15.177 

TOTAL GERAL  73.817 

 

EDUCACIONAL 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O setor Educacional oportuniza o crescimento pessoal e profissional dos 

reeducandos e reeducandas inseridos no Regime Aberto, no Livramento 

Condicional e Egressos, assim como a Reinserção Social dos mesmos (as) e das 

suas respectivas famílias. 
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Para isso apresenta uma proposta sistematizada com princípios, diretrizes 

e conteúdos para o desenvolvimento de uma política de formação e 

qualificação.   

BOAS PRÁTICAS 

 Para o desenvolvimento dos seus objetivos e metas, o Setor Educacional 

vem realizando as seguintes ações, possibilitando o crescimento social e a 

qualidade de vida do público alvo em tela: captações de cursos, palestras, 

oficinas, rodas de diálogos, encaminhamentos para a Educação Formal, 

orientações para inscrições em vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino 

Médi0 – ENEM, inscrições  no Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens e Adultos – Projovem, Programa de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Sistema de Seleção Unificada – SISU, 

Programa Universidade para Todos – Prouni, no Projeto de Remição de Pena 

pela Leitura e encaminhamentos para a Carteira Nacional de Habilitação – CNH 

Popular.  

INDICADORES 

Tabela 3 

INDICADORES 
META 

EXECUTADA 

INSCRIÇÃO P/ ENEM 06 

INSCRIÇÃO P/ SUPLETIVO 450 

ENCAMINHAMENTO P/ EDUCAÇÃO FORMAL REEDUCANDO 1.556 

INSCRIÇÃO P/ QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CURSOS  1.369 

CAPTAÇÃO DE CURSOS 13 

CAPTAÇÃO DE OFICINAS 16 

CAPTAÇÃO DE PALESTRAS 13 

REEDUCANDOS BENEFICIADOS COM EQUIPAMENTOS 142 
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Gráfico 1 – Reeducandos(as) em Curso de Qualificação 

 

AÇÕES REALIZADAS 

As ações realizadas por este setor propiciam o desenvolvimento social 

dos reeducandos (as), aprimorando suas habilidades e competências. Além 

disso, exerce função indispensável no desenvolvimento da autonomia, na 

formação do conhecimento, na qualificação profissional, na aquisição de valores 

e no comportamento dos mesmos (as).   

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

O impacto social das ações desenvolvidas sobre o público-alvo conduz 

para além da aquisição de conhecimentos, valores e qualificação profissional; 

eleva a sua autoestima, o sensibiliza à mudança de vida e ao desenvolvimento 

de diversas habilidades e competências na sua vida individual e coletiva, 

proporcionando a reinserção social do mesmo e minimizando a possibilidade de 

reincidência penal.  
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A prática dessas ações favorece a reeducação do referido público e a 

segurança da sociedade, quando esta percebe que o mesmo está apto ao 

convívio social e difundindo conhecimentos, comportamentos e habilidades em 

diversos aspectos como educacionais, econômicos, sociais e técnicos, 

respondendo apropriadamente a vários requisitos..       

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

As dificuldades na execução das atividades planejadas para os (as) 

reeducandos (as) inferem os seguintes aspectos internos e externos:    

 

A. Contexto social; 

B. Relações com o meio; 

C. Aspectos sociais, socioafetivos, cognitivos, psicomotores e 

comportamentais; 

D. Baixo autoestima; 

E. Ausência de perspectivas de vida; 

F. Concepções socioafetivas e emocionais;  

G. Habilidades e conhecimentos ainda não adquiridos; 

H. Objetos de Conhecimentos; 

I. Dificuldade dos reeducandos (as) para compreenderem conteúdos 

programáticos;  

J. Transporte insuficiente para as demandas deste setor. 

 

Importante ressaltar que, a partir das informações acima relacionadas, 

definimos estratégias e ações que sensibilizam o mencionado público alvo a 

participar das ações delineadas, objetivando oportunizar a educação formal, 

profissional e tecnológica em diversas modalidades, qualificando cidadãos para 
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que os mesmos atuem profissionalmente em vários setores da economia, 

evidenciando o desenvolvimento humano, socioeconômico local, regional e 

nacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório de gestão apresenta aspectos relevantes, 

relacionados às informações estratégicas, táticas e operacionais do 

planejamento educacional deste setor, facilitando a definição de métodos, 

formas de avaliação, metodologias e diretrizes que possibilitam a eficácia do 

gerenciamento e desenvolvimento das ações.        

Através da realização de cursos, palestras, oficinas e da educação formal, 

o Setor Educacional qualifica reeducandos e reeducandas para a difusão de 

competências e habilidades específicas para a vida, o trabalho e à 

empregabilidade, desenvolvendo atividades concernentes às diversas áreas.  

Conforme o acima exposto, as referidas atividades são essenciais, visto 

que oportunizam o desenvolvimento de capacidades técnicas e atitudinais, 

assim como a formação integral de reeducandos e reeducandas, ponderando os 

aspectos econômicos, culturais, sociais, políticos e ambientais, estimulando-os 

(as) à promoção humana e à atuação e inserção no mercado de trabalho e nos 

sistemas produtivos.   

 

PSICOSSOCIAL 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório demonstra o produto das atividades do Setor 

Psicossocial no período de janeiro a outubro do ano de 2019, sendo apresentado a 
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partir das demandas do cotidiano, realizadas durante todo o processo, a partir do 

acolhimento, escuta, atendimento, encaminhamentos a rede, e acompanhamento 

dos processos de cumprimento de pena dos indivíduos egressos do sistema 

penitenciário beneficiados com a progressão para o regime aberto, liberdade 

condicional.  

A equipe tem as seguintes atribuições: realizar entrevista, fazer a abertura 

de prontuário, coletar dados por meio de um questionário socioeconômico e ouvir 

atentamente as necessidades dos reeducandos. Na sequência, faz-se os 

encaminhamentos para os setores do Patronato como: Empregabilidade, 

Educacional, Jurídico e Fiscalização, ou para a Rede Socioassistencial no caso de 

outros atendimentos especializados ou conforme as suas demandas. 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

No primeiro bimestre de 2019, iniciamos uma atualização dos equipamentos 

da Rede Socioassistencial dos municípios da Região Metropolitana de Recife, e 

paralelo a isto, fizemos um levantamento das comunidades terapêuticas do estado 

que atendem ao público envolvido com o uso abusivo de drogas e que são de 

baixa renda. Em seguida, iniciamos mais efetivamente o encaminhamento de 

reeducandos para acolhimento e possível inicio de tratamento nestas instituições. 

Atividades Socioeducativas  

 

Grupo “Diálogo entre Mulheres” tem como objetivo compreender as 

relações objetivas e subjetivas das mulheres no pós-cárcere, que cumprem pena 

nos regimes Aberto e Livramento  

Condicional.  

Grupo “Tempo de Refletir” tem como objetivo estimular a capacidade 

crítica/reflexiva dos reeducandos, cadastrados no Patronato Penitenciário de 

Pernambuco que cumprem pena pela Lei 11340/2006, fazendo refletir sobre as 
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desigualdades de gênero e a violência contra mulher conforme os parâmetros 

previstos pela Lei Maria da Penha.  

Programa Patronato Itinerante “Roda da Vida” - Trata-se de um 

conjunto de ações sistemáticas que acontecem nas empresas conveniadas que 

contratam mão de obra reeducanda. Estas ações têm como principal finalidade 

mediar possíveis situações de tensões sociais que emergem, dentro dos contextos 

organizacionais, principalmente com a entrada de mão de obra reeducanda nos 

grupos de trabalho.  

 

Ações de Prevenção e Ressocialização 

No inicio do segundo semestre de 2019 realizamos o primeiro encontro com 

as instituições que trabalham com atendimento de dependência química. Além de 

buscar estreitar as relações institucionais dentre o Patronato e as Comunidades 

Terapêuticas - CT’s, a proposta do encontro foi apresentar o Patronato e o 

trabalho Intersetorial que na instituição é desenvolvido e realizado. O evento 

também buscou escutar as Comunidades Terapêuticas no sentido de buscar 

entender como o Patronato, enquanto instituição da Secretaria de Justiça e 

Direitos Humanos pode auxiliá-las no sentido do acesso as políticas públicas, mais 

especialmente, aquelas da rede socioassistencial, a rede de saúde e educação.  

 

Conselho de Drogas, que se refere ao controle social, ocorre através da 

participação da coordenação no conselho, espaço de decisões e recursos de 

prevenção das drogas. A organização do conselho envolve fiscalização, o 

cumprimento da lei até a participação da sociedade civil mobilizada pela garantia 

das Políticas sobre drogas. 

 

Visitas domiciliares 
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 Através da observação do profissional do Psicossocial, são investigadas 

inquietações pontuais colocadas pela família e/ou o reeducando, no âmbito 

doméstico. O olhar técnico tem como objetivo explicitar as causas dessas 

inquietações seja por culpa ou por incapacidade de lidar com tais problemáticas 

e orientar a amplitude de ações que possam desfazer o sofrimento psíquico da 

referida família. 

 

INDICADORES 

Tabela 4 – Procedimentos Psicologia 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS 698 

ATENDIMENTO FAMILIAR 202 

ATENDIMENTO AOS AMEAÇADOS DE MORTE 01 

ATENDIMENTO A REEDUCANDOS EM SITUAÇÃO DE RUA 97 

ENCAMINHAMENTO ATITUDE 50 

ENCAMINHAMENTO CAPS/SAÚDE MENTAL 30 

ENCAMINHAMENTO CAPS-AD 29 

ENCAMINHAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF, 

USF,NASF) 06 

ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL (CRAS, CREAS, 

ETC.) 18 

ENCAMINHAMENTO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 217 

ENCAMINHAMENTO RG 26 

ENCAMINHAMENTO CPF 39 

ENCAMINHAMENTO CTPS 19 

NÃO PERFIL P/TRABALHO 18 
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DESLIGAMENTO DO CONVÊNIO  268 

VISITA INSTITUCIONAL 03 

ATENDIMENTO AOS EGRESSOS  160 

 

Tabela 5 – Procedimentos Serviços Social 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS 1.900 

ATENDIMENTO FAMILIAR 94 

ATENDIMENTO AOS AMEAÇADOS DE MORTE 96 

ATENDIMENTO A REEDUCANDOS EM SITUAÇÃO DE RUA 18 

ENCAMINHAMENTO ATITUDE 52 

ENCAMINHAMENTO CAPS/SAÚDE MENTAL 06 

ENCAMINHAMENTO CAPS-AD 13 

ENCAMINHAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF, 

USF,NASF) 45 

ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL (CRAS, CREAS, ETC.) 12 

ENCAMINHAMENTO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO 305 

ENCAMINHAMENTO RG 330 

ENCAMINHAMENTO CPF 95 

ENCAMINHAMENTO CTPS 64 

ENCAMINHAMENTO BALCÃO DE DIREITOS 351 

VISITA DOMICILIAR  120 

VISITA INSTITUCIONAL 14 

ATENDIMENTO AOS EGRESSOS 496 
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Por fim, tivemos a Ação de Cidadania Patronato com os Serviços de: 

Emissão de 2ª via de RG; Certidão de Nascimento e CPF. No período, foram 

beneficiados um pouco mais de 200 reeducandos (as), um trabalho em 

conjunto com todos os setores do Patronato. 

JURÍDICO-PENAL 

APRESENTAÇÃO 

  

PENAL 

O Setor Penal do Patronato Penitenciário funciona como o setor de 

registro, análise e movimentação carcerária. Sua função principal é atualizar e 

controlar as movimentações dos reeducados (as) em regime aberto e 

livramento condicional. O trabalho da penal não se restringe ao cadastro e 

arquivamento de documentos dos (as) reeducandos (as), ele funciona como 

verdadeiro arquivo vivo, gerenciando as movimentações penais. Assim, todas as 

decisões proferidas pelos Juízes de Execução Penal que digam respeito aos 

reeducandos (as) do regime aberto e livramento condicional, após serem 

recebidas pelo protocolo geral do Patronato, são encaminhadas ao setor para 

execução dos despachos.  

Ademais, o setor é responsável por responder todas as solicitações 

realizadas pelos Juízes de Execução, como pedido de endereço, telefone, 

período em que compareceu ao órgão etc.  

 

JURÍDICO 

O Setor Jurídico é o suporte legal conferido aos reeducandos (as). 

Através dele o Patronato realiza a garantia dos Direitos Fundamentais do 

público alvo. É o meio de acesso do reeducando ao Poder Judiciário. O art. 4º, 

X da Lei 14.522/2011 do estado de Pernambuco, põe como objetivo do órgão: 

“prestar assistência biopsicossocial e jurídica aos egressos”. Desta maneira, há 
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aproximação do reeducando com a prestação jurisdicional. As estatísticas do 

Patronato dão conta de que é o setor, depois da fiscalização, que é o mais 

procurado pelo público. Segue a lista de requerimentos que o setor pode 

realizar:    

-Extinção por integral cumprimento de pena;  

-Declaração de indulto;  

-Transferência para cumprimento de pena em comarca diversa;  

-Restabelecimento do livramento condicional ou do regime aberto,  

-Atestado de pena;  

-Declaração de comutação de pena;  

-Concessão de livramento condicional;  

-Remição de pena;  

-Autorização para trabalho noturno; 

 

AÇÕES REALIZADAS 

 

 Os setores jurídico e penal atuam conjuntamente em apoio a outros 

setores como também a parceiros externos. A atividade do Patronato requer 

dos profissionais um trabalho entrelaçado e interdisciplinar, sendo necessário a 

interação com as equipes do psicossocial, educacional, entre outros. A atividade 

de atendimento por vezes se demonstra muito complexa, pois o público 

atendido trás uma serie de demandas em que diariamente o profissional se 

depara com algo novo. A atuação em parceria visa a qualificar o atendimento, 

demonstrando que o órgão tem compreensão que o reeducando é um sujeito 

de direitos uno, e não repartido em “caixinhas temáticas”.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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 No período analisado percebe-se que os setores tornaram-se mais 

eficientes e dinâmicos com a implementação de novos procedimentos. A 

ampliação do setor penal, conferiu uma maior área útil e melhor acomodação 

dos arquivos, além de possibilitar o inicio do manejo dos termos de livramento 

condicional, atividade antes impossível de se realizar devido ao espaço 

reduzido. Espaço este, que foi ampliado, porém ainda não é o perfeitamente 

adequado. Também oportunizou a instalação da coordenação no mesmo 

ambiente de trabalho, possibilitando a identificação de alguns entraves que 

precisavam ser sanados.  

