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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 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 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 de cidadania e 

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

do Governo do Estado, junto as comunidades e/ou municípios. 

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

população que necessita dos seus serviços alcançados pelas ações de 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 as ações realizadas pelo 

programa Balcão de Direitos do ano de 2020. Mesmo tendo sido um ano atípico com a pandemia 

do Coronavírus – COVID 19 e por termos paralisado as atividades durante 5 meses, conseguimos  

apresentar  indicadores quantitativamente, como também ações que foram oferecidas à população 

posterior a paralisação a evolução nos territórios de abrangência, sendo fundamental para o 

fortalecimento da política de prevenção dos direitos civis básicos, por meio da emissão de 

documentos gratuito em nosso Estado.  

 INDICADORES 

INDICADORES ANUAL 

Descrição  Meta executada 

 BALCÃO DE DIREITOS  SEDE INTINERANTE 

Nº de Registros de Nascimento 

emitidos de JAN a DEZ de 

2020 pelo Balcão 

 3.089 

 

1.123 

Nº de Registros de Casamento 

emitidos de JAN a DEZ  de 

2020 pelo Balcão 

 938 

 

196 

Nº de Registros de Óbito 

emitidos de JAN a DEZ  de 

2020 pelo Balcão 

 84 

 

25 

Nº de Registros Tardio 

Iniciados de JAN a DEZ  de 

2020 pelo Balcão (*) 

 19 

 

- 

Nº de Suprimentos Iniciados de  

JAN a DEZ de 2020 pelo 

 11 
 

- 



Balcão (*)  

Nº de Registros Tardio 

Concluídos de JAN a DEZ  de 

2020 pelo Balcão 

 41 

 

- 

Nº de Suprimentos Concluídos 
de  

JAN a DEZ de 2020 pelo 

Balcão (*) 

 13 

 

- 

Registro de Fotos  0 - 

 

Total de Registros Emitidos 

 4.195 

 

1.344 

Total Geral  5.539 

*Os Processos Tardios Iniciados não são computados no Total de Registros Emitidos.   
 
 AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

1.  FORMAÇÃO: 

Realizada 01 Formação em Direitos Humanos 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, NUPEMEC – Núcleo de Prevenção e 

Mediação de Conflitos do TJPE – Casa da Cidadania, SERES – Sistema Penitenciário, 

Secretaria de Defesa Social – IITB/SDS/PE – Secretaria Executiva de Articulação e 

Prevenção Social ao Crime e à Violência – Programa Governo Presente, Programa de 

Promoção da SEDH: 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 2020 JAN FEV MA
R 

AB
R 

MA
I 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

OUT NOV  DE
Z 

2ª Via de 
Certidão de 
Nascimento 

475  456 178 7 0 6 158 177 426 554 652  



2ª Via de 
Certidão de 
Casamento 

95 127 85 3 0 5 42 79 127 169 206  

2ª Via de 
Certidão de 
Óbito 

4 8 6 3 0 8 9 12 10 9 15  

2ª Via de 
Carteira de 
Identidade 

70 70 30 0 0 0 0 0 25 51 40  

Registros 
Tardios – 
Processos 
Concluídos 

09 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4  

Suprimentos 
de Registros 
Concluídos 

2 3 0 0 0 0 0 1 2 2 3  

Consulta 
Regular de 
CPF  

482 595 256 0 0 0 0 156 305 418 552  

TOTAL de 
Documentos 
Emitidos 

1.13
7 

1.26
1 

558 13 0 19 209 425 896 
1.20

7 
1.47

2 
 

*Registros 
Tardios – 
Processos 
Iniciados 

09 07 02 0 0 0 0 2 6 8 7  

*Suprimento
s de 
Registros 
Iniciados 

0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 4  

* Alguns registros do Balcão SEDE estão zerados por conta da pandemia e dos protocolos 

de distanciamento social em recomendação pelo Governo do Estado.   

 

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, 

NUPEMEC/TJPE, SEAPREV - Governo Presente, SERES – Sistema Penitenciário, Prefeituras e 

Municípios. Assim, foram computados os seguintes indicadores, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 INDICADORES DO BALCÃO DE DIREITOS ITINERANTE 

ANO 2020 JA
N 

FEV MA
R 

AB
R 

MAI JUN JU
L 

AG
O 

SET OU
T 

NO
V 

DE
Z 

2ª Via de 
Certidão de 
Nascimento 

23
8 

0 0 0 0 0 0 0 45 284 556  

2ª Via de 
Certidão de 
Casamento 

42 0 0 0 0 0 0 0 6 42 106  



2ª Via de 
Certidão de 
Óbito 

06 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12  

FOTOS 
Emitidas 
para 
Documento
s 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

TOTAL de 
Documento
s Emitidos 

28
6 

0 0 0 0 0 0 0 51 333 674  

* As ações itinerantes foram zeradas por conta da pandemia e dos protocolos de 
distanciamento social em recomendação pelo Governo do Estado.   

 

*Resultado dos indicadores do Balcão de Direitos aponta os seguintes dados: 

 

     Emissão de 2ª Via de Registro de Nascimento = 4.212 

     Emissão de 2ª Via de Registro de Casamento = 1.134 

     Emissão de 2ª Via de Registro de Óbito = 109 

     Registros Tardios - Processos Iniciados = 41 

     Registros Tardios – Processos Concluídos = 19 

     Suprimento de Registro - Processos Iniciados = 11 

     Suprimento de Registro - Processos Concluídos = 13 

     Retirada de Fotografias para Documentos  = 0 

 

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 e Óbito), entre outras, feitas articulações e 

encaminhamentos possíveis a partir de cada demanda levada  pelos parceiros à comunidade.  

 

3. FORMAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE:  

 

 Relações Interpessoais (Cefospe);  

 Roda de Diálogo (SEDH); 

 

4. 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 6 reuniões , entre outras 

atividades promovidas pela Câmara. 

 

5. MÍDIA ESPECÍFICA COM PAUTAS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO:  



 

5.1  PROGRAMA DE TV 

 

 Programa: Jornal da Rede Brasil 

 Programa: NETV 1 edição 

 Programa: Jota Ferreira 

 Programa: Show do Rádio 

 Programa: Folha da amanhã 

 Programa TV Jornal Edição Manhã 

 

 

 

5.2  MÍDIA DE BLOG 

 

 Blog de Edmar Lyra 

 Blog Robson Sampaio 

 Blog Hoje PE 

 Blog Acontece Santiago 

 

5.3 MÍDIA DE RÁDIO 

 

 Rádio Belo Jardim FM 

 Rádio Jornal AM/FM 

 

5.4 MATÉRIAS DIVERSAS 

 

 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 durante os meses de  

          Jan a Dez de 2020.  

*(Paralisação do atendimento presencial entre os meses de Mar a Jul de 2020, com início do 

atendimento remoto) 

 

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.    

 



 

 

6. AVANÇOS  

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

encaminhamento sistemático de pessoas atendidas pelos respectivos núcleos e que 

necessitam da segunda via de documentos; 

 As ações do PATRONATO passaram a ser mensal, tendo que paralisar por conta da 

pandemia;  

 Promoção dos encaminhamentos do Núcleo de Medição de Conflitos da SEDH do Ibura o 

atendimento da população diretamente na unidade do NUPREV – Ibura; 

 Articulação com a SERES – Sistema Penitenciário com o setor da assistência Social para 

emissão dos documentos dos presos em suas respectivas unidades, O programa conseguiu 

articulação com esses parceiros, o que possibilitou criar uma agenda sistemática, onde o 

atendimento foi fomentado e direcionado para as pessoas com um grau elevado de 

vulnerabilidade, sendo estas atendidas pelos núcleos e encaminhadas ao agendamento 

direto com o Balcão/SEDE para retirada das 2ª vias dos documentos civis. 

 Aumento da procura dos serviços do Balcão de Direitos mesmo no período de paralisação 

pela pandemia do Coronovírus; 

 Deu-se de forma espontânea e menos expressiva que os anos anteriores, sendo um serviço 

que alcançou uma boa divulgação nas mídias. Mesmo sendo um serviço que grande parte 

da população desconheça, conseguiu alcançar um crescimento de 85% na procura das 

pessoas. As lideranças comunitárias tem tido um papel importante junto às 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;  

 Novas ações estão sendo construídas, inclusive com parâmetros para o ano de 2021, 

considerando que o planejamento está sendo adequado dentro de todos os protocolos de 

segurança, respeitando as normas decretadas pelo Governo do Estado.  

 O Programa tem como premissa a ampliação dos serviços e o resgate da emissão da CTPS 

pelo Balcão de Direitos para o ano de 2021.  

 E, aberto a novas ações de cidadania junto aos parceiros que se colocarem disponíveis 

para execução.   

 

7. 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 sem dúvida é 

impactar a vida social de uma comunidade, o acesso direito a cidadania.   

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

O Programa Balcão de Direitos embora tenha avançado na prestação de seus serviços,o 

que é demonstrado pelo quantitativo de registros emitidos neste ano, mesmo com todas as 

restrições, enfrentou dificuldades e alguns entraves no desenvolvimento dos serviços, primeiro por 

estarmos num ano de eleições municipais e segundo por estarmos enfrentando a maior Pandemia 

Mundial já vista, e que vem afetando diretamente toda população. Em contrapartida, o Balcão de 

Direitos necessita de alguns ajustes que serão discriminadas abaixo: 

 Estrutura do Atendimento do Balcão SEDE (mobiliário); 

 Ampliar a disponibilidade de carro para deslocamento da equipe e reuniões externas;  

 Ampliação da Equipe Técnica - disponibilidade de (um) Estagiário; 

 Disponibilidade de Linha Telefônica FIXA; 

 Disponibilidade de Melhoria da capacidade de Internet; 

 Manutenção dos Ares condicionado do Balcão; 

 Disponibilidade de Ar condicionado novo para sala da Gerência; 

 

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 de 

novas parcerias que impliquem  na 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.  

 

9. PRINCIPAIS AÇÕES PARA 2020 

 



 Execução da Emenda Parlamentar com atendimento a 20 Municípios;  

 Melhorar o Sistema de Informatização do Balcão de Direitos (TI); 

 Retomar a emissão do RG pelo IITB no Posto 7 do Balcão; 

 Equipar e consolidar o atendimento já existente e implantar novos; 

 Possibilitar o fortalecimento intersetorial para as demandas internas no processo da gestão 

de atendimento;  

 Promoção de Curso para os Servidores; 

 Instalação de linha telefônica para o Balcão; 

 Disponibilidade de Internet com mais capacidade para o Balcão; 

 Disponibilidade de Guarda Patrimonial para o prédio do Balcão e Procon; 

 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;  

 

10. 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. 

Embora o enfrentamento da Pandemia nos trouxe um novo normal nas atividades internas e 

externas do Balcão, o Ano de 2020 foi de grandes conquistas, sobretudo de grandes desafios para 

o programa, pois foi possível atender ainda que de forma remota aos registros solicitados e 

emitidos, não existindo a paralisação total e com isso não causando descontinuidade dos serviços. 

Um ano atípico, o que delimitou e diminuiu o quantitativo das ações de cidadania, onde não tivemos 

participação em massa em muitas das ações, por conta de muitas restrições o que levou os 

números a um panorama decrescente.  

É importante ressaltar que a receptividade dos Municípios nas suas respectivas secretarias, 

gestores e na mídia foi fundamental para que pudéssemos enfrentar esse período um grande 

prejuízo na prestação do serviço do Governo do Estado através do Programa Balcão de Direitos. 

 Sabemos que a demanda advindas dos Municípios se apresentaram de forma ampla, mas 

a SEDH reafirmou seu compromisso quando cumpriu seu papel na defesa e promoção dos Direitos 

Humanos, quando optou 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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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. 

  
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 2020, o Programa É MEU DIREITO foi realizado apenas no município de Aliança, situado na 
Mata Norte de nosso Estado, no mês de março.  
Diante do cenário global da pandemia causada pelo novo Coronavirus (SARS-CoV-2), no mês de 
março o Governo do Estado de Pernambuco estabeleceu estratégias de medidas restritivas para 
o alcance de melhores resultados  na  saúde pública, fundamentais para se retardar a transmissão 
e a propagação do vírus e mitigar seus impactos.  Como consequência, o Programa É MEU 
DIREITO teve suas atividades suspensas, naturalmente foi e é necessário reduzir a disseminação 
viral em atividades que exigem inúmeros contatos físicos, nas quais existe um grande risco de 
contaminação. O Programa alcança um grande número de pessoas que procuram os serviços 
ofertados, recomendações internacionais e nacionais vigentes até a data atual para 
o  enfrentamento da pandemia da Covid19 bem como o impacto avassalador em função da alta 
transmissibilidade da doença, resultaram que as atividades do Programa fossem interrompidas no 
ano de 2020.  
  
APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

Este relatório é o detalhamento das ações executadas pelo Programa É MEU DIREITO no ano de 
2020. Nele estãocontidas as ações do programa, o público-alvo destinado, 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 2021. O relatório incorpora ainda a única atividade desenvolvida pelo Programa É 
MEU DIREITO no mês de março 2020, realizada no município de Aliança na Região da Mata Norte 
e constarão os dados quantitativos dos serviços desenvolvidos no municípioque sediou a 
realização do programa. Nesta exposição, serão identificados os serviços mais demandados e os 
que foram atendidos. 
  
  
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. 
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: 

AÇÕES REALIZADAS 

 CIDADANIA 
  
Foram realizadas intervenções destinadas a garantir o acesso à cidadania através da prestação 
de serviços como emissão de documentos: 2ª via RG, CPF e certidões de nascimento, casamento 
e óbito, serviços na área de saúde, assistência social, bem estar, utilidade pública e cuidados 
pessoais.  Acrescenta-se a proposta do Programa É MEU  DIREITO, a dinâmica que viabiliza a 
presença dos técnicos da Secretaria Executiva de Direitos Humanos/SEDH, oferecendo 
orientação, atendimento e acompanhamento à violação de direitos.  
  

 RESULTADOS ALCANÇADOS – Município Aliança / Março 2020: 

o 2ª Via RG – 97 
o 2ª Via CPF – 26   
o 2ª Via Certidões (Nascimento, Casamento e Óbito) – 101 
o Fotos – 85 
o Xerox – 150 
o Atendimento Equipe PROCON – 04 
o Cartilhas distribuídas PROCON – 120 
o Panfletos distribuídos PROCON – 100  
o Atendimento Equipe DETRAN – 18  
o Atendimento Equipe COMPESA – 24  
o SPA para pés e mãos – 28  
o Corte de Cabelo – 24  
o Cadastro Alerta Celular – 20  
o Aferição Pressão Arterial – 24  
o Testes Rápidos:(HIV, HEPATITE e SIFILIS) – 26 
o Dosagem Glicêmica – 10  
o Panfletos distribuídos Programas SEDH – 150 

TOTAL – 1.058 ATENDIMENTOS REALIZADOS 
  

  
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 do estado e 
municipais com a iniciativa privada, com o efetivo resgate da autoestima da população atendida.  



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 
ao longo dos últimos anos, considerando que ocorreu apenas uma ação no ano de 2020 devido a 
pandemia, o que nos leva a concluir pelo seu sucesso e conquistas mais positivas apontar 
alternativas para resolução de obstáculos para 2021. 

  
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. 
 
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 em uma única ação 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 dos anos que vem ocorrendo, 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 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. 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO  

Centro Estadual de Apoio a Vítimas de Violência (CEAV) 

 

1. 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  

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

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

Estadual de Proteção a Pessoas (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 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 Declaração 

dos Princípios Básicos de Justiça em favor das Vítimas de Crimes e Abuso do Poder das Nações 

Unidas. 

3. 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 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”. 

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 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.  

4. BOAS PRÁTICAS 

a) Protocolo de Atendimento adequado à Calamidade Pública provocada pela pandemia do 

Novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Continuidade do Atendimento. 

No atual cenário global da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), medidas de 

saúde pública são fundamentais para se retardar a transmissão e a propagação do vírus e mitigar 

seus impactos. Considerando que não há, atualmente, vacinas ou medicamentos específicos 

efetivos para a doença, as medidas não farmacológicas são estratégias fundamentais para a 

supressão e mitigação do impacto da Covid-19 no estado.  

Dentre essas medidas, as que resultam em maior redução da transmissão do vírus são o 

isolamento de casos, a quarentena de contatos e o distanciamento social. Assim, assegurar a 



política de distanciamento horizontal beneficia a humanidade, pois ao reduzir os contatos sociais 

entre os indivíduos haverá a redução do número de infecções em determinado período de tempo, 

em virtude da menor transmissão da doença entre a população.  

Como se sabe, o Estado de Pernambuco, em razão da disseminação do novo coronavírus, 

implementou medidas restritivas de distanciamento social. Entretanto, a manutenção da política 

de restrição é uma necessidade que se impõe, já que a Covid-19 é uma doença para a qual não 

existe vacina, tratamento e medicamentos específicos e, considerando a alta transmissibilidade do 

vírus, um pico no número de casos, em um curto período de tempo, resultaria em uma sobrecarga 

ao sistema de saúde e subsequente mortalidade.  

Foi diante dessa necessidade que o programa CEAV reformulou seu protocolo de atuação com o 

objetivo de garantir a eficaz execução de suas ações resguardando a saúde de seus usuários bem 

como da equipe técnica e demais colaboradores da SEDH. 

Segue Fluxograma de Atendimento: 

 

Para que o trabalho fosse realizado de forma eficaz durante o período endêmico foram tomadas 

algumas medidas: 

a. Realização de Reuniões de Equipe Semanais por Vídeo Conferência. 

b. Manutenção do serviço de Siga-me do telefone fixo do CEAV para o celular da 

Coordenação.  

c. Inserção na ficha de atendimento e no sistema item de pesquisa de infecções pelo 

Novo Coronavirus dos usuários do programa. Para fins de encaminhamentos e 

orientações dos usuários diante dessa nova perspectiva social.  

d. Adaptação da jornada de trabalho presencial da equipe. 