 

INDICADORES  

Tabela 6 – Procedimentos Jurídico 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS 2.271 

ANÁLISE DE PASTAS CARCERÁRIAS/TERMO 3.260 

PETIÇÕES DE ATESTADO DE PENA 1.323 

PETIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE HORÁRIO 41 

PETIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO AUSÊNCIA (8 dias<) 103 

PETIÇÕES DE COMUTAÇÃO 483 

PETIÇÕES DE EXTINÇÃO  823 

PETIÇÕES DE INDULTO 693 

PETIÇÕES LIVRAMENTO CONDICIONAL 129 

PETIÇÕES DE REMIÇÃO ESTUDO 07 

PETIÇÕES DE RESTABELECIMENTO 92 

PETIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 294 

PETIÇÕES DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO 16 
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Tabela 7 – Procedimentos Penal 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

ARQUIVAMENTO (DEFINITIVO) DE FICHAS 10.240 

CADASTRO/MOVIMENTAÇÃO/ALTERAÇÃO NO SIC 1.326 

OFICIOS REDIGIDOS (PRESOS/INFORMAÇÕES E OUTROS) 3.276 

RECEBIMENTO/PROCESSAMENTO/CADASTRAMENTO DE 

PASTA CARCERÁRIA 3.322 

RETIRADA/ANOTAÇÃO/ARQUIVAMENTO DE PASTA 

CARCERÁRIA 8.408 

TRIAGEM E ENC. DAS DECISÕES (EXT./IND./TRANS. E 

OUTROS) 6.188 

 

Importante ressaltar que, para o período compreendido, tivemos a Ação: 

Mutirão Carcerário – Todas as pastas carcerárias foram analisadas, cerca de 8 

(oito) mil, avaliados pela equipe de advogados ligados à Secretaria de Justiça e 

Direito Humanos – SJDH em conjunto com o Patronato Penitenciário.  

 

EMPREGABILIDADE 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Empregabilidade preconiza a garantia dos direitos previstos em lei, tendo 

por finalidade promover a inserção do reeducando no mercado de trabalho, 

fomentando, assim, a inclusão produtiva e a qualificação profissional, o que 

resulta nas melhorias sociais, utilizando-se, para tal, de convênios com entidades 

públicas e empresas privadas. Outra prática da Empregabilidade, que apresenta 
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bons resultados, é a reunião de indução ao trabalho, momento no qual são 

passadas todas as informações acerca do trabalho a ser desenvolvido, dos direitos 

e deveres, dados da empresa para a qual estão sendo encaminhados, inclusive 

são convidados para esse encontro, alguns representantes das empresas, para 

melhor dirimir as dúvidas. O objetivo é promover a ressocialização das pessoas em 

débito com a justiça, e, em alguns casos, a socialização, visto que muitas vezes 

não se encontram em sintonia com o meio social, vivendo mesmo à margem da 

sociedade.  

A Empregabilidade confecciona, mensalmente, as folhas de pagamento das 

empresas públicas inseridas nesse processo social, realiza atendimento diário aos 

reeducandos nas suas reivindicações, faz o cadastramento para emprego, as 

convocações dos reeducandos para os encaminhamentos, atendendo, assim, as 

demandas dos parceiros. Responde pelos pagamentos, após enviadas as folhas ao 

setor financeiro, enfim, funciona como ponte entre as empresas e o Patronato, no 

que concerne ao emprego. 

 

BOAS PRÁTICAS 

 

Algumas empresas costumam, dentro da medida do possível, contratar 

reeducandos que escreveram uma história de profissionalismo dentro da empresa, 

e, acima de tudo, provaram, no dia a dia, disposição para mudar o rumo de suas 

ações. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

CADASTRO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DOS REEDUCANDOS 
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A etapa de Cadastro dos reeducandos (as) para colocação no mercado 

de trabalho, se dar independente da existência ou não de vaga no momento. 

Visa principalmente à formação de um banco de talentos, com diversos dados 

dos reeducandos (as), como por exemplo, localização de moradia, habilidades 

profissionais, participação em cursos profissionalizantes, etc, com o objetivo de 

atender a futura demanda por parte das Empresas Conveniadas. 

 

MONITORAMENTO 

 

A atividade de monitoramento é uma das mais importantes do conjunto 

de atividades do Setor. Trata-se do monitoramento da execução dos convênios, 

no que diz respeito ao cumprimento do bom desenvolvimento da parceria, 

abrangendo desde os aspectos formais do convênio 

(admissão/desligamento/pagamento/) até as condições de trabalho dos 

reeducandos (as). A forma principal de monitoramento estabelecida é o da 

visita “in loco” nas entidades conveniadas e principalmente contatos pessoais 

com os reeducandos (as) e gestores das empresas. 
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Gráfico 2 – Evolução de Reeducandos(as) Trabalhando – Convênio 

Patronato 

 

 INDICADORES 

Tabela 8 – Empresa Privada 

 

ORD. EMPRESA LOCALIZAÇÃO TIPO 
REEDUCANDOS(AS) 

TRABALHANDO 

1 ALGO BOM PAULISTA PRIVADA 31 

2 BABILÔNIA OLINDA PRIVADA 09 

3 GRAMPLASTIC - GI ABREU E LIMA PRIVADA 24 

4 INDAPOL OLINDA PRIVADA 30 

5 INSTITUTO TRAVESSIA RECIFE PRIVADA 42 

6 PÓRTICO RECIFE PRIVADA 17 

7 PROBENE ABREU E LIMA PRIVADA 11 

8 UP COLOR 
VITÓRIA DE 

STO ANTÃO 
PRIVADA 02 

9 ZUMMI PAULISTA PRIVADA 18 

852 
903 902 942 

997 1.040 1.078 1.083 1.127 1.093 
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10 PORTELA  RECIFE PRIVADA 17 

11 CONORTE RECIFE PRIVADA 19 

12 TEK SHINE RECIFE PRIVADA 06 

13 
RM TERCEIRIZAÇÃO (CONTRATAÇÃO 

NÃO INICIADA) 
RECIFE PRIVADA - 

14 
PR TRANSPORTE E LOGISTICA 

(CONTRATAÇÃO NÃO INICIADA) 
IGARASSU PRIVADA - 

 
226 

 

Tabela 9 – Empresa Pública 

 

ORD. EMPRESA LOCALIZAÇÃO TIPO 
REEDUCANDOS(AS) 

TRABALHANDO 

1 CONDEPE-FIDEM RECIFE PÚBLICA 03 

2 CEHAB RECIFE PÚBLICA 16 

3 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE 

CARUARU - CEACA 
CARUARU PÚBLICA 19 

4 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 

RODAGENS - DER 
RECIFE PÚBLICA 35 

5 EMPETUR RECIFE PÚBLICA 17 

6 FUNDARPE RECIFE PÚBLICA 11 

7 
FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO 

DE CARUARU 
CARUARU PÚBLICA 06 

8 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CARUARU 
CARUARU PÚBLICA 119 

9 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA OLINDA PÚBLICA 159 

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA PÚBLICA 94 
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PETROLINA 

11 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 

JABOATÃO 
JABOATÃO PÚBLICA 73 

12 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA 
PAULISTA PÚBLICA 19 

13 EMLURB - RECIFE RECIFE PÚBLICA 179 

14 SDSCJ RECIFE PÚBLICA 11 

15 SEMOC - RECIFE RECIFE PÚBLICA 17 

16 SERES RECIFE PÚBLICA 38 

17 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 

LOURENCO 

SÃO 

LOURENCO 
PÚBLICA 31 

18 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 

PERNAMBUCO 
RECIFE PÚBLICA 05 

19 
SEC. DE POLIT. DE PREV. À VIOL. E 

ÀS DROGAS 
RECIFE PÚBLICA 17 

 
869 

 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO 

 

Como principais entraves na execução do Programa, podemos citar: 

 Número reduzido de colaboradores – Por se tratar de um setor 

multifuncional, a Empregabilidade, para desempenhar, de fato, o seu papel, 

com excelência, necessitaria de pelo menos 05 colaboradores, e 02 

estagiários.  

 Condução que ficasse à disposição para realizar as visitas institucionais a 

contento.  

Visando a promoção da inclusão produtiva dos sentenciados no mercado de 

trabalho, o Patronato Penitenciário de Pernambuco, por meio da CAEF Emprego, 
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no período de Janeiro a Outubro/2019, registrou o marco de 33 convênios 

firmados com Entidades e Empresas dos segmentos público e privado, conforme 

gráfico abaixo:  

 

 

  

14 

19 
Públicas

Privadas
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Gerência de Atendimento – GERAT/PROCON 

 

1. PROCON 

 

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão 

operativo vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e integra a 

Administração Direta do Governo do Estado de Pernambuco. 

 

Tem por objetivo elaborar e executar a política de proteção e defesa do 

consumidor no Estado de Pernambuco. Para tanto conta com o apoio de grupo 

técnico multidisciplinar que desenvolve atividades nas mais diversas áreas de 

atuação, tais como: 

 

I. Educação para o consumo; 

II. Recebimento e processamento de reclamações individuais e coletivas, contra 

fornecedores de bens ou serviços; 

III. Orientação aos consumidores e fornecedores acerca de seus direitos e 

obrigações nas relações de consumo; 

IV. Fiscalização do mercado consumidor para fazer cumprir as determinações da 

legislação de defesa do consumidor; 

V. Acompanhamento e propositura de ações judiciais coletivas; 

VI. Estudos e acompanhamento de legislação nacional e internacional, bem como 

de decisões judiciais referentes aos direitos do consumidor; 

VII. Pesquisas qualitativas e quantitativas na área de defesa do consumidor; 

VIII. Suporte técnico para a implantação de Procons Municipais Conveniados; 
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IX. Intercâmbio técnico com entidades oficiais, organizações privadas, e outros 

órgãos envolvidos com a defesa do consumidor, inclusive internacionais; 

X. Disponibilização de Ouvidoria para recebimento de críticas, sugestões e elogios 

feitos pelo cidadão quanto aos serviços prestados pelo Procon, com o objetivo de 

melhoria continua desses serviços. 

As multas decorrentes das condenações dos processos administrativos e de ofício 

no âmbito do PROCON/PE são direcionadas ao Fundo Estadual de Defesa do 

Consumidor, regido pela Lei Estadual            nº 16.559/2019 

 

2. GERÊNCIA DE ATENDIMENTO – GERAT 

 

A Gerência de Atendimento – GERAT é responsável pelo acolhimento do 

consumidor que busca orientação acerca de produtos e serviços, informações dos 

seus direitos e deveres, bem como a abertura de reclamação individual para 

efetiva reparação na relação consumerista. 

 

Promovendo a harmonia nas relações entre o consumidor e o fornecedor de 

produtos e serviços, a Gerência de Atendimentos fomenta o caráter conciliatório 

do órgão, apresentando, sempre que disponível, canais preliminares para solução 

de conflitos, como a linha direta, a Carta de Informações Preliminares – CIP 

Eletrônica. 

 

3. SETORES E EQUIPE – ATIVIDADE FIM 

 

A Gerência de Atendimento é composta dos seguintes setores: 

 

a) Gerência de Atendimento 

 01 Gerente de Atendimento 
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 01 Assessora Administrativa 

 01 Assessoria Jurídica 

 

b) Abertura de Reclamações 

 02 Assessoras Jurídicas 

 23 Estagiários 

 

c) Cálculo  

 02 Assessores Administrativos 

 03 Estagiário 

d) Call Center – 0800 282 15 12 

 02 Assessores Administrativos 

 

e) Procon Móvel 

 01 Motorista (cedido por demanda) 

 02 Assessores Jurídicos (cedidos por demanda) 

 

4. MONITORAMENTO – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

 

f) Assessoria de Finança e Administração 

 Assessoria Jurídica  

 Protocolo 

 Financeiro 

 Transporte 

 Pessoal 

 Arquivo 

 Informática 

 Almoxarifado 
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 Telefonia  

 Cartório 

 

5. UNIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

A Gerência de Atendimento também é responsável pela tratativa entre o Procon 

Sede, os 05 Expressos Cidadãos e os 47 Procons municipais conveniados, 

totalizando o suporte de 52 unidades descentralizadas. 

 

6. PROCON MÓVEL  

 

Unidade itinerante destinada à prestação de orientação e resolução de conflitos 

para o consumidor carente, localizado geralmente em áreas de difícil acesso e 

ações sociais sempre que requisitado. 

7. NÚMEROS INDICATIVOS – ATENDIMENTOS  

 

Decorrente do constante monitoramento acerca das atividades, seguem números 

indicativos levantados pela Gerência de Atendimento, referente ao período de 

01/01/2019 a 30/11/2019, conforme dados do Sistema Nacional de Informações 

de Defesa do Consumidor – SINDEC. 
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O Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas é o cadastro formado pelas 

reclamações finalizadas pelos Procons integrados ao SINDEC, no período de 12 
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meses. Ele representa ainda uma importante referência para órgãos de defesa do 

consumidor, imprensa, consumidores e para os próprios fornecedores. 

8. MUTIRÕES  

 

Ação no qual possibilita os consumidores requererem propostas de renegociação 

de débitos com o Fisco Municipal, Compesa, Celpe, empresas de telefonia fixa e 

móvel, instituições bancárias e financeiras. 

Havendo acordo entre o consumidor e o fornecedor, o termo de audiência é 

assinado por advogados da assessoria jurídica do Procon. 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

Gerência de Fiscalização – Procon/PE 

 

APRESENTAÇÃO 
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 A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor é um órgão 

operativo vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e integra a 

Administração Direta do Governo do Estado de Pernambuco. 