COLETA DE DADOS IML

(PÉROLA)

CADASTRAMENTO NO SISTEMA PARA 
FINS DE ABORDAGEM 

(PÉROLA)

ABORDAGEM

POR TELEFONE  (EQUIPE)

(PREENCHER FICHA DE ABORDAGEM)

EM EXISTINDO DADO A SER INCLUIDO NO 
SISTEMA ANTES DO ATENDIMENTO, 

FAZER NA OPÇÃO CONTATO POR 
TELEFONE NO SISTEMA 

AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO 
REMOTO

(EQUIPE)

(INSERIR NO QUADRO)

ATENDIMENTO REMOTO - 2 TÉCNICOS 
(EQUIPE)

(PREENCHER FICHA DE ATENDIMENTO

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS  NO 
SISTEMADE ATENDIMENTO PELA EQUIPE

1. ATENDIMENTO REMOTO 
(RESPONSABILIDADE DE 1 DOS 

TÉCNICOS); 2. JURÍDICO; 3. SOCIAL; 4. 
PSICOLOGICO

ENTREGAR AO ADMINISTRATIVO FICHA 
PREENCHIDA DE ATENDIMENTO COM 

FICHA DE ABORDAGEM 

COOCAR NA PASTA CASOS PARA 
CADASTRAMENTO (PÉROLA)

ADMINISTRATIVO

1. CADASTRAMENTO D O CASO E 
ATUALIZAÇÃO DO CASTRATO 

2. INCLUSÃO DAS VÍTIMAS NO SISTEMA 

(PÉROLA) 

ARTICULAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 
DE REDE.

ACIONAR O REAP

EXCEPCIONALIDADE: ENCAMINHAMENTO 
PARA A EQUIPE DE PSICOLOGIA DO CEAV  

DE USUÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE 
PSICOLOGIA DE URGÊNCIA (INCLUIR NO 

LIVRO ENCAMINHAMENTO À 
PSICOLOGIA) - INSERIR NO SISTEMA

EQUIPE DE PSICOLOGIA DO CEAV DIVIDE 
ENTRE OS TÉCNICOS OS ATENDIMENTOS 

E ENTRA EM CONTATO COM USUÁRIO 
PARA FINS DE MARCAÇÃO. SOLICITAR AO 

ADMINISTRATIVO AGENDAMENTO DA 
SALA DE ATENDIMENTO DO ANDAR. 

(INSERIR NO SISTEMA  ATENDIMENTO 
REMOTO DE PSICOLOGIA)



e. Uso de Microchips Pessoais de Telefonia Móvel. A equipe irá adquiriu microchips 

para realização dos atendimentos telefônicos e vídeo conferencia pelo whatsapp. 

f. Controle da Limpeza e Medidas de Prevenção de Infecções no ambiente de trabalho. 

Conforme as orientações sanitárias dos órgãos estatais competentes. 

g. Apoio da equipe do CEAV ao CIAPPI e ao PROCON durante a pandemia, em virtude 

do índice alto de violação de direitos a população idosa. 

b) Do Controle Social. Incidência Política em Espaços de Deliberação de Políticas Públicas 

de Segurança Social. Promoção de Direitos Humanos das Famílias Vítimas Indiretas de 

Crimes Violentos Letais e Intencionais – CVLI. 

O CEAV atualmente compõe alguns espaços de formulações de políticas públicas para fins de 

construção de ações estratégicas de combate à violência, bem como para incidir na formulação 

de Politicas Estaduais de Prevenção e Atendimento dos CVLI, bem como suas Vítimas Indiretas. 

 

1. Câmara Técnica de Prevenção Social do Pacto pela Vida. 

Um das seis câmaras técnicas que compõem o Pacto pela Vida, composta por diversas secretarias 

de Estado, cujo papel é acompanhar resultados das ações da prevenção social, solução de 

entraves da área, definição de ações estratégicas e compartilhamento de informações entre os 

diversos atores envolvidos e, em especial, coordenar as ações do Governo Presente. 

2. Grupo de Trabalho da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (SEPLAG) 

coordenado pela Gerência de Desenvolvimento de Gestão por Resultados sobre Estudos de 

Casos de CVLI em Pernambuco.  

Grupo de Trabalho composto pela Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas 

(SPVD), Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) e Secretaria de Planejamento e Gestão 

de Pernambuco (SEPLAG) para fins de estudo de casos de Boletins de Ocorrência de CVLI e 

outros delitos ocorridos em territórios prioritários do estado de Pernambuco, com intuito de garantir 

a eficaz articulação da rede para atendimento das famílias vítimas de violência. 

c) Articulação Institucional com o Funase - Casem Iputinga. 

O CEAV realizou articulação institucional para fins de atendimento prioritário das famílias de CVLI 

integrantes do Sistema Socieducativo. Essa ação será incluída no planejamento estratégico 2021, 

inclusive com fins de ampliar a articulação com toda a instituição.  

5. INDICADORES 

INDICADORES 2020 



INDICADOR META EXECUTADA 

1- CVLI´S ATENDIDOS 728 

2-  NÃO ACEITARAM O 
ATENDIMENTO 

97 

3 CASOS SEM CONTATO 
  

490 

4. ACOMPANHAMENTOS DE CASOS 448 

5. FAMILIARES INCLUÍDOS 110 

6. INQUERITOS CONCLUIDOS 0 

7.  ENCAMINHAMENTO À REDE 365 

8. CONTATOS INSTITUCIONAIS 55 

 
9. PESSOA EM SITUAÇÃO DE 

AMEAÇA 

01 

10. CASO DE REPERCUSSÃO 10 

 

 

 

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.  

b. Acompanhamento de Casos – Casos atendidos e aceitos dentro do perfil de atendimento. 
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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 Técnica. Consiste no caso em que a Equipe 

considere a necessidade de atuação técnica do CEAV, podendo ocorrer em duas situações: 

Ameaça Real e Iminente dos 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. 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS; 

a. Articulação Institucional Remota da Rede Socioassistencial, de Saúde e do Sistema de 

Garantia de Direitos para o atendimento das demandas dos usuários do programa.  

 

b. Reuniões de equipe por Videoconferência.  

 

c. Elaboração Protocolo de Atendimento adequado à Calamidade Pública provocada pela 

pandemia do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2 do Centro Estadual de Apoio às Vítimas de 

Violência do Estado de Pernambuco.  

 

d. Do Controle Social. Incidência Política em Espaços de Deliberação de Políticas Públicas de 

Segurança Social. Promoção de Direitos Humanos das Famílias Vítimas Indiretas de 

Crimes Violentos Letais e Intencionais. São eles: 

 



1. Câmara Técnica de Prevenção Social do Pacto pela Vida. 

2. Grupo de Trabalho da Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco 

(SEPLAG) coordenado pela Gerência de Desenvolvimento de Gestão por 

Resultados sobre Estudos de Casos de CVLI em Pernambuco 

 

 

e. Participação no Webinário sobre Direitos e Políticas de Apoio a Vítimas de Crimes”, 

promovido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizará no mês 

de novembro  de 2020 cujo tema foi “Desafios, sinergias e possibilidades existentes nos 

Sistemas de Justiça, Segurança Pública, Assistência Social e Saúde para uma política 

eficaz de Atenção para as Vítimas de Crimes”. Para tanto foi ministrada a palestra 

“Repercussões do Crime Violento Letal Intencional e a Política de Atendimento às Vítimas 

Indiretas de Crimes Violentos Letais e Intencionais: Atuação do Centro Estadual de Apoio 

às Vítimas de Violência do Estado de Pernambuco”. 

 

f. Participação de Reunião no GT de Proteção à Vida do CONDICA – Recife, resultado do 

Plano Municipal Decenal Socioeducativo de Município. 

 

g. Participação da Equipe em várias “Lives” acerca de enfrentamento de violência e promoção 

em Direitos Humanos. 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

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, 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.  

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. Ainda que diante dos impactos 

da pandemia pelo Novo Corona vírus, a equipe garantiu o atendimento através do protocolo de 

urgência estabelecido. 

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. 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

 Calamidade Pública provocada pela Pandemia do Novo Coronavírus; 



 Dificuldade de articulação de serviços sociais, de saúde e jurídicos; 

 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;  

 Ausência de maquina fotográfica de qualidade para o registro das vitimas advindas do 

IML; 

 Ausência de um Sistema Informatizado no IML para acesso aos Registros de Óbitos de 

forma não presencial; 

 Impossibilidade de acesso remoto ao Sistema do CEAV disponibilizado pela SEDH; 

 Falta de material de expediente a realização dos trabalhos administrativos; 

 Ausência de celular institucional disponibilizado para o programa; 

 Ausência de Internet de qualidade na SEDH; 

 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. 

9. 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 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 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, seria 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 e cidadãs pernambucanos(as), além de empoderar os familiares (quando estes aceitam 

entrar no programa) a ajudar nas investigações junto aos órgãos competentes para elucidação dos 

crimes. Todavia, esse ponto foi prejudicado pela Calamidade Pública provocada pela Pandemia 

do Novo Coronavírus 

Houve um grande avanço metodológico no programa, diante da situação de urgência que foi 

instalada, quando da elaboração do PROTOCOLO DE ATENDIMENTO ADEQUADO À 

CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, visando 

uniformizar praticas da equipe diante da nova realidade, 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. 



 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Centro Estadual de Combate à Homofobia (CECH)  

 

1.EQUIPE TÉCNICA  

 

Coordenação: Roseane Fátima de Queiroz Morais  

Assistente Administrativo: Celia Medeiros de Lemos 

Advogadas: Andréa Fabiana Araújo da S. Martins e Natália YumiKajiya 
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2.APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

O Centro Estadual Combate à Homofobia – CECH/PE teve seu processo de implantação 

pelo Governo do Estado de Pernambuco, no período de 2009/2010, estando lotado na Secretaria 

de Justiça e Direitos Humanos – SJDH, no âmbito da Secretaria Executiva de Direitos Humanos – 

SEDH.  