  

 Com o objetivo de fortalecer e incrementar a defesa do consumidor, a 

Gerência de Fiscalização atua de forma educativa/preventiva, bem como de forma 

fiscalizatória/punitiva, destacando-se o trato das reclamações que envolvem o 

interesse da coletividade. 

 

 Nesse sentido, são combatidos atos como publicidades abusivas e 

enganosas, adulteração de produtos, ofertas de produtos ou serviços impróprios, 

cláusulas abusivas em contratos e práticas desleais ou coercitivas que firam os 

direitos do consumidor. 

 

A Gerência de Fiscalização desenvolve, com o apoio de um grupo técnico 

multidisciplinar que desenvolve atividades nas mais diversas áreas de atuação, tais 

como: 

  

 Recebimento e processamento de denúncias administrativas, 

individuais e coletivas, contra fornecedores de bens ou serviços; 

 Orientação aos consumidores e fornecedores acerca de seus direitos 

e obrigações nas relações de consumo; 

 Pesquisa qualitativas e quantitativas na área de defesa do 

consumidor; 

 Informar a sociedade sobre fornecedores reclamados, chamamentos 

para correção de produtos (recall) e estatísticas de reclamações; 
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 Fiscalizar produtos e serviços ofertados no mercado, coibindo 

infrações e aplicando sanções, como multas e suspensões de 

comercialização; 

 Atendimento de demanda advinda por solicitação do Ministério 

Público. 
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EQUIPE TÉCNICA 

 

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO: 

  

1.  MARIA DANYELLE SENA FALCÃO DE MELO  

  

ASSESSORES: 

 

  ASSESSORES JURÍDICOS:  

1. CLAYTON FERNANDO DE SANTANA JUNIOR 

2. HEZILDO LINS ARAÚJO 

3. JURACI SILVA NERES 

4. RENATA MARIA VENTURA PEIXOTO BATISTA 

5. ROSEVAL PEREIRA DE MEDEIROS 

6. SYLVIO ROMERO PARENTE VIANA 

 

  ASSESSORES DO PROCON: 

7. ANDRÉA PEREIRA DO NASCIMENTO GONÇALVES 

8.  GUSTAVO HENRIQUE AGUIAR DE ALBUQUERQUE 

 

  ASSESSORA JURÍDICA DO NÚCLEO DE APOIO AO 

SUPERENDIVIDADO (NAS): 

1. ANA GABRIELA DE MELO LIRA  

 

FISCAIS: 

 

  FISCAIS INTERNOS (EXERCENDO FUNÇÃO ADMINISTRATIVA): 
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1. CARLOS SOARES DE SOUZA 

2. ELIANE VITÓRIA FERRARI DOS SANTOS 

3. GELMAR GOMES DE STEFANO ALVES 

4. JOSÉ IVALDO GONÇALVES JUNIOR 

5. MARIA ROSENILDA PENA BEZERRA 

6. RONALDO CORREIA DA SILVA 

7. SILVANA PESSOA S. M. ALBUQUERQUE 

8. VERÔNICA MARIA DE ARRUDA PELINCA FALCÃO 

 

  FISCAIS EXTERNOS: 

 

1. ANTÔNIO GUILHERME DA SILVA 

2. CÍCERO BEZERRA DA SILVA 

3. DANIEL BEZERRA DA SILVA 

4. ELISIO PAES BARRETO RABELO 

5. FERNANDO ANTONIO DA COSTA BISPO 

6. GIZETE RAMOS DA SILVA 

7. GUIDSON JOSÉ LUCENA ALVES 

8. HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA 

9. MARIA DAS GRAÇAS DIAS GOMES 

10. PEDRO GOMES LOPES 

 

ESTAGIÁRIOS:  

 

  MANHÃ: 

 

1. GABRIELLY BEATRIZ MELO SILVA 

2. GUILHERME ARRUDA PELINCA FALCÃO 



 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

3. LAISIS DE SOUZA SILVA MONTEIRO 

4. SAMIRA VITÓRIA DUARTE 

 

  TARDE:  

 

1. MORGANA SUELEN DE SOUSA RODRIGUES 

2. DANDARA AMAZONAS LOPES 

3. DEBORA DO NASCIMENTO SOUZA 

4. DEIVID CRISMAN SILVA BORGES 

5. JOSÉ VICTOR FELISMINO BEZERRA 

6. VITÓRIA JEANE LEITE DE CARVALHO 

 

INDICADORES 
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 R$ 220.000,00  
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Principais Ações Executadas 

 

• Fiscalização no Terminal Integrado do Recife (TIP);  

(Fiscalização onde um dos focos da ação o não cumprimento da meia passagem 

para os idosos) 

 

•  Fiscalização Correspondentes Bancários; 

(Fiscalização com foco nos correspondentes bancários em situação irregular e 

possíveis casos de estelionato) 

 

•  Pesquisa de Preços de Fraldas; 

 

•  Operação nos Kart´s  em conjunto com o Corpo de Bombeiros; 

 

•  Operação Carrossel; 

(Fiscalização com foco no dia das crianças) 

 

•  Fiscalização em estabelecimentos que vendem fogos de artifícios; 

(Fiscalização em conjunto com o corpo de bombeiros com foco na venda de fogos 

de artifícios. Ação voltada para o feriado de São João) 

 

•  Ação de Fiscalização nos mercadinhos da cidade de Goiana. 

(Ação em conjunto com outros órgãos onde foram apreendidos diversos produtos 

vencidos)  

 

 Operação Navalha; 
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(Fiscalização educativa e repreensiva em barbearias da RMR, com foco em 

identificar e corrigir possíveis irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados. 

Fiscalização voltada para o dia dos pais) 

 

 Pesquisa de Preços de Medicamentos; 

(Pesquisa de preços realizada nas cidades de Vitória de Santo Antão, Cabo de 

Santo Agostinho, Goiana, Caruaru, Recife, Olinda, Camaragibe, Paulista e 

Jaboatão dos Guararapes) 

 

 Pesquisa de Páscoa: 

(Foi realizada pesquisa de preços comparando preços de pescados, mercearia e 

chocolates) 

 

 Pesquisa de Cesta Básica: 

(A Pesquisa é dividida em alimentação, limpeza doméstica e higiene pessoal. Foi 

realizada também a primeira pesquisa de preços da ilha de Fernando de Noronha, 

onde foi comparado o valor dos produtos entre a RMR e Noronha) 

 

Dificuldades na Execução do Programa 

 

•  Pouco quantitativo de capital humano. 

Atualmente contamos com apenas 10 (dez) fiscais para cobrir o estado todo, 4 

assessores jurídicos dedicados exclusivamente para julgar os processos, 10 

estagiários (sendo 4 turno da manhã e 6 no turno da tarde) e 8 fiscais exercendo 

função administrativa, sendo de extrema urgência a necessidade de contratação 

de fiscais, assessores jurídicos, apoio administrativo e estagiários para poder 

atender de maneira eficiente a demanda existente na gerência de fiscalização. 
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•  Falta de estrutura física e equipamentos. 

O prédio em que se encontra o PROCON/PE está em péssimas condições, faltando 

banheiro, ponto de energia, ponto de internet, iluminação adequada (muitas 

lâmpadas queimadas fazendo com que o servidor trabalhe no escuro), ar-

condicionado sem funcionar (alguns estão sem funcionar a vários meses) falta de 

materiais de escritório (desde caneta, envelopes e até mesmo capa para 

processos), falta de computadores (tendo alguns servidores que revezar com 

outros os computadores existentes para conseguir atender a demanda, como 

também, há servidores que trazem seu computador pessoal para que se possa 

trabalhar)  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Gerência Jurídica – Procon/PE 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

A Gerência Jurídica possui uma equipe administrativa, de assessoria 

jurídica e de estagiários. Como apoio administrativo possuímos as servidoras 

Maria da Penha Felismino da Silva, Maria Auxiliadora Colares D. de Barros, 

Cristiane Maria A. de Oliveira, Gisele Valença de Azevedo, e Verônica Mota 

Guedes. 

 

Como assessores jurídicos, desempenhando função de conciliadores 

os servidores efetivos Iza Maria de Melo Falcão, José Plekanov Alencar Pereira 

Lima, Edmeia Barros Monteiro de Azevedo e Mônica Maria Fernandes Menezes 

e Juscelino Tavares da Rocha com carga horária de 6 horas. Como assessores 

jurídicos, agora desempenhando a função de conciliadores, julgadores de 

processos administrativos e atendimento ao público consumidor através da 

demanda interna do órgão, assim como na participação de atividades 

externas, como mutirões e programas de Governo, os Assessores Laura 

Cristina de Oliveira Neves Tavares, Luciana de Melo Falcão, Elizete Félix de 

Menezes Monteiro, Eugênia Maria Lucena de Melo, Fernanda Rocha Mariz, 

Heleno Alves de Carvalho, Mariluce Iraci da Silva Oliveira, Marta Florência de 

A. C. do Nascimento. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

As atividades desempenhadas pela Gerência Jurídica estão atreladas 
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à finalidade institucional do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON/PE), como receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias 

apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito 

público ou privado ou por consumidores individuais, prestar aos consumidores 

orientação permanente sobre seus direitos e garantias, informar, conscientizar 

e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação, 

especialmente realização de audiências agendadas pela Gerência de 

Atendimento, realização dos julgamentos dos processos administrativos que 

não obtiveram acordos nas audiências originadas dos atendimentos realizados 

na Sede do Órgão, assim como das outras 52 unidades conveniadas 

distribuídas no espaço territorial do Estado de Pernambuco. Ademais, A 

gerência jurídica tem a atribuição de realizar atendimento aos consumidores, 

processando, regularmente, as reclamações fundamentadas, inclusive em 

mutirões de negociações de dívidas e em ações externas voltadas ao 

atendimento dos Programas de Governo, a exemplo do “Programa É Meu 

Direito”, assim como a emissão de pareceres jurídicos sobre a viabilidade legal 

das propostas de leis voltadas para o Direito do Consumidor encaminhadas 

pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE), enfim, desenvolver 

outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O relatório constará dados da atividade principal e essencial da 

Gerência Jurídica que é a realização das audiências, processamento e 

julgamentos administrativos dos processos originados da Sede e dos 

processos recepcionados das 

52 unidades conveniadas, demonstrando quantidades e valores das 

penalidades aplicadas. 
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4. BOAS PRÁTICAS 

 

Apresentar experiências exitosas, pioneiras (ou não),  que tenham impactado 

de alguma forma na execução dos trabalhos da secretaria/órgão e 

consequentemente na vida das pessoas beneficiadas. 

 

Buscando trazer o fornecedor para a mesa de audiência juntamente 

com o consumidor, assessorado pelo advogado conciliador, foi um das 

experiências que a Gerência Jurídica voltou a adotar para que o consumidor 

tenha acesso ao  fornecedor e apresente de forma pessoal seu problema e 

receba  de uma maneira mais aproximada a resposta da empresa, fato que 

não vinha ocorrendo, em razão das audiências terem apenas a finalidade de 

ordenar o fornecedor apresentar respostas de maneira escrita sem a 

obrigatoriedade de sua presença na audiência. Como sabemos, a audiência de 

conciliação é o momento em que as partes sentam à mesa para negociação 

das demandas apresentadas pelo consumidor, sendo esse contato direto com 

o fornecedor essencial para a resolutividade do problema apresentado. 

 

Ademais, fora estabelecido a definição de atribuições específicas 

para os colaboradores da Gerência, sendo fixado de forma definitiva com 

conciliadores os servidores efetivos e  para as demais atividades realizadas pelo 

setor, os assessores jurídicos, especialmente realização de julgamentos  dos 

processos administrativos que efetivamente observarão infrações às normas de 

proteção e defesa do consumidor. 

 

Com isso, o Órgão promoverá uma melhora na qualidade do 

atendimento aos consumidores, assim como elevação da quantidade no 
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julgamentos dos processos administrativos e consequentemente aplicação de 

penalidades aos fornecedores de maneira mais célere, promovendo uma 

função pedagógica para que de igual modo não proceda. 

 

5. INDICADORES 

 

Alguns objetivos foram traçados para melhorar a qualidade do 

atendimento ao público consumidor, através de elevação no número de 

audiências realizadas diariamente, que refletiu consideravelmente na redução 

do tempo de espera para a realização da audiência. Outra meta importante foi 

realizar a organização do arquivo dos processos em andamento para 

permanecerem apenas aqueles que efetivamente necessitariam de julgamento 

administrativo, fato que trouxe uma excelente melhoria no ambiente de 

trabalho e localização célere dos processos solicitados pelas partes. Ao lado 

disso, também foi estabelecida meta mínima para realização de julgamentos 

dos processos pelos assessores jurídicos, buscando com isso a redução do 

passivo de autos que aguardam julgamento. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Observa-se na planilha abaixo, que as atividades se mantiveram 

com números crescentes, a partir de janeiro de 2019, havendo algumas 

reduções em razão da disponibilização dos colaboradores (servidores) em 

outras atividades que estão dentro da programação anual do Órgão, a 

exemplo do mutirão da Capital que perdurou por 21 (vinte e um) dias, mas 

que de modo geral obtivemos um resultado positivo no demais meses do ano 

de 2019. 
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Relató

rio 

Processos 

Julgados 

Multas 

aplicadas 

Soma Multas 

aplicadas (R$) 

Audiências 

Realizadas 

Janeir

o 

15 18 93.460,92 420 

Fevere

iro 

129 75 363.023,87 545 

Março 213 92 422.660,00 266 

Abril 214 117 467.500,00 470 

Maio 327 161 679.000,00 447 

Junho 391 391 1.037.607,00 65 

Julho 250 129 453.850,00 344 

Agosto 366 239 978.000,00 507 

Setem

bro 

242 135 771.429,00 784 

Outubr

o 

232 144 721.550,00 1264 

TOTAL 2379 989 5.216.651,79 3064 



                                          

 

6. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Os benefícios garantidos aos consumidores são dar celeridade na 

realização das audiências de conciliação, onde terá uma resposta mais 

rápida do fornecedor sobre a demanda apresentada, assim como, de 

maneira indireta, aos acordos não firmados, o julgamento dos processos 

para penalizar os fornecedores, tendo o cunho pedagógico e fiscalizatório 

para não incorrer em reiteração de infrações em prejuízo ao consumidor. 

 

7. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Alguns entraves encontrados na execução do programa é a limitação 

de servidores nos setores de audiências de  conciliação e realização de 

julgamento dos processos. 

 

Ambos os setores são importantes na Gerência Jurídica porque são 

áreas envolvidas diretamente com o consumidor e diretamente com o 

resultado dos processos que precisarão de autuação célere para não perder 

o objeto que é analisar da prática infrativa cometida e posteriormente 

penalização do fornecedor considerado culpado. 

 

Atualmente possuímos, na Sede, 4 (quatro) salas de audiências, com 

a capacidade de atender o total de 32 duas audiências diárias, quantidade 

inferior ao número de abertura  de reclamações, o que efetivamente 

ocasionará ao médio prazo o distanciamento das marcações das audiências. 

De igual modo, a Sede do Procon Estadual recepciona todos os processos 

administrativos das 52 unidades conveniadas para realização de julgamento, 

fato que ocasionada uma demora na conclusão dos processos em razão do 

grande volume reclamações e uma limitação de pessoal para combater de 

maneira rápida os processos. 

 

Como alternativa para a melhora no desempenho dos dois setores, 
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estuda-se a possibilidade de contratação de pessoal para elevar o número 

de salas de audiências para 8 (oito), o  que efetivamente dobraria a 

quantidade de audiências realizadas diariamente, equiparando ao número 

de reclamações abertas e consequentemente ajustando o tempo de espera 

para a realização da conciliação. Ademais, o recebimento de mais 6 

assessores  para elevar o número de julgamento de processos 

administrativos e assim conseguir suprir a atual necessidade de celeridade 

na conclusão dos processos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo que foi demonstrado, em condições atuais, conseguimos 

evoluir na realização das audiências de forma presencial, permitindo o 

contato direto do consumidor com o fornecedor, que poderá realizar a 

resolução do conflito de com a empresa, assim como a indicação crescente 

no gráfico da quantidade de julgamentos realizados, contudo, ainda 

limitados em razão do déficit funcional especifico, almejando para o ano 

seguinte a melhora dos resultados a partir das experiências aplicadas no 

ano atual. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Instituto de Pesos e Medidas -Ipem 

 

 

 EQUIPE TÉCNICA 

1. Adriano Nemesio Martins - Diretor Presidente; 

1.2.1. Ângelo Labanca Albanez Filho - Diretor Administrativo 

1.2.2. Dóris Ferreira de Melo - Gerente de T.I 

1.2.3. Fernando Luís dos Santos da Rocha - Gerente Financeiro 

1.3. Ana Karla De Andrade Rodrigues Dos Santos - Diretora técnica 

1.3.1. Eduarda Heloíse Gomes de Santana - Coordenadora de Metrologia 

Legal 

1.3.2. Lelia Pinheiro de Andrade - Coordenadora de Qualidade 

1.4. José Elton Martins de Souza - Diretor Jurídico 

1.4.1 Luiz Eduardo Soares da Silva - Coordenador Jurídico 

1.5. José Ayron da Silva Pinto - Diretor de Gestão 

1.6. Ana Cristina Valadão Cavalcanti Ferreira – Diretora Executiva 

Institucional  

1.7. Elaine Batista Ferreira Da Silva  

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 O IPEM/PE é uma autarquia Estadual com personalidade jurídica própria 

de direito público, criada pela Lei nº 6141de 23/09/68, com autonomia 

administrativa e financeira vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

e tecnicamente ao INMETRO. 

 

 MISSÃO 
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 Assegurar à sociedade uma melhor qualidade de vida, utilizando a 

Metrologia e a qualidade na fiscalização de instrumentos, produtos e serviços, 

no âmbito do Estado de Pernambuco. 

 

 VISÃO 

 Desenvolver e adotar um planejamento estratégico de modo a situar a 

empresa entre os cinco melhores institutos de pesos e medidas do Brasil, tendo 

como base os referenciais utilizados pelo INMETRO. 

 

 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Atividades: 

CML - Descreve o termo “metrologia legal” como parte da metrologia que trata 

das unidades de medida, métodos e instrumentos de medição em relação às 

exigências técnicas e legais obrigatórias, as quais têm o objetivo de assegurar 

uma garantia pública do ponto de vista da segurança e da exatidão das 

medições. O principal objetivo estabelecido legalmente no campo econômico é 

proteger o consumidor enquanto comprador de produtos e serviços medidos, e 

o vendedor, enquanto fornecedor. Dentro da Coordenadoria de Metrologia 

Legal, o Ipem possui dois setores: o da Verificação de Instrumentos de 

Pesagem e Medição e o de Produtos Pré-Medidos. 

PRÉ EMBALADOS / PRÉ-MEDIDOS - A fiscalização é um serviço prestado à 

sociedade sem a necessidade de solicitação por parte dos usuários, realizado 

pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro. Essa atividade 

tem por fim evitar que instrumentos de medição e produtos pré-medidos 

(aqueles que são embalados, sem a presença do consumidor, e acondicionados 

em lata, vidro, caixa de papelão e plástico) que não estejam em conformidade 

com os regulamentos em vigor sejam disponibilizados ao consumidor brasileiro. 

Embora a fiscalização seja realizada sem a necessidade de solicitação do 
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cidadão-usuário, é possível que o mesmo encaminhe denúncia, caso seja 

evidenciado alguma irregularidade em instrumentos de medição 

regulamentados ou produtos pré-medidos. Neste caso, deverá ser encaminhada 

uma denúncia à Ouvidoria do Ipem com evidências do fato ocorrido, além dos 

dados completos do instrumento ou produto pré-medido, bem como local onde 

foi constatada a irregularidade. 

QUALIDADE INDUSTRIAL - Produto ou serviço atende às regras técnicas 

sem que o preço dele venha a ser alto para o consumidor. Dentro da 

Coordenadoria da Qualidade Industrial, o Ipem possui três setores: Setor Têxtil, 

Setor de Produtos Regulamentados com a Conformidade Avaliada (que inclui 

mais de 300 produtos) e o Setor de Inspeção de Veículos que transportam 

Produtos Perigosos. 

PRODUTOS TÊXTIL - Os fiscais verificam se as roupas, tapetes, carpetes, 

novelos de lã, linhas estão de acordo com as informações fixadas na etiqueta. 

As peças têxteis devem trazer uma etiqueta, contendo informações 

obrigatórias, como: tamanho, país de origem, modos de conservação, CNPJ ou 

CPF (para pessoa física), composição têxtil, e para os produtos importados, as 

informações devem vir em português. 

 BOAS PRÁTICAS 

Os produtos coletados para analise para pre-embalados, que após a conclusão 

do exame/pericia, estando própria para consumo, os respectivos matérias são 

doados para instituições cadastradas junto a este órgão, conforme portaria do 

Inmetro. 

 

 INDICADORES 

INDICADORES TOTAL DE PROCESSOS HOMOLOGADOS 

Serviços. Quant. Meta executada. 

Instrumentos Verificados 676 unid. 101% 
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Cronotacógrafos 4.116 unid. 103% 

Outros. 11 unid. 71% 

Diversos. 567 unid. 103% 

Qualidade Industrial. 601 unid. 188% 

Produtos Pré-Medidos 838 unid. 75% 

 

 

 

 AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

Meta 
executada.; 

Instrumentos 
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 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

Todos os serviços de registro, aferição, fiscalização, inspeção, controle de 

qualidade, exame laboratorial, certificação apreensão, guarda, interdição, auto 

de infração, aplicação de penalidade, julgamento, execução de dívida ativa e 

outros serviços técnicos, administrativos e operacionais referentes às atividades 

de Metrologia Legal, Normalização e Qualidade Industrial; Promover todas as 

atividades, dentro de suas competências, atinentes às ações de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial, decorrentes de acordo, convênio, 

contrato, delegações e transferências de programas e atribuições. 

 

 

 

 

 

 

 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Quant. (Unid); 
Instrumentos 

Verificados; 676 

Quant. (Unid); 
Cronotacógrafo

s; 4.116 

Quant. (Unid); 
Outros.; 11 

Quant. (Unid); 
Diversos.; 567 

Quant. (Unid); 
Qualidade 

Industrial.; 601 

Quant. (Unid) 

Instrumentos Verificados

Cronotacógrafos

Outros.

Diversos.

Qualidade Industrial.
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Asseguramos à sociedade uma melhor qualidade de vida, utilizando a 

Metrologia e a qualidade na fiscalização de instrumentos, produtos e serviços. O 

corrente ano tivemos diversas parceria que sem duvida vieram a somas nossa 

representativida, agradecemos a colenda Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado de Pernambuco, DETRAN, PRF, dentre outros.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização deste usamos como parâmetro numérico dados do SGI 

(Sistema de Gestão Integrada) o qual giza todo Planejamento Estratégico de 

2019, pré-aprovado no ano subseqüente pelo INMETRO. Compondo ações de 

trabalho de campo e serviços internos de necessária competência. Desafios de 

buscar o envolvimento de profissionais de diversas áreas em diferentes níveis 

hierárquicos, porém todos participando direta ou indiretamente da dos 

resultados. Consideramos, sem dúvida que o grande "facilitador" durante todo 

o transcurso do trabalho foi a Metodologia da Estratégia dos Trabalhos, 

reuniões de atingimento de metas e possibilidades, mostrou-se bastante eficaz 

durante todo o processo. O Planejamento para a Gestão, inicialmente nos 

permitiu articulações, aproximação e união de todos os envolvidos. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2019  

Secretaria Executiva de Ressocialização - Seres 

1- CEMER - CENTRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 

REEDUCANDOS 

O Centro de Monitoramento Eletrônico de Reeducandos (CEMER) dispõe de 

uma equipe de 27 agentes penitenciários e 15 assistentes de ressocialização, 

lotados no CEMER desenvolvendo programas de ações continuadas. O 

programa de monitoramento eletrônico da execução penal no regime 

semiaberto possibilita a reinserção dos sentenciados no convívio social através 

da participação em atividades como trabalho, estudo, saída temporária para 

visita familiar, consultas e exames médicos e quaisquer eventos devidamente 

autorizados pelas varas de Execução Penal em conformidade com a Lei nº 

7.210/84.    

São monitorados, atualmente, 1.599 sentenciados do regime semiaberto, 

distribuídos em 895 saídas temporárias para visitas familiares, 494 prisões 

domiciliares no regime semiaberto (trabalho harmonizado), 10 saídas 

temporárias para estudo e 176 com trabalho externo, além de 20 permissões 

de saída. Unidades prisionais do regime semiaberto. O programa existe desde 

2011.  

Para garantir às vítimas de violência doméstica contra a mulher a aplicação das 

medidas protetivas de urgência impostas pelo poder judiciário, através do 

monitoramento eletrônico de agressores e referidas vítimas, é desenvolvido o 

Programa de Medida Protetiva. Atualmente são 598 pessoas monitoradas, 

sendo 349 agressores e 186 vítimas da violência doméstica, além de 31 

acusados de crimes contra criança e adolescente e 32 vítimas menores de 

idade. 
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Esse programa é implantado em unidades prisionais dos regimes fechado e 

semiaberto. Já o Programa de Medidas Cautelares possibilita a vigilância 

indireta de acusados na liberdade condicional, na prisão domiciliar e na prisão 

domiciliar saúde. Atualmente são monitorados 1.118 acusados, sendo 624 em 

liberdade condicional, 341 na prisão domiciliar e 153 na prisão domiciliar para 

tratamento de saúde. Sua implantação ocorre em unidades prisionais do regime 

fechado e semiaberto. Para os três programas a carência de efetivo dificulta a 

prestação de um serviço mais qualificado e os dados foram consolidados até 

novembro de 2019.  

 

2- SCR - SUPERINTENDENCIA DE CAPACITAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

(GEQP) 

 

EJAI - Educação de Jovens, Adultos e Idosos     

A Gerência de Educação e Qualificação Profissionalizante (GEQP) desenvolve 

ações de educação, trabalho e qualificação. Há a modalidade de Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) que atende à população que não teve acesso 

aos estudos ou à possibilidade de 

continuá-los na educação básica em idade própria, conforme os artigos 37 e 38, 

da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDBEN). 

O programa é contínuo e beneficia atualmente 6.025 pessoas privadas de 

liberdade, sendo implantado em todas as unidades prisionais, com exceção da 

Penitenciária de Itaquitinga, Penitenciária de Tacaimbó e COTEL. A equipe é 

composta por 03 três servidores da SERES e 03 da Secretaria de Educação. 

Entre as dificuldades relatadas estão a evasão escolar, como principal fator, e a 
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falta de vaga. Das 20 escolas, 16 são regulares e credenciadas e 04 funcionam 

como anexos: PSAL (Salgueiro), PAMFA (Complexo do Curado), CPFB (Buíque) 

e PVSA (Vitória de Santo Antão). 

                                 NUMERO DE MATRICULA NO ÂMBITO PRISIONAL PERNAMBUCANO 

                                                                        SETEMBRO - 2019 

ESCOLA 
UNIDADE 

PRISIONAL 

NÚMERO 

DE 

SALAS 

TURNOS VAGAS  MATRICULA % 

IRMÃ DULCE CPFAL 5 3 280 229 57,83% 

                   

PROFESSORA ODETE 

DE ANDRADA ALVES 

PDAD 5 2 250 254 37,57% 

DOM HELDER 

CAMARA PIG 
6 3 560 738 18,00% 

PAULO FREIRE PDEPG 6 2 360 371 17,76% 

           DOUTOR 

ADILSON BEZERRA 

DE SOUZA 

PSCC 4 3 315 439 77,98% 

POETA OLEGARIO 

MARIANO 
PPBC 7 3 400 439 25,26% 

MEDICO RUI DO 

REGO BARROS 
HCTP 5 2 200 240 69,77% 

    JUIZ ANTONIO 

LUIS LINS DE 

BARROS 

PAISJ 4 3 300 355 11,37% 

PROFESSORA PVSA 5 3 360 275 46,45% 
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Remição de Pena pela Leitura. 