 

O CECH integra o Sistema Estadual de Proteção a Pessoas de Pernambuco (SEPP-PE), 

constituindo-se como instrumento eficaz no combate e prevenção a LGBTfobia e a impunidade, 

promovendo a cidadania por meio da estrutura técnico-operacional, prestando serviço 

especializado junto à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, Intersexuais 

e seus familiares, em situação de vulnerabilidade em decorrência da LGBTfobia. 

 

O CECH oferece orientação psicossocial e jurídica à população LGBTIQ+ vítimas de 

discriminação e de preconceito, além de fortalecer o movimento LGBTIQ+, a rede de serviços 

públicos e privados em todos os municípios do Estado. O programa objetiva 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 LGBTfobia ou 

de outras demandas LGBTIQ+ 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, à população LGBTIQ+ e à 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 

LGBTIQ+; 

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

pessoas em privação de liberdade para atendimento às demandas da população LGBTQI+;                                                          

 Acompanhar contextos específicos, como pessoas em situação/vivência de rua e em 

privação de liberdade; 

 Encaminhar as demandas jurídicas da população LGBTIQ+ para a Defensoria Pública e 

Núcleos jurídicos e de Direitos Humanos. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar e divulgar os resultados técnicos das ações 

desenvolvidas pelo Centro Estadual de Combate à Homofobia CECH, tendo por parâmetro o 

Planejamento elaborado para o período de janeiro a dezembro 2020.  

 

Procura descrever e detalhar as ações e atividades, analisando seus  resultados, avanços, 

aprendizados e desafios, entre eles o enfrentamento à Pandemia do Covid-19 e a adequação do 

planejamento e do funcionamento presencial, em consonância com os decretos do Governador do 

Estado e Secretaria Estadual de Saúde, que incluem o isolamento social, em 16 de março, e o 

funcionamento em regime de plantões, o que exigiu em cada etapa da flexibilização do isolamento 

a readequação do planejamento e funcionamento do CECH, embora suas ações não tenham 

sofrido descontinuidade. 

 

Este relatório apresenta relevância, considerando  ser fundamental o registro das ações 

desenvolvidas e os esforços empreendidos, não apenas por garantir a prestação de contas de um 

serviço público, mas também para a manutenção da memória institucional e o compartilhamento 

das informações, de forma a contribuir para o acúmulo de saberes e o amadurecimento deste 

Programa de Promoção dos Direitos Humanos, reafirmando as políticas públicas do Governo de 

Pernambuco em defesa da população LGBT, apontando as possíveis melhorias na atual política 

e a necessária evolução do mesmo na perspectiva de mitigar as práticas lgbtfóbicas  ainda 

presentes e arraigadas na sociedade, nos vários contextos  onde, muitas vezes, ainda se constata 

a reprodução de sentimentos e ações sob a forma de 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.  

 

O 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; o impacto das ações realizadas e 

os desafios ainda presentes na construção da política. 

 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Mutirões para alteração do prenome: 

 

O ano de 2020 teve início com muitas perspectivas de ampliação do público a ser atendido 

pelo CECH, incluindo as ações de difusão e formação. Nessa perspectiva, ganhou força os 

mutirões de alteração do prenome, realizados em parceria com a Defensoria Pública do Estado. 

Configura-se como uma ação que reúne a garantia de um direito assegurado, a retificação do 

prenome no registro civil, com a divulgação institucional do CECH, além do atendimento, in loco, 

da população LGBT, que muitas vezes apresenta mais de uma demanda no mesmo atendimento. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que é oferecida uma orientação para a organização de toda a 

documentação necessária à mudança em seu prenome, o demandante é acolhido nas várias 

situações de violação sofridas, recebendo uma orientação psicossocial e jurídica na ocasião do 

mutirão. 

 

O ano teve inicio com o Mutirão em Garanhuns e já haviam demandas para outros 

municípios. No entanto, devido a propagação da pandemia do Covid-19, todas as ações 

presenciais da Defensoria Pública foram suspensas. O CECH continuou fornecendo as 

orientações à distância, via e-mail e telefone e já dialoga com a Defensoria a realização de um 

novo mutirão em Garanhuns, no dia 29/01/2021. A proposta é que esse momento seja precedido 

do envio dos documentos por parte dos usuários via internet e a realização de uma live sobre a 

temática.  

 

 

Formação das equipes das unidades da FUNASE E DA SERES: 

 

A trajetória de parceria e formação do CECH junto a FUNASE ganhou relevo em 2020, 

quando foi acordado junto à direção, a realização de 10 cursos presenciais para as equipes 

técnicas e agentes das unidades. Embora haja um histórico de formação destinada a esse público 

e, em muitos momentos, junto aos adolescentes socioeducandos, a equipe dialogou junto a 

direção da FUNASE e considerou mais estratégico a composição de turmas com os técnicos e 

agentes, reunindo várias unidades e dividindo em turmas de formação, pois da forma 

anteriormente realizada, a ação ficava localizada numa única unidade por vez, diminuindo o 

público e a amplitude da ação. 

 



Foi realizada uma primeira turma em março, com a participação de 35 profissionais, com 

uma carga horaria ampliada para 08 horas, envolvendo desde a parte teórica, como a 

metodológica, tendo em vista a atuação junto aos adolescentes. 

 

Com o advento do isolamento social, as turmas previstas para 2020 foram suspensas, tendo 

sido apenas realizada uma turma no Case de Jaboatão dos Guararapes, por demanda destes, 

realizada de forma experimental, considerando os cuidados necessários com a saúde de todos e 

todas.  

 

A perspectiva é de retomada da formação em 2021, utilizando como ferramenta as 

plataformas virtuais, muito utilizadas nesse momento para os webinários, reuniões e lives.  

 

A Formação com os técnicos da SERES também resulta do histórico de acompanhamento 

do CECH à população LGBTIQ+ em situação de cumprimento de pena nos presídios do estado. 

Essa intervenção foi realizada, anteriormente, por meio de visitas, reuniões com os técnicos, 

formação para os técnicos, agentes e socioeducandos; e acompanhamento aos casos de denúncia 

de violação de direitos no cárcere. Essa prática resulta da demanda que chega ao CECH, muitas 

vezes por parte dos movimentos sociais, que intermediam as denúncias. 

 

Somam-se as demandas trazidas pelo Ministério Público onde, em acompanhamento a 

inquérito instaurado frente a SERES, que versava sobre o não o reconhecimento das 

especificidades das identidades de gênero e da orientação afetivo sexual dos socioeducandos 

pelos profissionais que atuam nos presídios, o que resultava em subnotificação no registro dessa 

população. Foi proposto que o CECH ministrasse formação para as equipes, no intuito de contribuir 

com a eliminação dessa problemática.  

 

Ademais esse processo, a SERES convidou a instituição para compor um grupo de trabalho 

para reformular a proposta de formação sobre a temática, hoje ministrada junto aos profissionais 

do sistema.  

 

Como resultado, obteve-se uma nova proposta teórico e metodológica que está sendo 

adotada pela SERES na formação dos profissionais, que acontece no CEFOSPE. Também foram 

realizadas três formações com os técnicos, o que resultou na imediata modificação nos registros, 

constatada pelo MP em audiência específica. 

Foi acordado junto a SERES a continuidade da formação, tendo sido interrompida pelo isolamento 

social imposto pela pandemia. Em conversa com a gerência socioeducativa, foi aventada a 

possibilidade do retorno por meio virtual, a ser fechado no início de 2021. 

 

 



5. INDICADORES 

 

5.1- Indicadores das ações desenvolvidas: 

 

INDICADOR TOTAL ANUAL 

 Meta executada 

A – Descrever indicador Percentual e/ou 

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. Totalizando um quantitativo de 

366 atendimentos iniciais. 

 

 

119 

NÚMERO DE 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 para atendimento, 

ele será contato 4 vezes no mês. 

129 

 

 

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 

103 

 

 

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 

 

 

 

05 



estagiários, cursos diversos ministrados ou 

recebidos. 

 

Nº DE PESSOAS ALCANÇADAS NAS 

AÇÕES FORMATIVAS (palestras e 

capacitações): 

101 

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. 

 

 

 

 

82 

Nº DE PESSOAS ALCANÇADAS NAS 

AÇÕES DE DIFUSÃO: 

1412 

NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO EM 

AUDIÊNCIAS: Esse indicador reflete o 

número de participações do CECH em 

audiências de Inquérito Civil e audiências 

públicas. 

 

 

16 

NÚMERO DE CASOS ENCAMINHADOS 

À REDE:Este indicador reflete o número de 

usuários que acessaram o CECH e foram 

encaminhados para outros serviços da 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico demonstrativo das ações realizadas pelo CECH 



 

 

Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

 

5.2-Indicadores quanto à população LGBT atendida: 

 

Quanto a identidade de Gênero: 

 

Como pode ser observado no gráfico abaixo, no que se refere a identidade de gênero, cerca 

de 50% do público atendido, em 2020, foi constituído por mulheres trans e travestis, que se 

sobressaiu sob os demais. Esse dado nos dá sinal da população que têm sido mais vítima de 

violência, com a maioria das queixas de lgbtfobia advindas de mulheres trans, denotando o 

preconceito arraigado, dentro da família, no trabalho e nos espaços sociais. 