Um outro projeto desenvolvido pela SCR é o Remição de Pena pela Leitura. É 

uma ação permanente e contínua. Tem o objetivo de oportunizar às pessoas 

privadas de liberdade custodiadas nos regimes fechado, semiaberto, aberto ou 

AMÉLIA COELHO 

VIGÁRIO JOÃO 

INÁCIO 
CPFB 2 2 75 114 34,55% 

OLGA BENÁRIO 

PRESTES 
CPFR 4 3 240 264 36,72% 

PROFESSOR JOEL 

PONTES 

PAMFA 2 2 40 42 2,63% 

PJALLB 5 3 300 326 11,76% 

NOSSA SENHORA 

DAS GRAÇAS 
PFDB 5 3 300 327 16,97% 

GREGÓRIO BEZERRA PJPS 5 2 300 239 14,41% 

PADRE ANDRE 

ALBERT COOPMAN 
PRRL 5 2 300 333 42,53% 

            

MONSENHOR 

ALDEMAR DA MOTA 

VALENÇA 

CRA 7 3 375 409 27,05% 

BENTO XVI PDEG 8 3 400 319 22,18% 

       DIRCELIO 

FERREIRA DE PAIVA 

JUNIOR 

PABA 7 2 390 300 30,27% 

TOTAL 5745 6013 21,99% 
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em livramento condicional – alfabetizadas – o direito ao conhecimento, à 

educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade crítica, por meio da 

leitura, da produção de resumos de leitura e de resenhas. É voltado às pessoas 

privadas de liberdade nos regimes aberto, fechado, semiaberto e Livramento 

condicional das 23 unidades prisionais. A equipe técnica é composta ao todo 

por 06 componentes da SERES e Secretaria de Educação. 

Entre as dificuldades estão o aumento do acervo bibliográfico, equipe de apoio 

insuficiente e cota de participação que atualmente é de 50 pessoas. 

 

PROJOVEM- Urbano Prisional 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

É um programa educacional destinado a jovens com 18 a 29 que, por diversos 

motivos, foram excluídos da escolarização, com o objetivo de reintegrá-los ao 

processo educacional, elevar sua escolaridade e promover sua formação cidadã 

e qualificação profissional, por meio de curso com duração de dezoito meses. 

Desenvolve-se em três turmas e nas seguintes unidades prisionais: PJALLB 

(Complexo do Curado) e na Penitenciária Professor Barreto Campelo, em 

Itamaracá. A ação será finalizada em 2020. A equipe técnica é composta ao 

todo de 05 integrantes da SERES e SEE.   

SÍNTESE    

REGIÃO Nº INSCRITOS APROVADOS % 

METROPOLITANA 3782 2907 76,86% 

INTERIOR 4166 2896 69,52% 

TOTAL 7948 5803 73,01% 
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Entre as dificuldades relatadas estão: curso de longa duração de um ano e 

meio ininterrupto; expectativa da bolsa aluno que não houve caindo, desta 

forma, a matrícula pela metade; lapso etário; e a falta de continuidade de fluxo, 

haja vista que em caso de transferência do PPL para onde não houver o 

PROJOVEM, o mesmo perderia o processo de escolarização.  

 

ENEM- Exame Nacional do Ensino Médio  

É um programa contínuo que avalia o desempenho do estudante ao fim da 

escolaridade básica. Podem participar alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio em anos anteriores. É organizado e aplicado pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais- INEP e articulado e fomentado 

pela SERES através da Gerência de Educação e Qualificação Profissionalizante-

GEQP para todas as unidades prisionais.  

A demanda é livre e aberta a todas as unidades e para as pessoas privadas de 

liberdade nos regimes aberto, fechado, semiaberto e livramento condicional. 

Entre as dificuldades estão: Integração entre a SERES e o INEP para a 

realização do exame e rotatividades dos inscritos que ficam impedidos de 

realizar o exame. A equipe da Seres dispõe de 03 componentes.  

ENCCEJA - Exame Nacional para Certificação de Competência de 

Jovens e Adultos 

É uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) para obtenção dos certificados do Ensino fundamental e Médio. 

O programa é contínuo e atende pessoas privadas de liberdade nos regimes 

aberto, fechado, semiaberto e livramento condicional.  

A integração entre SERES e o INEP para a realização do exame e rotatividades 

dos inscritos, que ficam impedidos de realiza-lo, são relatadas como dificuldade 

na execução do programa.   

03 integrantes da SERES compõem a equipe técnica.  
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QUALIFICAÇÃO  

São ações de qualificação contínuas e objetivam promover iniciativas que visem 

à profissionalização das PPLs através da crescente capacitação, no intuito de 

(re) inseri-las no mercado de trabalho. São destinadas aos regimes fechado e 

semiaberto. Entre as dificuldades apontadas estão: falta de previsão de 

recursos financeiros destinados para qualificação dos reeducandos.   

Equipe Técnica: SERES (02) 

Parceiros - SENAR, SENAC, SENAI, TELEPORTE, IFPE E JUSTIÇA FEDERAL DE 

PERNAMBUCO. 

Número de qualificados:  

2017: 2553 

2018: 1521 

2019: 900 
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Projeto Qualificando com Justiça no Mundo Digital  

É uma ação continuada e permanente em qualificação que ocorre através da 

metodologia de ensino à distância. O intuito é promover ações que visem à 
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profissionalização das PPLs do regime semiaberto através da crescente 

capacitação, no intuito de (re) inserir no mercado de trabalho através de ensino 

à distância modo “intranet”. Em 2019, registrou 48 qualificados em Marketing 

de Varejo e Marketing Pessoal. Os entraves apontados para a execução do 

programa são a ausência de ligação com a empregabilidade e falta de monitor, 

haja vista, que o monitor não é exclusivo do referido projeto. 

EQUIPE TÉCNICA: SERES (03)[  

PARCEIRO: Justiça Federal de Pernambuco, através da 36 ª da Justiça Federal. 

TRABALHO  

E uma ação contínua cujo objetivo é supervisionar as vagas de trabalho 

envolvendo a mão de obra carcerária com objetivo de manter, substituir ou 

mesmo ampliar a quantidade de reeducandos dos convênios já firmados, 

visando o seu aproveitamento no mercado de trabalho. É voltado para as PPLs 

dos regimes fechado e semiaberto e as dificuldades para a execução do 

programa é a criação de uma equipe multidisciplinar (Psicólogo, Assistente 

Social e ASP/Polícia Penal) e viatura para fiscalização e captação de novas 

empresas para ampliar as parcerias. 

EQUIPE TÉCNICA: SERES: Edvany Oliveira e Roger Moury. 

PARCEIROS: Público: Prefeitura de Olinda. Prefeitura da Cidade do Recife 

(EMLURB e CTTU) e Prefeitura de Itamaracá. Privado: Paço Alfândega, 

Algobom, Pórtico, Ibrap, Teck-Shine, Rochelle, Granplast, Delícias do Sertão, 

Probene, Vale das Uvas, J.Gomes, LMX, W.L. Pereira Estofados, PBF. 

 

TRABALHO EM NÚMEROS:   

Concessão – 1.674 

Convênio – 483 
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Carta de Emprego – 184 

Total de trabalho – 2.341 

ANO INTERNO EXTERNO TOTAL 

 2016 1653 380 2033 

 2017 1770 443 2213 

 2018 1711 561 2272 

 2019 1674 667 2341 

 

     

     
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SAÚDE E NUTRIÇÃO (GAPSN) 

 

NUTRIÇÃO 

 

A Coordenação de Nutrição acompanha todas as etapas de execução do 

Programa de Alimentação Integrada das unidades prisionais, desde a 

0

500

1000

1500

2000

2500

ANO INTERNO EXTERNO TOTAL
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elaboração dos cardápios até a distribuição dos alimentos às pessoas privadas 

de liberdade. 

O objetivo geral do programa é propiciar à SERES, condições 

organizacionais e por em prática ações que contemplem os detentos das 

unidades prisionais através da oferta regular de insumos destinados à produção 

e distribuição de uma alimentação diária com qualidade nutricional de alto teor 

nutritivo, bem como o monitoramento sistemático dessas ações. 

Nas unidades prisionais o CEASA possui 18 nutricionistas e 23 estoquistas 

que acompanham as etapas do abastecimento e a liberação dos insumos. Já a 

SERES dispõe de 04 nutricionistas para realizar relatórios mensais de qualidade 

e auditorias de estoque nas unidades prisionais.  

Em 2019 foi mantida a oferta de dietas para atender aos portadores de doenças 

crônicas não transmissíveis (hipertensos e diabéticos), gestantes, nutrizes e 

lactentes, além de soropositivos e pacientes com Tb, constipados e todas as 

pessoas privadas de liberdade do Hospital de Custódia e de Tratamento 

Psiquiátrico. Entre as ações desenvolvidas estão visitas técnicas/supervisões às 

unidades prisionais, acompanhamento do Contrato de Gestão SERES/CEASA, 

encontro mensal com nutricionistas, ajustes de per capitas, participação na 

Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e em Audiências 

Públicas/MPPE, avaliação nutricional das pessoas privadas de liberdade da 

Penitenciária de Itaquitinga e intensificação das supervisões nutricionais no PIT. 

FARMÁCIA 

No ano de 2018 e primeiro semestre de 2019 continuou a implantação como 

multiplicadores do Sistema Hórus na Central de Abastecimento Farmacêutico da 

SERES conseguindo atingir um total de 12 Unidades prisionais com o Hórus em 

funcionamento, seguindo assim a recomendação do DEPEN, de acordo com a 

Portaria GM/MS nº2765 de 12 de dezembro de 2014.  
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A partir do segundo semestre de 2018 a SES/PE passou a selecionar, 

programar, adquirir, armazenar, controlar os estoques e prazos de validade e 

distribuir e dispensar os medicamentos e insumos respeitando a forma de 

organização, responsabilidade e financiamento dos componentes da assistência 

farmacêutica.  

Atualmente a Coordenação de Farmácia da SERES acompanha a 

movimentação do sistema Hórus realizada pela SES, monitorando entradas, 

distribuição e dispensação, bem como continuidade da implantação do sistema 

nas unidades prisionais. 

PSICOSSOCIAL 

Entre as ações desenvolvidas está o atendimento aos grupos dentro das 

unidades prisionais. 

GRUPOS EXISTENTES NAS UNIDADES PRISIONAIS: 

LGBT, Idosos, Sem Visitas, Redução de Danos (Dependente químico), 

Hipertensos e Diabéticos 

 

ATRIBUIÇÕES:  

• São realizados semanalmente reuniões com os grupos nas unidades 

prisionais por um técnico de referência, caso exista alguma 

especificidade o PPL é atendido de forma individualizada. 

• Em algumas unidades prisionais são realizadas atendimentos às pessoas 

privadas de liberdade que estão na disciplina. 

• É desenvolvido um trabalho de estabelecimento/restabelecimento de 

vínculos familiares nas UPs femininas e realizados trabalhos com 

gestantes, puérperas e bebês. 

• É realizado o trabalho de acolhimento/ registro às PPLs que dão entrada 

nas UPs, assim como os seus familiares para visita. 
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• Realização de ações diversas, sejam por campanhas, orientações, 

recreações, grupos operativos (artesanato, música, capoeira...). 

• Articulação com familiares e municípios para o acolhimento das PPLs que 

irão para o regime aberto. 

• Incluindo outros benefícios como certidões e documentos) 

 

SAÚDE 

O objetivo é conscientizar a população carcerária como também seus visitantes 

sobre os perigos de algumas doenças e incentivar a prevenção e o tratamento 

dessas enfermidades. As dificuldades apresentadas para a execução dos 

programas eram: articular, juntamente com a segurança das unidades 

prisionais que relatavam a falta de efetivo, resistências formadas pelas PPLs das 

unidades prisionais, assim dificultando o acesso às informações voltadas para 

os mesmos.             

No que diz respeito ao quantitativo, o intuito das ações realizadas era atingir 

100% da população carcerária, entretanto, diante das dificuldades citadas 

acima, tivemos uma média de 60% a 80% da população atendida. O início e 

conclusão das ações nas unidades prisionais eram de acordo com a 

singularidade de cada unidade. 

 

AÇÕES E ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS NO PERÍODO 

DE JANEIRO/AGOSTO DE 2019 

 

MESES/CORES AÇÕES/ LOCAL PERÍODO 
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ATIVIDADES 

 

 

 

 

Janeiro 

Branco/Roxo 

 

Branco: As 

Ações foram 

promovidas 

pelas equipes 

do Psicossocial 

com o propósito 

de convidar a 

população 

carcerária a 

discutir a 

importância dos 

cuidados com a 

saúde mental 

em busca de 

qualidade de 

vida. 

 

Roxo: Foram 

realizadas ações 

e palestras de 

prevenção e 

tratamento à 

Hanseníase, 

doença de pele 

 

 

 

 

23 

Unidades                         

Prisionais 

 

 

 

 

Janeiro/Agosto 
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transmitida por 

gotículas que 

saem do nariz 

ou pela saliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Março 

 

Dia 

Internacional 

da mulher: 

Foram 

realizadas 

palestras para 

as PPLs das 

Unidades 

Prisionais 

Femininas, 

como também 

mulheres que 

visitam os seus 

companheiros 

nas UPs, sobre 

temas variados 

ligados à saúde 

da mulher, 

distribuição de 

preservativos 

femininos, 

lubrificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Unidades                         

Prisionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro/Agosto 
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Saúde Bucal: 

Em todas as 

campanhas do 

Calendário 

Nacional de 

Saúde, as 

equipes de 

Odontologia 

também fizeram 

parte, 

realizando 

palestras 

educativas, 

aplicação de 

flúor e 

distribuição de 

pastas e 

escovas de 

dente. 