 

 

           Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

Quanto a orientação afetivo-sexual: 

Atendimentos 
Iniciais; 119

Casos 
acompanhados; 

129
Casos 

encerrados; 103

Ações 
formativas; 5

Pessoas 
alcançadas nas 

ações 
formativas; 101

Ações de 
difusão; 82

Pessoas 
alcançadas nas 

ações de 
difusão; 1447

Participação em 
audiências; 16

INDICADORES CECH 2020

Mulher Cis; 10

Homem Cis; 17

Bissexual; 1

; 0Homem 
Trans; 19

; 0

Mulher Trans; 
60

Travesti; 2

Não Informado; 
13

Usuários por Identidade Sexual 



 

Em complementação a analise referente ao perfil da população LGBT predominante nesse 

período, sobressaiu-se entre as orientações afetivo-sexuais, a heterossexual, com 55; a gay, com 

31 respostas; seguidos de bissexual, com 11 respostas e 09 lésbicas, como pode ser visualizado 

abaixo.  

 

 

Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

 

 

Quanto à idade: 

 

 

Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

A idade predominante do público atendido foi na faixa de 20 a 29 anos, com 48 pessoas. 

Somados aos 27 com menos de 20 anos, denotou uma maior procura na população jovem, que 

pode estar relacionado ao acesso a informação e aos direitos ou mesmo iniciativa de se expor 

denunciando. Segue-se, com 32 respostas, a faixa entre 30 a 39 anos. 

Lésbica; 9

Gay; 31

Bissexual; 11

Hetero; 55

; 0

Pansexual; 3

Não Informado; 
23

Usuários por Orientação Sexual

Lésbica

Gay

Bissexual

Hetero

Pansexual

Não Informado



 

Quanto ao motivo do atendimento: 

 

Entre os motivos que mobilizam a busca pelos serviços do CECH, os registros trazem, em 

muitos casos, mais de uma razão que mobiliza o usuário(a), isto, é, muitas das denúncias são 

acompanhadas de mais de um motivo e necessidade de acompanhamento e encaminhamento.   

 

No entanto, o período trouxe um predomínio de busca pela retificação do prenome no 

registro civil, com 41 optantes, mesmo tendo sido realizado apenas um mutirão, devido à pandemia 

do Covid-19, demonstrando uma crescente procura pela legalização da identidade de gênero 

assumida pela população LGBTIQ+. 

 

Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

Muitas das violações denunciadas requerem um acolhimento, acompanhamento e 

encaminhamentos multidisciplinares, com orientação jurídica, que apresentou 34 casos, 

orientação psicológica, com 13 casos e orientação psicossocial, com oito casos, sobretudo com 

encaminhamentos junto às políticas de saúde mental e assistência social.  Chama a atenção que 

13 casos trazem denúncia de violência institucional.  

 

A violência familiar apareceu em seis dos casos denunciados e foi um dos pontos de 

reflexão pela equipe, tendo em vista que foi percebido um aumento, o que possivelmente está 

1

1

1

1

3

3

3

4

4

6

6

8

8

9

13

20

30

34

41

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ESTUPRO

TRABALHO E RENDA

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL - SAÚDE

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL - EDUCAÇÃO

LESÃO CORPORAL

SITUAÇÃO DE RUA

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL - SEGURANÇA …

VIOLAÇÃO DE DIREITOS

VIOLÊNCIA  FÍSICA E PSICOLÓGICA

VIOLÊNCIA  FAMILIAR

HOMICÍDIO

ORIENTAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

VIOLÊNCIA FÍSICA

ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA

AMEAÇA E INJÚRIA

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Motivação para buscar o CECH



relacionado ao isolamento social e consequente fechamento da população nas residências, 

arraigando os conflitos e a expressão dos preconceitos e rejeição a esse público. 

 

Chama ainda a atenção o número de homicídios denunciados, com seis casos, e a maioria 

com inquéritos não concluídos e julgamentos não realizados, deixando também o motivo de 

LGBTfobia pouco esclarecido. 

 

6.AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Conforme exposto anteriormente, o planejamento de 2020 precisou ser revisado no 

conjunto das ações propostas, tendo em vista as proibições indicadas pelos Decretos que 

determinaram o isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19.   

 

No período compreendido entre março e junho, o funcionamento aconteceu 

predominantemente de forma remota, com a recepção dos casos via e-mail. A equipe também 

participou de plantões unificados, localizados na sede do CIAPPI, onde a equipe compartilhou a 

recepção de denúncias de outros órgãos. 

 

A equipe participou ainda da fiscalização dos estabelecimentos públicos  e autuação dos 

que estavam infringindo as regras de isolamento social estabelecidas pelo Governo, apoiando as 

ações do PROCON.  

 

Apesar das restrições, o CECH atingiu um público originário de 30 cidades, conforme 

quadro abaixo, com destaque para os municípios de Xexéu, com 34 atendimentos; Garanhuns, 

com 17 usuários; Recife, com 16 e o Cabo de Santo Agostinho, com 13 casos.  

 

 

Fonte: SEJDH/PE – Secretaria Executiva de Direitos Humanos. 

 

 

6.1. – Ações formativas e rodas de diálogos 

1 3 1

13

1 1 3 1

17

1 2 2 1 1 1

8

1
5

1 1
4

1 3

16

1 1 1 1 1

34

A
B

R
EU

 E
 L

IM
A

Á
G

U
A

S 
B

EL
A

S

B
O

M
 C

O
N

SE
LH

O
 

C
A

B
O

 D
E 

ST
O

 …

C
A

M
A

R
A

G
IB

E

C
A

N
H

O
TI

N
H

O
 

C
A

R
U

A
R

U

C
ED

R
O

G
A

R
A

N
H

U
N

S

G
O

IA
N

A

G
R

A
V

A
TÁ

IB
IR

A
JU

B
A

IG
A

R
A

SS
U

IP
O

JU
C

A

IT
A

M
A

R
A

C
Á

JA
B

O
A

TÃ
O

LA
JE

D
O

O
LI

N
D

A

P
A

N
EL

A
S

P
A

SS
IR

A

P
A

U
LI

ST
A

P
ET

R
O

LÂ
N

D
IA

P
ET

R
O

LI
N

A

R
EC

IF
E

R
IB

EI
R

Ã
O

 

SÃ
O

 B
EN

TO
 D

O
 …

SI
R

IN
H

A
ÉM

 

V
IT

Ó
R

IA
 D

E 
ST

O
 …

X
EX

ÉU
 

N
Ã

O
 IN

FO
R

M
A

D
O

Atendimento CECH por município



 

6.1.1- SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

As ações formativas realizadas no sistema socioeducativo tiveram, no início do ano, um 

incremento com a parceria efetivada junto a FUNASE, com a previsão inicial de 10 cursos, sendo 

um por mês. O curso teve um aumento na carga horaria, incluindo, além da teoria, estudos de 

casos e orientação metodológica para o trabalho junto aos adolescentes. 

 

Os cursos têm por objetivo sensibilizar e municiar os profissionais para que sejam 

multiplicadores de práticas e comportamentos que possibilitem um ambiente de trabalho e 

atendimento ao público pautado em relações de respeito à diversidade.  

 

Foi realizado um curso, envolvendo profissionais de várias unidades do estado, com a 

participação de 35 pessoas. As avaliações dos participantes apontaram a importância dos 

conhecimentos e reflexões para a prática das equipes, diante dos desafios enfrentados no 

tratamento das questões relativas a vivência da sexualidade dos socioeducandos, de sua 

identidade de gênero e orientação efetivo-sexual.  

 

Realizou-se ainda uma oficina formativa com 11 profissionais do Case Jaboatão, em 

dezembro, a partir de demanda manifesta pela gestão da instituição, tendo em vista os desafios 

presentes no processo educativo e na relação com os socioeducando relacionados as questões 

de gênero. Contou com uma carga horaria de quatro horas e a equipe demandou outro momento 

em complemento. 

 

 

6.1.2- CRAS, CREAS E CONSELHOS TUTELARES  

 

Buscando sensibilizar e articular os profissionais da rede socioassistencial com a população 

LGBT, constituída pelos atores que desenvolvem a Política de Assistência Social, Saúde e 

Conselhos de políticas públicas, foi realizado um curso no Cabo de Santo Agostinho.  

 

Procurou ainda divulgar as ações desenvolvidas pelo CECH e estreitar os laços do Estado 

de Pernambuco com o município. Participaram gestores municipais da política de Assistência 

Social, além dos profissionais técnicos – Assistentes Sociais, Psicólogos, dentre outros – dos 

diferentes serviços, CRAS, CREAS, Gerência de Atenção a População LGBT.  

 

 

6.1.3- UNIDADES PRISIONAIS 

 



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

denúncias e demandas da população LGBT privada de liberdade. As ações formativas apresentam 

conteúdo relacionado à temática LGBT, diversidade sexual, identidade de gênero e outras 

informações normativas.  

 

Foi realizada uma parceria com a SERES na perspectiva de contribuir com a formação dos 

técnicos e agentes do sistema prisional, por meio da composição de um grupo que reestruturou o 

curso de formação ministrado por essa instituição. Foram realizados três cursos para os técnicos 

que atuam nos presídios.  

 

Outros cursos estavam previstos para 2020, sendo inviabilizados por conta das 

contingências do isolamento social.   

 

 

6.1.4- 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. 

 

Foram acompanhados 13 inquéritos civis e três audiências voltadas ao acompanhamento 

pelo MP do funcionamento do CECH e do Centro Municipal de Referencia LGBT, numa das quais 

foi sugerida a elaboração de minuta de parceria que normatize o atendimento do público do Recife 

pelo Centro Municipal, ficando os demais municípios com o CECH.  

 

Audiências de Inquérito Civil - Ministério Público – 2020 

Inquérito Civil nº 18.019-0/8 Audiência Assistência Social 

Inquérito Civil nº 13.016.0/7 Audiência Shopping Boa Vista 

Inquérito Civil nº 16013-0/8 Audiência MP Política de garantia 
de Trabalho , emprego Pop LGBTIS  

Inquérito Civil nº 19012-0/8 Audiência Trabalho Selo 

Inquérito Civil nº  Audiência Cartório 

Inquérito Civil nº 16012-0/8 Audiência Plano de Saúde 

Inquérito Civil nº 18.011-0/8 Audiência Educação - Escolas 

Inquérito Civil nº 16.004-08/8 Audiência Curado 

Inquérito Civil nº 18.009-0/8 Audiência  Delegacia 

Inquérito Civil nº 19012 Audiência MP Cartório 

Inquérito Civil nº 18.019-0/8 Audiência Assistência Social 

Inquérito Civil nº 190030 Audiência Autos do inquerito  Civil 

Inquérito Civil nº 16013-0/8 Audiência MP Política de garantia 
de Trabalho , emprego Pop LGBTIS  

Inquérito Civil nº 02006.000.004/2020 Procedimento MP adm - CECH 



Inquérito Civil nº n.º 
02007.000.124/2020-0002 
 

Audiência MP Procedimento Adm 
Instituições – CLUBE SPORT 

Inquérito Civil nº  
02006.000.005./2020 

Audiência MP Acompanhamento 
CECH  

Inquérito Civil nº  02007.000124/2020-
0002-8º 

Audiência MP Adm Clube Santa 
Cruz 

 

 

6.1.5- SENSIBILIZAÇÃO JUNTO A POLICIA MILITAR 

 

 Este momento foi articulado pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos e buscou uma 

aproximação, sensibilização e o diálogo com as lideranças da Polícia Militar de Pernambuco. 

Foram realizadas duas oficinas, onde os temas trabalhados pelos programas que compõem a 

Secretaria, foram trazidos de forma participativa e reflexiva. As oficinas foram concluídas com a 

demanda, por parte dos participantes, de que fosse realizada formação especifica sobre a temática 

LGBTIQ+, considerando os desafios apresentados pelo grupo.  

 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO  

 

Ademais os impactos negativos causados pelo contexto vivido pelo estado de Pernambuco, 

pelo Brasil e pelo mundo com a Pandemia do Covid-19, que impulsionou mudanças nos vários 

âmbitos da atuação do poder público, as ações realizadas pelo Centro Estadual de Combate à 

Homofobia procuraram ampliar seu reconhecimento por parte da população, sobretudo do interior 

do estado e buscar novas formas de articular, mobilizar e incidir sobe os diversos espaços de 

formulação e implementação de políticas públicas para a população LGBTIQ+. 

 

Neste sentido, as ações do CECH focaram uma maior divulgação da causa, de sua missão 

institucional e dos serviços ofertados, por meio da realização de duas campanhas virtuais, onde 

foi possível divulgar datas alusivas às lutas da população LGBTIQ+, o que contribuiu para uma 

maior visibilidade de sua intervenção e acesso a um maior número de pessoas. Participou ainda 

de lives e webinários relativos à temática, o que contribuiu para a publicização da causa e dos 

serviços ofertados pelo Estado.  

 

As ações formativas contribuíram para que os profissionais de diversas instituições públicas 

e privadas no Estado de Pernambuco pudessem refletir sobre sua prática, compreender o 

fenômeno do preconceito e discriminação e formular propostas que qualificasse a intervenção, de 

forma a garantir os direitos da população LGBTIQ+. Contribuiu ainda para que reconhecessem a 

importância deste debate nestes espaços, como também perceberam a necessidade do 

acolhimento humanizado às demandas deste público.  

 



Impactou positivamente ainda a intervenção do CECH nos espaços institucionais de 

representação, como o Conselho Estadual de Direitos da População LGBT, o Fórum Estadual de 

Gestores, o Comitê Estadual de Implementação da Política de Inclusão da População em Situação 

de Rua, o Comitê das Lésbicas, a Comissão de Diversidade da OAB, Comitê técnico da estadual 

de saúde, entre outros, fortalecendo as políticas públicas, firmando o CECH como porta de entrada 

no fluxo de enfrentamento às violações de direitos da população LGBTIQ+; elaborando protocolos 

de atendimento entre os atores sociais, reforçando a intervenção da rede de enfrentamento à 

LGBTfobia em Pernambuco e, consequentemente, qualificando a atuação da rede de proteção 

social e a garantia de seus direitos humanos. 

 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA  

 

O programa se encontra atualmente no desafio de oferecer respostas frente ao novo 

contexto vivido por toda a sociedade, na atuação junto aos parceiros e às fragilidades constatadas 

na rede de proteção, sobretudo, como resultado do isolamento social imposto e nas mudanças 

que advirão na gestão dos municípios. Assim, a atuação do CECH tem se confrontado com os 

seguintes desafios:  

 

 Municípios com programas e serviços fragilizados, sobretudo, da Política de Assistência 

Social e Saúde, refletindo na dificuldade nos contatos e nos encaminhamentos, onde 

encontramos equipes e equipamentos desmontados, telefones cancelados e endereços 

inexistentes; 

 Retração da disposição dos municípios e dos órgãos do estado em realizar os processos 

formativos e as ações de difusão, tendo em vista o perigo de contaminação e os protocolos 

exigidos em atenção à pandemia do Covid-19. 

 Grande quantidade de pessoas que procuram o serviço com adoecimento mental e pouca 

oferta de serviços específicos para esse público. 

 Dificuldade em realizar as visitas e mediações, tendo em vista o não uso de máscaras pelos 

usuários e pelas pessoas da família e da comunidade de origem.  

 Impossibilidade de acompanhar as denúncias presencialmente nos presídios, em 

decorrência da proibição de entradas externas, considerando os protocolos de saúde. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ademais 2020 ter sido um ano totalmente atípico, seja nas possibilidades de cumprimento 

do planejamento elaborado, como no acesso e mobilização dos parceiros e do público beneficiário 

das ações do CECH. Destacamos ter sido um período de muitos aprendizados e que vem forjando 

a abertura da equipe para novas possibilidades de intervenção e relação com o contexto externo. 



 

Considera-se que o necessário isolamento social, ao mesmo tempo em que distanciou as 

ações fisicamente dos municípios, aproximou os atores sociais virtualmente, com inúmeras 

oportunidades de levar o CECH às diversas regiões mais distantes do estado, de forma virtual, 

descortinando um cenário de possibilidades nesse campo. 

 

O momento, com o início de um novo ano, num ambiente ainda de pandemia e de 

perspectiva da vacinação da população, ao mesmo tempo em que nos enche de esperança, 

lembra-nos que ampliamos nossa capacitar de estar presente e que precisamos otimizar essa 

capacidade em 2021. Neste sentido, vislumbramos: 

 

- A realização de cursos por meio virtual, havendo possibilidade de parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação e retomada junto a SERES e a FUNASE, o que requer uma internet veloz, 

melhores computadores e demais condições para a transmissão das aulas, participação nas 

reuniões e nos webinários. 

 

- Garantir as condições para a realização de formação e difusão nos municípios mais distantes, 

tendo em vista a descentralização das ações do CECH, numa perspectiva de pensar processos 

híbridos, que contemplem os meios virtuais e presenciais, fundamentais à reflexão dos grupos. 

Para isso é preciso transporte, diárias para os profissionais, além de materiais didáticos 

específicos.  

 

- Dar continuidade as Campanhas e divulgação na mídia e nas redes sociais, aproveitando as 

datas alusivas às lutas da população LGBTIQ+, além de abordar temáticas que necessitam de 

sensibilização da sociedade como a alteração do prenome e o acesso ao mercado de trabalho 

pela população LGBTIQ+. 

 

- Dar continuidade ao aperfeiçoamento do sistema de informação, mesmo que em 2020 tenha 

havido um significativo avanço e em seu preenchimento pela equipe, mas que o mesmo requer 

ainda uma melhoria. 

 

- 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. 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Centro Integrado de Atenção e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa - CIAPPI 

 



 EQUIPE TÉCNICA: 

 

Cibelle Almeida de Oliveira–(Coordenadora) 
Kilma Luna C. Barros – (Supervisora) 
Ana Claudia (Advogada) 
Anne Caroline de Carvalho Silva (Advogada) 
Lúcia de Fátima dos Santos Silva (Psicóloga) 
Maria daGlória Cavalcanti de Lira (Assistente Social) 
Maria do Socorro C. A Melo (Psicóloga) 
Nyemayer Lucena (Assist. Social) 
João Vianei de Pádua (Apoio Administrativo) 
Maria de Lourdes Bezerra (Apoio Administrativo) 
Marcos Gomes de Mello (Apoio Administrativo) 

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA: 

 

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 a 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: 

 

 

Ao contextualizar as circunstâncias que nortearam as atividades oferecidas pelo CIAPPI, no 
ano de 2020, é por demais atípicas dadas as adversidades impostas pela realidade em que 
vivemos nesses dias de isolamento social. É importante salientar que mesmo diante de um 
ano difícil, com severas restrições por causa da PANDEMIA, o CIAPPI realizou algumas 
atividades em plantões presenciais ou remotos, em vista do registro de casos de violência 
contra a pessoa idosa.  
 