 

Dia Mundial 

de Combate a 

Tuberculose: 

As equipes de 

saúde das 

Unidades 
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Prisionais 

trabalharam 

com palestras 

para a 

População 

Privada de 

Liberdade, e os 

PPLs que são 

identificados 

como 

sintomáticos 

respiratórios, 

são realizados 

testes de BK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 

 

 

Dia D 

(Vacinação da 

Gripe): As 

equipes de 

saúde 

juntamente com 

o município, 

realizaram a 

imunização dos 

PPLs e 

servidores das 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Unidades                         

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro/Agosto 
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Unidades 

Prisionais contra 

três tipos 

diferentes de 

vírus, H1N1, 

H3N2 e 

Influenza B. 

 

Dia das Mães: 

As equipes de 

saúde 

juntamente com 

o psicossocial 

das Unidades 

realizaram 

atividades 

alusivas ao dia 

das mães, com 

palestras sobre 

a importância 

do vínculo 

familiar, a 

importância da 

mãe para a 

recuperação dos 

PPLs, entre 

outros temas. 

Prisionais 



 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

 

 

 

 

Junho 

 

Dia do Orgulho 

LGBT: As 

palestras foram 

realizadas não 

só com o 

público LGBT, 

mas também 

com os demais, 

com o principal 

objetivo de 

conscientizar a 

população sobre 

a importância 

do combate à 

homofobia para 

a construção de 

uma sociedade 

livre de 

preconceitos e 

igualitária, 

independente 

do gênero 

sexual. 

 

 

 

 

23 

Unidades                         

Prisionais 

 

 

 

 

Janeiro/Agosto 

 

 

 

Foram 

realizados 
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Julho 

Amarelo 

 

testes rápidos 

nas UPs, a fim 

de diagnosticar, 

vivenciando 

Julho/Amarelo 

ao combate das 

Hepatites Virais 

(28/07- Dia 

Mundial da Luta 

Contra as 

Hepatites 

Virais). 

23 

Unidades                         

Prisionais 

Janeiro/Agosto 

 

 

 

Agosto 

 

Dia dos Pais: 

Foram 

realizadas 

atividades com 

os PPLs e as 

PPLs com os 

pais que são 

visitantes, 

palestras sobre 

a preservação 

da família, dos 

laços afetivos 

com os filhos e 

a importância 

 

 

 

23 

Unidades                         

Prisionais 

 

 

 

Janeiro/Agosto 
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do 

reconhecimento 

da paternidade. 

 

 

 

Janeiro/Agosto 

 

Hiperdia 

(Hipertensão/Diabetes) 

 

 

Mensalmente 

ocorriam dentro 

das Unidades 

Prisionais, o 

Hiperdia tendo 

como público 

alvo os PPLs 

diagnosticados 

com 

Hipertensão, 

Diabetes e 

alguns 

distúrbios 

alimentares. As 

equipes de 

saúde 

realizavam 

palestras 

educativas, 

aferição de 

pressão e teste 

de HGT, com a 

finalidade de 

 

 

 

 

 

23 

Unidades                         

Prisionais 

 

 

 

 

Janeiro/Agosto 
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um controle 

mais eficaz da 

glicemia. 

 

3- GERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA - GISO 

Objetiva de promover o exercício permanente e sistemático de ações 

especializadas na produção e salvaguarda de conhecimento no âmbito do 

sistema penitenciário estadual, objetivando prevenir e reprimir atos delituosos 

e/ou ações adversas que possam desestabilizar o sistema penitenciário. Com a 

equipe de 03 analistas de inteligência, o serviço é implantado em todas as 

unidades prisionais executado de janeiro e dezembro. A dificuldade relatada é o 

fluxo dos dados e informações.  

última contagem dos dados: Outubro de 2019 
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4- GTJP - GERÊNCIA TÉCNICA JURÍDICA PENAL  

Os MUTIRÕES JURÍDICOS têm o intuito de analisar as pastas carcerárias dos 

presos provisórios que estão encarcerados a mais de um ano sem julgamento. 

Em 2019, houve no PJALLB, PAMFA e PFDB (Complexo do Curado) no período 

de 15 a 17 de maio.  Os presos provisórios que estava há mais de um ano sem 

julgamento foram atendidos.  

EQUIPE TÉCNICA: Advogados e servidores da SERES/GTJP/CPC e Defensoria 

Pública. 

DIFICULDADES: Não houve uma participação integral dos Defensores Públicos, 

o que dificultou a análise e pedidos junto ao judiciário; internet lenta e, 

algumas vezes, inoperante.   

 

Presídio de Itaquitinga (PIT) – Foram atendidos de 20 a 23 de agosto de 2019 

todos os presos da Unidade que não possuíam advocacia privada. Houve 

atendimento jurídico e análise jurídica a toda população carcerária da PIT.  

EQUIPE TÉCNICA: Advogados, Defensores Públicos e servidores da SERES. 

Dificuldade com o acesso à internet, estrutura deficitária, alimentação precária, 

falta de apoio dos servidores da Unidade. 

 

MUTIRÃO CPC (EM NÚMEROS) 

ANÁLISES REALIZADAS NAS UNIDADES PRISIONAIS 

POR UNIDADE SERES 

DEFENSORIA 

PÚBLICA 

Total 

PAMFA 612 255 
867 
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A 

GTJP  cooperar com as Varas de Execuções Penais na IMPLANTAÇÃO DO 

SEEU 

E DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE EXECUÇÕES PENAIS. Servidores 

das áreas jurídica e penal das Unidades e GTJP, Assistente de Ressocialização e 

estagiários de direito lotados na GTJP trabalharam na ação implantada VEPEC e 

PFDB 334 283 
617 

PJALLB 516 539 
1055 

Total de pastas 

analisadas 1452 1077 

2529 

PROVIDÊNCIAS 

ADOTADAS 
SERES 

DEFENSORIA 

PÚBLICA 

Total 

Requerimentos em 

Execução Penal 72 26 

98 

Habeas Corpus 08 87 
95 

Interposição de Recurso - 02 
02 

Relaxamento de Prisão - 04 
04 

Total de 

providências 

adotadas 

80 119 199 
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na 2ª VEP, de maio a agosto de 2019.   

 

Uma prestação de assistência gratuita aos presos, Programa Produtividade 

é realizada continuamente por assessores jurídicos lotados nas unidades 

prisionais com o objetivo de prestar assistência jurídica gratuita aos presos. 

Foram 80.753 ações no período de janeiro a outubro/2019, em todas as 

unidades prisionais. Entre as dificuldades estão o baixo número de assessores 

jurídicos, o que tem limitado as ações nas unidades prisionais.  

  

 

 

 

Atividades e 

Procedimentos 

Período  Quantitativo  

Atendimento direito ao 

preso 

Dezembro a outubro 

de 2019 

21.904 

Atendimento à família do 

preso 

Dezembro a outubro 

de 2019 

1.854 

Análise de pastas 

carcerárias  

Dezembro a outubro 

de 2019 

35.145 

Pedido de Indulto Dezembro a outubro 

de 2019 

20 

Pedidos de Livramento 

Condicional  

Dezembro a outubro 

de 2019 

565 
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Pedidos de Progressão de 

Regime  

Dezembro a outubro 

de 2019 

4.002 

Pedidos de Remição de 

Pena  

Dezembro a outubro 

de 2019 

438 

Defesas no Conselho 

Disciplinar  

Dezembro a outubro 

de 2019 

1.123 

Outras ações Dezembro a outubro 

de 2019 

15.704 

Total   80.753 

 

 

 

No dia 22 de julho de 2019, 119 servidores (assessores Jurídicos, servidores da 

GTJP, supervisores jurídicos e penais das unidades foram capacitados para o 

uso do SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADA - SEEU 

 

Foram concluídas, de Janeiro de 2019 a novembro de 2019, 301 solicitações de 

RECAMBIAMENTO, é a transferência de presos entre as unidades da 

federação.    

 

INSPEÇÕES NOS SETORES JURÍDICOS E PENAIS DAS UNIDADES foram 

realizadas em todas as Unidades de médio e grande porte. A ação foi 

executada pelos servidores da GTJP tendo como público atingido os assessores 

jurídicos e servidores dos setores jurídico/penal das unidades. 
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SOLICITAÇÕES E PEDIDOS DE HOMOLOGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS 

DE PRESOS JUNTO AO JUDICIÁRIO é uma ação contínua realizada pelos 

servidores da GTJP com o objetivo informar ou solicitar transferências de 

presos entre unidades prisionais vinculadas à SERES. A ação foi realizada em 

todas as Unidades de médio e grande porte. Ao todo, 512 presos do Sistema 

Penitenciário de Pernambuco foram atingidos.  

Execução: Janeiro a Outubro de 2019 

 

O ENCAMINHAMENTO DE LAUDOS MÉDICOS ao poder judiciário, relativo a 

pedidos de Prisão Domiciliar, é uma ação contínua realizada por servidores da 

GTJP a fim de subsidiar o judiciário. Implantada em todas as unidades de 

médio e grande porte a ação ocorreu de janeiro a outubro de 2019 impactando 

em 311 presos do Sistema Penitenciário de Pernambuco. 

 

5- CAPELANIA 

 

Levar a palavra para os reclusos e também dar apoio espiritual é objetivo da 

CAPELANIA que desenvolve uma ação continuada em todas as unidades 

prisionais. Juntamente com o capelão, a equipe da Capelania participa de 

eventos como palestras e cultos, realiza funerais de funcionários e as unidades 

no atendimento religioso prestado pelas instituições.  

São visitadas uma média de 10 unidades por mês.  

 

6- GPC - GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS 

A GPC trabalha na captação de recurso e formação para mão de obra 

carcerária. Continuamente a equipe técnica, formada por Walfrido Uchoa, 

Janilda Pereira e Karine Veloso, objetiva a geração de vagas, equipamentos, 
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formação profissional, qualificação, trabalho, renda, captação de recursos e 

estágios. Em 2019 foram 667 (empregados) e 888 qualificados. Atualmente, há 

42 convênios com órgãos públicos e empresas privadas e 09 convênios federais 

(Depen) em andamento. 

A Supervisão de Produção tem o intuito de promover a sustentabilidade, renda, 

formação profissional, qualificação e trabalho. O programa está implantado no 

Centro de Ressocialização do Agreste e na produção da  Ilha de Itamaracá com 

uma equipe formada por Walfrido Uchoa,Isaque Albuquerque, Claudemir, 

Washington, Fábio, Angelo e Wadson. Os impactos são sentidos nas unidades 

prisionais, SJDH e SERES. Entre as dificuldades estçao a mão de obra 

qualificada, escassez de chuvas, implementos agrícolas e sistema de irrigação. 

São 119 reeducandos nas atividades laborais no CRA e Itamaracá. Os números 

são relativos à janeiro a novembro de 2019  

 

PRODUÇÃO EM NÚMEROS: 

Plantio e colheita de cereais (milho): 28.000 unidades 

Plantio e colheitas de tuberculos (macaxeira) – 1.175 quilograma    

Plantio e colheitas de verduras – 4.100  quilograma 

Produção de frutas diversas – 3.722  quilograma 

Fruteiras plantadas – 2.272 unidades 

Reflorestamento – 10.200 unidades 

Produção de camarão – 635  quilograma 

Criação de animais – 384 unidades. 

 

7- CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1-PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018 
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AÇÃO CONTINUADA: Anual  

EQUIPE TÉCNICA: Gabriela da Trindade Serrano Chiappetta  – 

Presidente/Pregoeira – 

OBJETIVO: A  CPL reúne e compila todos os documentos referentes à Prestação 

de contas do ano em questão e faz o uploud dos arquivos no Sistema do E-TCE 

e envio da prestação de contas.  

DIFICULDADES: Os gestores responsáveis não possuíam o token para fazer o 

uploud dos arquivos aos quais eram de sua responsabilidade, assim, todos os 

arquivos tiveram que ser anexados pela CPL através do token do secretário 

Cícero. 

Se faz necessário que seja estipulado e determinado quais documentos são de 

responsabilidade dos setores, uma vez que alguns se escusavam da 

responsabilidade e a CPL teve que elaborar e providenciar as informações. 

PÚBLICO ATINGIDO: Gerências da SERES. 

UNIDADES IMPLANTADAS: Em todas as Unidades, com exceção da PIT  

EXECUÇÃO: 01 de Janeiro 2019 a 30 de abril de 2019 

 

 

2-PROCESSOS HOMOLOGADOS E RATIFICADOS 2019  

 

AÇÃO CONTINUADA: Anual  

EQUIPE TÉCNICA: Gabriela da Trindade Serrano Chiappetta dos Santos – 

Presidente/Pregoeira, Edson Severino da Silva, Renato Pinto de Medeiros, Edmir 

Régis de Carvalho Sobrinho 

OBJETIVO: A CPL realiza os processos licitatórios da SERES de aquisição ou 

prestação de serviços, através de dispensa, inexigibilidade ou pregão eletrônico. 

DIFICULDADES: O efetivo da CPL é um grande entrave, uma vez que só há um 

membro lotado na mesma e, diante do vulto de licitações, é de suma 

importância, pelo mesmo de mais uma pessoa. 
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Capacitação da equipe da SERES. Outro grande entrave no andamento das 

licitações se dá antes mesmo da autuação do processo, quando da elaboração 

dos Termos de Referência. É necessário capacitar os servidores da SERES 

responsáveis pela elaboração do TR uma vez que os mesmos são devolvidos 

cerca de 04 vezes antes de  serem aprovados pela CPL, o que atrasa o início da 

licitação e, muitas vezes, causa o vencimento das cotações. 

PÚBLICO ATINGIDO: Sede da SERES 

IMPLANTAÇÃO: Sede da SERES. 

EXECUÇÃO: 01.01.2019 A 31.12.2019 

 

PROCESSOS:  

Pregões Eletrônicos Homologados: 

1 – PL.0018.2018.CPL.PE.0008.SERES – Objeto: Formação de ata de registro de 

preços de material médico hospitalar permanente para o projeto de 16 

unidades básicas de saúde no Sistema Prisional do Estado de Pernambuco. 

Adjudicação: 29/01/2019. Homologação: 29/01/2019. 

2 – PL.0017.2019.CPL.PE.0002.SERES – Objeto: Contratação de empresa 

especializada para aquisição de notebooks, em atendimento à modernização do 

Sistema Penitenciário de Pernambuco - SERES. Adjudicação: 26/11/2019. 

Homologação: 26/11/2019. Publicação DOE: 28/11/2019. 

 

Inexigibilidades ratificadas: 

1 – PL.0009.2019.CPL.IN.0002.SERES – Objeto: Contratação da Autarquia 

Serviço Autônimo de água e esgostos - SAEE para prestação de serviço de 

fornecimento de água ao Presídio Rorinildo da Rocha Leão - PRRL, na 

modalidade inexigibilidade. Ratificação: 09/07/2019. Publicação DOE: 

10/07/2019. 

2 – PL.0014.2019.CPL.IN.0003.SERES – Objeto: Aquisição de 35 (trinta e cinco) 

escudos antitumulto balístico nível II, para atender necessidade da Secretaria 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
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Executiva de Ressocialização, conforme Comunicação Interna nº 038/2019-

SSPEN, de 10 de m. Ratificação: 18/10/2019. Publicação DOE: 19/10/2019 

3 – PL.0024.2019.CPL.IN.0004.SERES – Objeto: Aquisição de 100 (cem) 

espingardas para atender necessidade da Secretaria Executiva de 

Ressocialização, conforme Comunicação Interna nº 038/2019-SSPEN, de 10 de 

maio do corrente ano. Ratificação: 22/11/2019. Publicação DOE: 25/11/2019. 

4 – PL.0032.2019.CPL.IN.0005.SERES – Objeto: Contratação de Empresa 

Especializada no fornecimento de assinatura anual de ferramenta de pesquisa e 

comparação de preços praticados pela administração pública. Ratificação:  

07/11/2019. Publicação DOE: 08/11/2019. 

 

Inexigibilidades canceladas: 

1 – PL.0004.2019.CPL.IN.0001.SERES – Objeto: Contratação da Autarquia 

Serviço Autônimo de água e esgostos - SAEE para prestação de serviço de 

fornecimento de água ao Presídio Rorinildo da Rocha Leão - PRRL, na 

modalidade inexigibilidade. CANCELADO.  

 

Pregões autuados / em andamento: 

1 – PL.0005.2019.CPL.PE.0001.SERES – Objeto: Registro de preços para 

fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de refrigeração em atendimento à 

necessidade de equipagem das Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco 

que compõe esta Secretaria Executiva de Ressocialização SERES/SJDH. 

2 – PL.0023.2019.CPL.PE.0003.SERES – Objeto: Formação de Registro de 

preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA em 

atendimento às necessidades da Secretaria Executiva de Ressocialização – 

SERES. 

3 – PL.0033.2019.CPL.PE.0004.SERES – Objeto: Formação de registro de 

preços para fornecimento de material médico hospitalar permanente para o 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
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projeto de aparelhamento de 16 unidades básicas de saúde no sistema prisional 

do Estado de Pernambuco. 

 

Termos de Referência analisados e que não retornaram à CPL via PE-integrado: 

 Tecido para fardamento, Drone, Equipamento de videomonitoramento, 

Maquinário de padaria, Material audiovisual, Material de construção, Material 

médico hospitalar – cadeira de rodas, Equipamento de refrigeração, Utensílio de 

cozinha, Equipamento de cozinha, Serviço de funerária, Manutenção de catraca, 

Munição menos letal, Fardamento, Colchão, Fibra ótica, Scanner corporal, 

Equipamento de informática 

 

3-TERMOS DE REFERÊNCIA ANALISADOS 2019  

 

AÇÃO CONTINUADA: Sim  

EQUIPE TÉCNICA: Gabriela da Trindade Serrano Chiappetta  – 

Presidente/Pregoeira – 

OBJETIVO: O Termo de Referência é o início de um processo licitatório, assim, 

é de suma importância que o mesmo seja elaborado sem vícios. A CPL faz essa 

análise prévia dos TR’s antes que os mesmos sejam anexados ao PE-integrado 

e seja iniciada a cotação dos itens e o processo licitatório. 

DIFICULDADES: O efetivo da CPL é um grande entrave, uma vez que só há um 

membro lotado na mesma e, diante do vulto de licitações, é de suma 

importância, pelo mesmo de mais uma pessoa. 

Capacitação da equipe da SERES. Outro grande entrave no andamento das 

licitações se dá antes mesmo da autuação do processo, quando da elaboração 

dos Termos de Referência. É necessário capacitar os servidores da SERES 

responsáveis pela elaboração do TR uma vez que os mesmos são devolvidos 

cerca de 04 vezes antes de  serem aprovados pela CPL, o que atrasa o início da 

licitação e, muitas vezes, causa o vencimento das cotações. 
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PÚBLICO ATINGIDO: Gerências da SERES. 

UNIDADES IMPLANTADAS: Sede da SERES  

EXECUÇÃO: 01 de Janeiro 2019 a 31 de dezembro de 2019 

PROCESSOS 

Termos de Referência analisados que tiveram o processo licitatório 

finalizado/iniciado: 

1 – PL.0018.2018.CPL.PE.0008.SERES – Objeto: Formação de ata de registro de 

preços de material médico hospitalar permanente para o projeto de 16 

unidades básicas de saúde no Sistema Prisional do Estado de Pernambuco. 

Adjudicação: 29/01/2019. Homologação: 29/01/2019. 

2 – PL.0017.2019.CPL.PE.0002.SERES – Objeto: Contratação de empresa 

especializada para aquisição de notebooks, em atendimento à modernização do 

Sistema Penitenciário de Pernambuco - SERES. Adjudicação: 26/11/2019. 

Homologação: 26/11/2019. Publicação DOE: 28/11/2019. 

3 – PL.0009.2019.CPL.IN.0002.SERES – Objeto: Contratação da Autarquia 

Serviço Autônimo de água e esgostos - SAEE para prestação de serviço de 

fornecimento de água ao Presídio Rorinildo da Rocha Leão - PRRL, na 

modalidade inexigibilidade. Ratificação: 09/07/2019. Publicação DOE: 

10/07/2019. 

4 – PL.0014.2019.CPL.IN.0003.SERES – Objeto: Aquisição de 35 (trinta e cinco) 

escudos antitumulto balístico nível II, para atender necessidade da Secretaria 

Executiva de Ressocialização, conforme Comunicação Interna nº 038/2019-

SSPEN, de 10 de m. Ratificação: 18/10/2019. Publicação DOE: 19/10/2019 

5 – PL.0024.2019.CPL.IN.0004.SERES – Objeto: Aquisição de 100 (cem) 

espingardas para atender necessidade da Secretaria Executiva de 

Ressocialização, conforme Comunicação Interna nº 038/2019-SSPEN, de 10 de 

maio do corrente ano. Ratificação: 22/11/2019. Publicação DOE: 25/11/2019. 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
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6 – PL.0032.2019.CPL.IN.0005.SERES – Objeto: Contratação de Empresa 

Especializada no fornecimento de assinatura anual de ferramenta de pesquisa e 

comparação de preços praticados pela administração pública. Ratificação:  

07/11/2019. Publicação DOE: 08/11/2019. 

7 – PL.0005.2019.CPL.PE.0001.SERES – Objeto: Registro de preços para 

fornecimento de Mobiliário e Equipamentos de refrigeração em atendimento à 

necessidade de equipagem das Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco 

que compõe esta Secretaria Executiva de Ressocialização SERES/SJDH. 

8 – PL.0023.2019.CPL.PE.0003.SERES – Objeto: Formação de Registro de 

preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE COZINHA em 

atendimento às necessidades da Secretaria Executiva de Ressocialização – 

SERES. 

9 – PL.0033.2019.CPL.PE.0004.SERES – Objeto: Formação de registro de 

preços para fornecimento de material médico hospitalar permanente para o 

projeto de aparelhamento de 16 unidades básicas de saúde no sistema prisional 

do Estado de Pernambuco. 

Termos de Referência analisados e que não retornaram à CPL via PE-integrado: 

 Tecido para fardamento, Drone, Equipamento de videomonitoramento, 

Maquinário de padaria, Material audiovisual, Material de construção, Material 

médico hospitalar – cadeira de rodas, Equipamento de refrigeração, Utensílio de 

cozinha, Equipamento de cozinha, Serviço de funerária, Manutenção de catraca, 

Munição menos letal, Fardamento, Colchão, Fibra ótica, Scanner corporal, 

Equipamento de informática. 

 

8- GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GTI 

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – SIAP 

https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/CompraDireta/CompraDiretaPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLD6Q4fcBB8r6Nt5wsS6QEMsQwJ5R4pHMNrFZy4IGwTxpm74Ej1WEfke
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
https://www.peintegrado.pe.gov.br/WBCPublic/PregaoEletronico/PregaoEletronicoPesquisa.aspx?q=rnsQQdAYWLC6SYmaU_nDFQFkBVth1d__2d49gQfwu7rLebV4W6AbuUQCROdne3AI
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É um programa de ação continuada onde trabalham uma equipe composta de 

gerente, equipe administrativa e estagiários. Tem como objetivo: treinamento 

de servidore, cadastramentos de novos usuários do Sistema Prisional como 

também de diversos outros órgãos: Segurança Pública, Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública, movimentação de equipamentos do 

SIAP em todas as unidades prisionais e cadeias públicas para 

contingenciamento, adequação e otimização do projeto, cadastramento de 98% 

da população carcerária no SIAP, exceto as cadeias Públicas e a disponibilização 

dos novos módulos como saúde, educação, laborterapia, produtividade, boletim 

de ocorrência.  

 

O programa foi implantado na Seres, as 23 Unidades Prisionais e Cadeias 

Públicas apesar do difícil treinamento dos usuários para operacionalização do 

sistema. Voltado para população carcerária e seus familiares, servidores do 

sistema prisional, servidores dos órgãos da área de segurança pública, Poder 

Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública e agentes externos como 

advogados e entidades religiosas.  

DATA DE INÍCIO DO PROGRAMA: 2011 

DESENVOLVIMENTO ACELERADO: agosto de 2016 

Permanece em atualização e otimização para atender as necessidades. 

Últimos dados: Novembro de 2019. 

REGISTRO 
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Figura 1 – treinamento de usuários                                        Figura 2 – 

cadastro biométricos dos PPLs. 

 

 

 

Figura 5 – percentual de visitantes cadastrados no SIAP. 
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ADITIVO DE 25% NO CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A EMPRESA 

MICROCIS. 

É um programa de ação continuada com uma equipe formada por gerente, 

equipe técnica e administrativa e estagiários, objetivando atender ao Sistema 

Integrado de Administração Prisional (SIAP) e demandas de infraestrutura nos 

Estabelecimentos Prisionais do Estado, bem como da SERES. Devido a 

limitações no contrato, não foi possível adquirir computadores suficientes para 

atender toda a demanda das Unidades Prisionais sendo possível apenas um 

acréscimo de 25 computadores. O programa foi implantado em setores da 

SERES e unidades prisionais.  

Início do programa: março de 2019  

Conclusão da execução do programa: março de 2020. 

Data dos últimos resultados: novembro de 2019 

 

SSP - SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PRISIONAL 

Realiza, entre outras ações, o detalhamento do plano de ação para garantir as 

condições de segurança e respeito à vida e à integridade do reeducando e 

funcionários do Sistema Penitenciário, fiscalizações em celas, pavilhões e áreas 

intramuros, solicita equipamentos a fim de reduzir a letalidade nas ações de 

segurança, acompanha disparos e uso de armas letais e de baixa letalidade, 

com controle da munição em posse de cada agente penitenciário e veda o 

acesso de reeducandos a setores restritos a servidores sem o devido 

acompanhamento por parte dos agentes. Os planos de planos de ação para 

eliminar a presença de armas e objetos ilícitos nos Presídios e Penitenciárias e a 

proibição de presos com funções de disciplina 

(chaveiros/mesários/representantes) também são de competência desta 

superintendência.   
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SSP EM NÚMEROS: 

APRESENTAÇÕES DE PRESOS À JUSTIÇA 

16.748 até 31/10/2019 

 

PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES INSTAURADOS E CONCLUÍDOS 

(Dados do Complexo do Curado) 

494 instaurados e 478 concluídos.  

PAMFA  - 75   Procedimentos instaurados e 69 concluídos; 

PFDB     - 67   Procedimentos instaurados e 60 concluídos;  

PJALLB - 352 Procedimentos instaurados e 348 concluídos. 

   

OCORRÊNCIAS PRISIONAIS / AÇÕES DE SEGURANÇA / REVISTAS 

Não foram registradas ocorrências de médio ou grande porte em relação a 

motins e rebeliões. Foram identificados, apenas, alguns tumultos localizados 

frutos de disputas internas (briga de facções), mas que foram logo dissipadas 

com a adição de medidas de segurança necessárias.  

A SSP está inserida no Programa Todos Pela SERES participando ativamente da 

Caravana SERES, contribuindo de forma direta com a melhoria das ações de 

segurança no interior e arredores das Unidades Prisionais do Estado de 

Pernambuco.   

Revistas são realizadas com regularidade nas Unidades Prisionais (celas, 

pavilhões, áreas intramuros e arredores) com a finalidade de, não só 

apreender, como, coibir a entrada de materiais ilícitos no interior das mesmas. 

As constantes revistas tem resultado no aumento expressivo de apreensões de 

armas de fogo, armas brancas (facas e chuços), drogas e celulares assim como, 

colaborado de forma direta na diminuição de CVLIs.    



 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

As investigações das denúncias devidamente apuradas pela SSP, realizadas 

através de ouvidas, inspeções e fiscalizações in loco, têm identificado e apurado 

informações suficientes para amparar a tomada de decisão de ação preventiva 

ou disciplinar, conforme a situação requer, assim, a Superintendência de 

Segurança Prisional tem permissão da Justiça para transferir reeducandos entre 

as Unidades do Estado de Pernambuco, realizando a devida comunicação ao 

juízo competente. Isto facilita as ações preventivas dos crimes de agressão e 

ameaças sofridas por reeducandos daquelas Unidades. 