É oportuno afirmar da necessidade do CIAPPI em 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 pelo Estado através do CIAPPI, que se ampliam as possibilidades 
que darão vazão ao atendimento das denúncias. 
 
Através do Decreto nº 48.837, de 23 de março de 2020, o governo do Estado determinou o 
isolamento social, mas mesmo assim os casos de violência nunca pararam de chegar ao 
CIAPPI i. Observa-se que o isolamento social, imposto pela pandemia não inibiram a 



violência intra-familiar contra a pessoa idosa. Abusos financeiros e psicológicos são as 
grandes queixas registradas no dia-a-dia o CIAPPI. 
 
Tendo em vista a suspensão dos atendimentos presenciais, os casos tidos como 
excepcionais (casos de crime e/ou de repercussão na mídia), que chegaram através de 
demandas por telefone, os técnicos do CIAPPI e técnicos dos  programas de proteção que 
estavam participando do plantão junto ao CIAPPI devido a escala desenvolvida pela 
Gerência por motivo da pandemia, fizeram a escuta humanizada e escreviam na ficha de 
casos e  como procedimento, a equipe de plantão do CIAPPI imediatamente encaminhava 
esses casos para a Delegacia Especializada da Pessoa Idosa e a Promotoria do Crime e a 
rede como um todo, para as devidas providências. 
 
Houve uma crescente demanda dos casos de violências advindos dos órgãos de 
comunicação, ouvidoria e demandas espontâneas, diretamente ao CIAPPI. 
 
Os serviços do CIAPPI, que dizem respeito às campanhas de sensibilização e divulgação 
dos Direitos da Pessoa Idosa foram realizados através dos meios de comunicação 
(entrevistas e “live”).  
 
Ressalta-se ainda a importância do trabalho de qualificação da população e gestores junto 
aos municípios, sobre a prevenção da violência e enfrentamento da violência.  
 
É nessa perspectiva que aumenta a possibilidade de atingir níveis 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 também 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.  
 

É válido ressaltar que mesmo nesse período de pandemia o CIAPPI não parou as 
fiscalizações nas ILPI´s criando assim junto ao Ministério Público, á Vigilância Sanitária e á 
coordenação de saúde do idoso da prefeitura do Recife o grupo   Operação Longa 
Permanência, que tem como objetivo fiscalizar as ILPI´s no cumprimento das medidas contra 
o COVID-19 como também às normas técnicas de funcionamento da RDC-283/2005 dentro 
das instituições. 

 
 - INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA –ILPI’S 
 
Consta no Banco de Dados do CIAPPI o registro de 117 ILPI’s, no território do Estado: sendo  
49ILPI’s  no interior e 68 na Região Metropolitana, com a seguinte distribuição: 
 

 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 
 
 

 PROPOSTA DE “BOAS PRÁTICAS”:  

 

1. 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: 

- Validar os protocolos elaborados pela equipe. 
 

2. Realizar oficinas, encontros, palestras e campanhas regionais sobre o Direito da Pessoa 
Idosa; 

3. Realizar 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. 
 
 INDICADORES 

 

 Demanda espontânea e da ouvidoria: 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; 

 Atividades de mobilização e sensibilização da população em geral, para defesa da cidadania 

da pessoa idosa. 

 

 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

  Meta executada 

 – Escuta qualificada e 

humanizada, promovendo a 

cidadania do segmento dentro da 

sociedade, referendando-a com o 

protagonismo do respeito e da 

dignidade, Encaminhamento à 

Rede de Proteção, a demanda 

atendida para a solução do caso. 

 
100% demanda espontânea e da 

Ouvidoria. 

 

 

 7. 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 novembro de 2020:  

 
AÇÕES REALIZADAS:  

CASOS NOVOS* 744 

ESCUTA QUALIFICADA PRESENCIAL 
56 



VISITAS DOMICILIARES 
19 

CASOS ENCERRADOS 
551 

Nº DE VISITAS ÀS ILPI's 11 

Nº DE IDOSOS DAS ILPI's  VISITADAS 
351 

ENCAMINHAMENTOS À REDE DE PROTEÇÃO – CRAS 
E CREAS; OUVIDORIAS MUNICIPAIS E MPPE 630 

AÇÕES FORMATIVAS 
4 

ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS (IDOSOS E 
DEMAIS ENVOLVIDOS)** 4012 

 

OBSERVAÇÕES: 

1. As visitas domiciliares foram suspensas a partir do Decreto Governamental;  

2. A média mensal das denuncias espontâneas: 23 casos mais os desdobramentos; 

3. * Casos novos: são os originados de denúncia ao CIAPPI, da Ouvidoria Estadual e Disque 

100 - Nacional; 

4. ** Os casos em acompanhamento faz referência ao monitoramento dos encaminhamentos 

feitos a rede, em casos de violações (violência física, financeira e psicológica). 

 

 

 

 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

O grande e maior benefício 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 

744
56 19 551 11 351 630

3 116

4012

ATENDIMENTO CIAPPI - JANEIRO A 
NOVEMBRO DE 2020

Série1



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. 

 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 

 

1. EQUIPE TÉCNICA: 

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

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

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

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

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

 

 
 

2. 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 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 nomeio 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 de cidadania nos espaços e territórios 

alcançados pela ação, muitas vezes discriminados por serem comunidades afetadas pela 

vulnerabilidade.  

 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório tem como objetivo descrever e sistematizar as ações realizadas pelo 

programa de mediação de conflitos do ano de 2020. É importante salientar desde já que este ano 

foi completamente atípico em função da pandemia que nos acomete e que nos impossibilitou de 

realizarmos muitas atividades que já estavam previstas em nosso planejamento estratégico com 

o nosso público que é diferenciado, visto que no trabalho de novos multiplicadores em mediação 

comunitária e a própria essência do trabalho dos núcleos nas comunidades. 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.  

 

4. BOAS PRÁTICAS 

Compreendemos nesse ano especialmente, podemos considerar os esforços não só do programa 

de mediação, mas, todos os programas que formam esta secretaria em função dos atendimentos 

específicos, no campo da violação durante o período de isolamento juntamente com (CIAPPI), 

como também no apoio as ações de fiscalização do Procon-PE e o trabalho em home office os 

quais os números de atendimentos não estão contabilizados nesse relatório ; 



Com relação à questão sempre preocupante da sustentabilidade dos espaços que acolheram o 

núcleo foram pensadas outras possibilidades no sentido de escrever alguns projetos no sentido de 

viabilizar a sustentabilidade, ampliar e reestruturar alguns núcleos. Nesse Produzido alguns 

projetos que foram encaminhados como alternativas a situação atual.  

Homenageamos os mediadores no dia 26 de setembro pelo dia do mediador comunitário, este dia 

foi conquistado a partir de uma provocação e reconhecimento do PMC e principalmente da SJDH 

no sentido de reconhecer o trabalho desenvolvido pelos mediadores/as em suas comunidades;  

 

5. INDICADORES 

INDICADORES ANUAL     2020 ( contabilizados até novembro) 

  Meta executada 

                 Descrição    

Nº de mediadores alcançados nas 

formações continuadas 

 

              110 

Núcleos comunitários de mediação em 

atividade 

 

 

         11 Núcleos 

Em função da pandemia a 

partir de março os núcleos 

foram orientados a 

suspender os atendimentos; 

contudo, nesse percurso 

alguns poucos ficaram ainda 

em função das demandas 

da comunidade com alguns 

atendimentos.  

 

 

Atendimentos realizados PMC/Núcleos 

Comunitários totais no Ano; 

 

 

 

1.592 



Nº de pessoas alcançadas nas palestras, 

oficinas, rodas de diálogos e ações de 

cidadania realizadas pelos núcleos 

comunitários/PMC; 

 

 

352 pessoas alcançadas em 

rodas de diálogos, ações de 

cidadania,  

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

6.1 FORMAÇÃO: 

 

Apesar de planejada não foi possível à realização da formação presencial em função da COVID 19; 

6.2    FORMAÇÃO CONTINUADA:  

 

Promovida 01(uma) Formação Continuada em formato de Seminário com mediadores e 

mediadoras atuantes e novos mediadores com tema: Diálogos Mediáveis “Conflitos 

Consumeristas”. 

 Participação em evento virtual: Painel de campanha de divulgação dos núcleos da 

comunidade de Santo Amaro com a participação de mediadores voluntários, outros 

parceiros dos núcleos e comunidade de santo amaro; (35) participantes; 

 

 

 

a.  OFICINAS/REUNIÕES REALIZADAS PELA EQUIPE PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES: 

 

 Reunião/Oficina com a comunidade de Chão de Estrelas, para pensar agenda programática 

de atividades e atendimento do núcleo ( foi realizada no novo espaço que acolheu o núcleo);  

 

b. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO AOS NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE 

CONFLITOS:  

 

Foram realizados 110 acompanhamentos e suporte técnicos aos núcleos de mediação comunitária 

distribuídos em Recife e na Região metropolitana chegamos a ter encontros presenciais em 

núcleos como Ibura e Chão de estrelas, os demais foram por presença na própria SEDH e de 

forma virtual ou telefônica, como também através de reuniões virtuais; No período de pandemia 

em alguns núcleos tivemos uma demanda crescente de procura em situações e violações e na 

área consumeristas, demandas as quais fizemos as orientações e encaminhamentos necessários;  



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:  

 

4.1 Realizadas03 reuniões presenciais e várias outras de forma virtual, através de contatos 

telefônicos e 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: Jardim Atlântico, Agua Fria, Ibura de Cima 

(milagres) e (UR4), Ibura de Baixo, Santo Amaro, Rio Doce/ Olinda, Areias, Abreu e Lima, 

Paulista, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes. 