Se houver indícios do envolvimento de algum servidor, efetivo ou contratado, 

em situações irregulares ou ilegais, encaminha-se a suspeita e as informações 

colhidas para a CPD da SERES que dá prosseguimento às investigações. 

Aumento da regularidade das inspeções às celas; 

São realizadas revistas periódicas para apreensões de materiais ilícitos e/ou 

proibidos no interior das Unidades Prisionais do Estado. Além das revistas 

diárias realizadas pelos agentes dos plantões, há também revistas realizadas 

por meio de convocações de maior efetivo dos agentes, advindos de várias 

Unidades da Região Metropolitana e interior do Estado, em dias específicos e 

com o apoio da Gerência de Operações de Segurança – GOS e da Polícia Militar 

do Estado. 

Coibição da existência de internos com funções de disciplina – 

chaveiros/mesários/representantes e em funções de controle de 

acesso/revista ou administrativas sem supervisão; 

- Não são permitidos presos em funções administrativas, nem em 

revistas de bagagens de visitantes.  

- A presença de representantes de pavilhão faz-se necessária, porém 

sem a prerrogativa da função de disciplina ou controle, sendo essa 

uma função exclusiva do Estado, sendo obrigatória a ação direta das 
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supervisões de segurança das Unidades nos atos disciplinares e de 

controle. 

               - As funções de apoio em setores administrativos são exercidas por 

assistentes de ressocialização, contratados pela SERES. 

Descrição das ações realizadas e plano de ação para eliminar a 

presença de armas e de objetos ilícitos dentro das Unidades 

Prisionais; 

- As revistas de bagagens dos visitantes são realizadas com a revista 

manual e com as máquinas de Raio-X. Esse maquinário contribui 

ainda mais para as revistas realizadas em bagagens trazidas por 

visitantes. Muitas apreensões têm sido feitas pelos agentes a cada 

dia de visita, conforme dados abaixo. 

- Contamos com Scanners Corporais instalados em algumas Unidades 

do Estado para realização de revistas em pessoas alheias ao sistema 

penitenciário e demais servidores diariamente. 

- Têm sido frequentes as apreensões de armas de fogo, armas 

brancas e outros objetos ilícitos do interior das Unidades. Estas 

ocorrem por meio de revistas às celas e demais áreas das 

dependências das Unidades, principalmente quando há denúncia 

sobre o local de esconderijo desses ilícitos. As revistas são realizadas 

tanto pelos agentes dos plantões e diaristas das Unidades, como pela 

Gerência de Operações de Segurança – GOS – além de agentes de 

outras Unidades que são convocados periodicamente para revistas 

gerais. 

- Há, ainda, reforço do efetivo em períodos festivos, também nos 

finais de semana, com o programa de jornada extra de segurança; 
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- Transferências realizadas por questões de segurança e em outros 

casos para salvaguardar a integridade física do preso; 

Houve redução significativa do número de CVLIs dentro do Sistema 

Penitenciário de Pernambuco, fruto de uma política eficaz de controle e 

prevenção dos crimes no interior das Unidades Prisionais. 

GESTÃO DE MATERIAL BÉLICO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. 

- Não houve mais compra de elastômeros para o Sistema Penitenciário 

em Pernambuco; porém, ainda há estoque suficiente para o ano em 

curso. Há, contudo, reposição de elastômeros nas armarias das Unidades 

Prisionais do Complexo Prisional do Curado, assim como em todos os 

demais Estabelecimentos Prisionais, conforme o uso e a necessidade de 

cada Unidade. 

Realização de monitoramento de disparos e uso de armas letais e de 

baixa letalidade, com controle da munição em posse de cada agente 

penitenciário; 

- As ocorrências nas Unidades Prisionais do Estado de Pernambuco são 

registradas no SISROP – Sistema de Registro de Ocorrências Prisionais, 

inclusive o uso de munições e demais materiais bélicos das Unidades. 

Além disso, os livros de armaria possuem campo para registro de 

ocorrências com armamento e munições. 

- A reposição das munições das armarias é realizada com base nos 

relatórios de uso das munições usadas nas Unidades. 

- Há o acompanhamento da Supervisão de Material Bélico aos servidores 

que possuem autorização para acautelamento de arma, além daqueles 

que não desarmam ao final do expediente, mesmo sem possuir a devida 

autorização. 
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GERÊNCIA DE LOGÍSTICA 

Esta gerência desenvolve uma ação continuada relacionadas ao setor de 

compras e nas áreas de transporte, patrimônio, almoxarifado e gestão de 

contratos, com equipes em torno de 04 componentes cada.  

 

AÇÕES 

Setor de Compras - novas aquisições 

2.500 colchões 

936 coletes balísticos 

35 escudos balísticos 

200 espingardas calibre 12 

16 notebooks  

400 kits de  fardamento ( 800 camisas, 400 bermudas). 

115 tokens pessoas fisica 

Softwares para controle de PJES e de armamento 

Secebimento em doação de um scanner corporal, instalado na unidade prisional 

de tacaimbó, e 13 portais instalados nas cadeias públicas 

DIFICULDADE: A restrição orçamentária e financeira, falta de qualificação dos 

solicitantes para a elaboração de termos de referência, dificuldade em obter 

cotações, regras extremante rígidas referentes à padronização dos 

procedimentos definidos pela PGE do Estado são dificuldades relatadas.  

 

Área de Transporte 

 

Renovação da frota de veículos do tipo de vans administrativas 

(06) e xadrez- (15) 

Renovação da frota de 42 veículos e veículos do tipo leve - 31 

gols e 10 mobis; 
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Manutenção e recuperação de 10 geradores em 07 unidades 

prisionais  

Manutenção/recuperação de 51 veículos próprios. 

DIFICULLDADES: restrição para ampliação da frota e de disponibilidade de 

combustíveis, número reduzido de motoristas, equipe adminstrativa reduzida, 

grande número de infrações de transito injustificadas, alta frequencia de danos 

em veículos 

Área de Patrimônio 

 

Inventario em 02 unidades prisionais e a sede seres; 

Tombamento de 1140 conjuntos de cadeiras e mesas de aluno - 

doados pelo depen; 

Tombamento de 63 conjuntos de cadeiras e mesas de professor – 

doados pelo depen; 

Tombamento de 56 mesas do tipo acesssível – doadas pelo depen 

Tombamento de equipamentos para a a´rea de saúde doados pelo depen (08 

aparelhos de som, 42 armários de aço, 20 armários vitrine, 85 cadeiras, 26 

arquivos, 10 balanças, 17 estantes, 14 mesas para impressora, 15 longarinas, 

14 nobreak). 

DIFICULDADE: equipe reduzida, falta de disponibilidade de veículos e 

combustível, baixo valor das diárias do estado, atraso no pagamento das 

diárias, cultura da falta de controle patrimonial por partes dos colaboradores 

SERES. 

Área de Almoxarifado 

 

Recomposição do estoque de material de limpeza e expediente 

Recebimento e distribuição de 251 mobiliários e equipamento de 

saúde para 16 unidades prisionais. 



 
 

SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 

Praça do Arsenal - Rua do Bom Jesus, nº 94 - Bairro do Recife Antigo - Recife – PE 

Fone: (81) 3182-7630 

 
 
 

Recebimento e distribuição de 1262 móveis escolares doados pelo 

DEPEN para 14 unidades prisionais 

DIFICULDADES: Baixa disponibilidade orçamentaria e financeira para atender a 

demanda da SERES por material e equipamentos, falta de disponibilidade de 

veículos e combustível, baixo valor das diárias do estado, atraso no pagamento 

das diárias, cultura da falta de controle patrimonial por partes dos 

colaboradores SERES. 

Área de Gestão de Contratos (Renovação dos contratos): 

 

Serviços funerários; 

Locação dos imóveis onde funciona a sede da seres; 

Locação de 01 (um) veículo tipo caminhão baú; 

Serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado; 

Serviço de motofrete; 

Locação de 32 (trinta e dois) veículos tipo caminhonete 4x4 xadrez;  

Locação de 15 (quinze) veículos tipo van xadrez; 

Serviços de operadores de videomonitoramento; 

Serviços de publicação do diário oficial do estado; 

Serviços de monitoramento eletrônico através de tornozeleiras eletrônicas; 

Serviços de coleta, transporte, tratamento, destruição e dar destino às cinzas 

dos resíduos de lixo hospitalar; 

Serviços de manutenção de aparelhos de raios-x e detectores de metais; 

Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhonete 4x2 xadrez; 

Serviço de vigilância armada com ronda motorizada; 

Locação de estações de trabalho tipo microcomputador e notebook, básico e 

avançado, com windows; 

Fornecimento de gás de cozinha para as unidades prisionais e cadeias públicas; 
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Fornecimento de água potável, através de carro pipa, para as unidades 

prisionais e cadeias públicas. 

Adesões a atas de registro de preço: 

Serviço de compra de passagens aéreas; 

Locação de impressoras; 

Fornecimento de software de proteção antivírus e antispyware; 

Locação de 03 (três) veículos tipo caminhonete 4x4; 

Locação de 10 (dez) veículos tipo hatch (70 cv); 

Locação de 31 (trinta e um) veículos tipo hatch (95 cv);  

Locação de 06 (seis) veículos tipo van; 

Serviço de operacionalização do programa bolsa-estágio 

DIFICULDADES: equipe reduzida, dificuldades em obter cotações para 

vantajosidade, recusa das empresas para renovação de contratos. Restrição 

orçamentária e financeira para conceder reajustes previstos em contrato. 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

Comparativo por Grupo de Despesas *valores apurados até 27/11/19 
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Despesa Empenhada por Fonte de Recursos *Valores Apurados até 

27/11/19 
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CCCS -CENTRO DE COMANDO E CONTROLE DA SERES  

 

É um programa de natureza continuada e tem como objetivo o monitoramento 

em tempo real de Unidades Prisionais, busca a captura de imagens de 

ocorrências para amparar medidas de segurança orgânica e coibir a pratica de 

delitos, além de auxiliar os processos de investigação com a identificação de 

infratores. A equipe conta com 24 Operadores de Videomonitoramento. O 

programa é executado há 5 anos e atua no Complexo Prisional do Curado.  

 

Entre as dificuldades estão substituição de equipamentos de informática, 

melhoramento da estrutura lógica e elétrica, capacitação de operadores e 

disponibilidade de veículo. A estrutura física das instalações dos equipamentos 
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de monitoramento que precisam ser melhorados para possibilitar melhores 

condições de labor, tendo em vista que o mobiliário não apresenta condições 

ergonômicas, pondo em risco a saúde dos Operadores. As câmaras instaladas 

nas unidades prisionais já se encontram obsoletas e precisam ser trocadas para 

garantir uma melhor captura de imagens. Há também a necessidade de 

ampliação do quantitativo de equipamentos; 

 

O público alvo do CCCS são todas as pessoas que circulam no interior das 

Unidades Prisionais, capturando imagens que indiquem a prática de delitos, 

possibilitando a identificação para instalação de processos legais e coibição a 

realização de novos delitos. 

 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA EM 2019 

 

Ocorrências enviadas pelo SEI de maio/2019 a novembro/2019 (em curso) = 

135 ocorrências; 

 

Ocorrências registradas pelos Operadores de agosto/2019 a novembro/2019 = 

1.136 ocorrências. 

 

PAMFA: MAIO – NOVEMBRO 
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PFDB: MAIO – NOVEMBRO 
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PJALLB: MAIO – NOVEMBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGP - GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

Tem a missão de atendimento aos servidores do Sistema Prisional, analisando 

juridicamente os pleitos. Uma de suas competências é a Avaliação de 

Desempenho por Competência. O setor conta com uma equipe de 24 pessoas e 

destaca como principal dificuldade a carência de pessoal e a alta rotatividade de 

profissionais de Recursos Humanos nas unidades prisionais.   

Em 2019 a GGP realizou, entre outras ações, a atualização cadastral de todos 

os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal (Recadastramento) o que 
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gerou 3.800 requerimentos. A ação ocorreu no período de janeiro a 28 de 

novembro de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA PENITENCIÁRIA DE PERNAMBUCO 

A Escola Penitenciária de Pernambuco (EPPE) desenvolve um programa de 

Formação Continuada com a oferta de ciclos de cursos. São seis coordenadores 

e 21 instrutores que atuam no programa visando prioritariamente a formação 

continuada para os servidores da SERES, com foco prioritário na gestão por 
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resultados que garantam o desenvolvimento social dos usuários do Sistema 

Penal, através de ações nos campos da Segurança Pública e dos Direitos 

Humanos sempre integrados com a missão Institucional do Órgão vinculado. 

 

Entre as dificuldades apresentadas estão a disponibilidade de Instrutores nas 

áreas operacionais, falta de veículo vinculado a EPPE para deslocamento ao 

interior do Estado, falta de sala de aula em algumas unidades prisionais, falta 

de material bélico e falta de uma plataforma para Ensino a Distância (EAD). 

Destinado aos servidores da SERES, eventualmente servidores de outras 

Secretarias, a EPPE concluiu 2019 com 873 alunos. A abrangência foi Unidades 

Prisionais e Administrativas da Região Metropolitana do Recife e Unidades 

Prisionais do interior do Estado. 

-Início do Programa: 18 de fevereiro de 2019 

-Conclusão: 04 de dezembro de 2019 

-Última análise: 28 de novembro de 2019 
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GAE - GERÊNCIA DE ARQUITETURA DE ENGENHARIA 

OBRAS 

• 03 OBRAS CONCLUÍDAS 

CP de Garanhuns 

CIR Itaquitinga 

ETE de Tacaimbó 

• 13 OBRAS EM EXECUÇÃO 

Muro da PAISJ 

ETE Petrolina 

Ampliação de Palmares 

Ampliação do PIG 

Reforma da CP de Cabrobó 

Reforma da CP de Belém de São Francisco 

Presídios de Araçoiaba. (07 unidades) 

• 06 OBRAS AGUARDANDO A ORDEM DE SERVIÇO 

CP  de Floresta 

CP de Buíque 

CP de Carpina  

CP de Gravatá 

CP de Lagoa do Carro  

CP de Itambé  

 

 