Durante esse período representante de Abre e Lima, Olinda e Ibura de Cima, especificamente 

nos procurou para tratar de implantação, já que existem espaços para instalação de novos 

núcleos; 

 

4.2 Outras Reuniões:  

- O programa esteve representado em todas as reuniões convocadas com a Gestão sejam presenciais 

ou virtuais, Realizou reuniões presenciais e virtuais com a equipe de forma mensal, entre outras;  

- 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; Participação de articulação 

com outros mecanismos que atuam com mediação de conflitos em RMR. 

 

7. 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 10 reuniões 

mensais realizadas online. 

 

 

8. MÍDIA ESPECÍFICA COM PAUTAS DO PROGRAMA DE MEDIAÇÃO:  

 

 Programa: Radio SEI  



 Programa: Rádio Folha 

 Entrevistas: Tv Globo e Tv Brasil 

 Matérias em vários Blogs de Recife  

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, contudo 

apesar do número grande de interessados, em função da pandemia não foi possível a realização 

do curso presencial.  

 

9. ENTRAVES:  

 

 Dos grandes entraves é a necessidade investir em uma contrapartida na implantação e ou 

restruturação dos núcleos de mediação, para possibilitar uma sustentabilidade mínima para 

estes. Neste sentido, e reforçamos a emergência do olhar para um trabalho que já se 

desenvolve há 14 anos junto às comunidades, fomentando a ação voluntária cidadã de cada 

um e cada uma que dela participa, na contribuição de uma cultura de prevenção e de boas 

práticas em direitos humanos;  

 Ficamos com pendências em duas comunidades de ações realizadas ainda no ano de 2019 

(CERTIDÕES) nas comunidades de Chão de estrelas e Rio Doce e reforçamos que como 

foi estabelecida uma relação efetiva de encaminhamentos reafirmamos a necessidade de 

alinhamento dessa prestação de serviços também em parceria com osnúcleos;  

 Em função da pandemia, não foi possível a entrega dos móveis que seriam emprestados, 

inclusive, porque antes seria preciso a formalização de um termo de cooperação e que foi 

prejudicado também em função dos núcleos estarem fechados, além da burocratização 

interna.Será importante reavaliar essa possibilidade já que passaram muito tempo e não 

sabemos as condições atuais desses móveis;  

 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 contempladas nos curso, contudo sem condições de 

implantarem consequentemente um núcleo o que tem deixado às comunidades bem 

desmotivadas, como aconteceu a pandemia ficamos em contato constante e nos colocando 

a disposição para o melhor momento de retomada de diálogos no sentido de novas 

implantações;  

 Temos um retorno relacionado a uma solicitação do Ibura que precisa ser analisada de 

forma minuciosa, em função do contexto da comunidade e de suas complexidades;  

 Os projetos apresentados como alternativas sem retornos, Emendas; etc. 

 

10. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO BENEFICIADO: 



Reafirmamos a importância de 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, esta é uma 

ação que é executada em parceria com as várias comunidades e instituições em rede. 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. Este ano, a 

ação foi muito prejudicada em função da não possibilidade dos cursos e do fechamento dos 

núcleos pela força maior da pandemia, no entanto, dentre da possibilidade foram ainda feitos 

vários atendimentos, encaminhamentos necessários. Temos também alguns núcleos com 

dificuldades de manutenção financeira do espaço, o que resultou em uma suspensão das 

atividades, o que esperamos que seja provisória.  

11. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA: 

 

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

de trabalho que demanda o cuidado com seu público (potenciais mediadores, núcleos, 

mediadores/as, comunidades) de forma diária. Assim, compreendendo essas atuações neste ano 

apesar dos esforços tivemos muitos entraves no desenvolvimento das ações que estavam 

previstas como: Relação de cooperação técnica, necessidade de ampliação e reestruturação, 

empréstimos de mobiliários, Termo de cessão, Material de divulgação para os núcleos, novas 

formações e dificuldades com equipamentos para a realização dos cursos, relação sistemática de 

encaminhamentos e novas articulações e implantações de novos núcleos. Contudo as ações e 

intervenções possíveis serão elencadas resumidamente abaixo: 

Reitero que o temos sinalizado em outros relatórios, notas técnicas produzidas sobre a 

realidade da necessidade de sustentabilidade dos núcleos existentes e dos futuros, feitas desde o 

último relatório de gestão entregue e outros documentos entregues no percurso dos anos de 2017, 

2018, 2019 e 2020, 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 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; Promover 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. 

12. AGENDA PROGRAMÁTICA DAS AÇÕES DO PMC PARA 2021: 

 Interiorizar a perspectiva de implantação de uma política de cultura de paz, a partir do 

mecanismo da mediação comunitária nos municípios possíveis; 

 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; 

 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. 

 

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Devido à pandemia e em função dos protocolos necessários para um nível de segurança 

no trabalho e nos atendimentos aos beneficiários, muitas ações previstas no planejamento 

estratégico foram prejudicadas, contudo, fizemos o possível dentro da realidade imposta.  

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 2020 foi de grandes 

desafios, 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. Não 

conseguimos cumprir com as formações de novos mediadores, mas, fortalecemos a relação 



técnica com os núcleos a partir dos atendimentos remotos, acolhendo suas demandas, orientando 

e encaminhando. Mesmo assim, foi possível desenvolver alguma ação da agenda programática 

deste programa, mas, não a planejada. Buscamos mais uma vez preservar e articular novas redes 

comunitárias, à medida que fizemos ainda algumas reuniões de articulação para novos cursos e 

nesse percurso conseguimos novas parcerias de organizações comunitárias que disponibilizaram 

espaços para a implantação de novos núcleos de mediação. Ainda é muito incipiente para o 

impacto que este programa deve mobilizar junto aos parceiros, visto que, se há investimento 

também terá um potencial crescente junto aos parceiros, comunidades e principalmente do público 

beneficiado.  Dialogamos, articulamos e nos preparamos para as formações, mas, sem êxito na 

prática pelo impedimento dos encontros presenciais.  

Realizamos apenas 01 seminário presencial este ano, contudo, a relação estabelecida e o 

compromisso esperançoso continuam fortalecendo e estimulando a participação dos núcleos e as 

temáticas importantes para o desenvolvimento da mediação comunitária, reafirmou o 

compromisso do Estado em possibilitar a formação permanente dos mediadores e mediadoras 

ativos nos núcleos comunitários fortalecimento das boas práticas em Direitos Humanos e da 

Mediação Comunitária, considerando inclusive a coletivização das demandas trazidas por eles. O 

programa buscou durante o ano estimular o os espaços e mesmo com as dificuldades de forma 

maior, visualizou muita potencialidade nesses espaços e nessas representações de 

mediadores/as uma vez que foram muito procurados para solicitarem ajuda para suas questões, 

e isso em nossa leitura é um trabalho amparado pela secretaria dentro do que cabe a ela. Mas, é 

preciso ir além, já que é uma ação de 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 suas histórias, 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, colaborar na gestão de conflitos e garantir direitos de forma 

democrática à luz dos Direitos Humanos. Reafirmamos que para o exercício de 2021 será 

fundamental repensar nossas intervenções e as formas de como podemos atuar na 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 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 e disseminá-lo entre os mediadores/as.     

Com isso, compreendemos que a mediação é um instrumento inestimável para o propósito 

da prevenção às violências e para fortalecimento da cultura de paz. 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 e fortalecimento da ação pelo Estado. De nossa parte sabemos que fizemos o 

possível para construir no desenvolvimento desse trabalho de mediação uma justiça mais 

democrática, participativa e emancipadora, que contribuímos para muitas reflexões e alinhamentos 

no tema da gestão de conflitos e consequentemente da prevenção dos conflitos. 

 

 

 

 Os dados acima podem sofrer alterações bem como algumas análises dos 

indicadores também já que ainda não concluímos o ano e aguardamos ainda 

dados do mês de dezembro. 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Núcleo de Acolhimento Provisório – NAP 

 

 

 EQUIPE TÉCNICA 

Emanuela Nascimento da Silva – Coordenação 

Alerson Henrique Teixeira da Silva – Assistente social 

Flávia Manuela Lins Zeferino – Advogada  

Igor Rabêlo Siqueira Gomes – Apoio técnico /motorista 

Kleyton Duarte da Silva Costa – Apoio técnico/motorista 

Maria Cristina Nejaim de Holanda – Apoio administrativo 

Vinicius Araújo do Nascimento – Assistente social 

 

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Núcleo de Acolhimento Provisório – NAP começou a ser executado em 2009 e seu marco 

legal foi estabelecido em 2007 pela lei 13.371. É um serviço da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, executado pela Secretaria de Executiva de Direitos Humanos – SEDH – do governo 

do Estado de Pernambuco em colaboração com o Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social 

– IEDES. Além disso, no Pacto Pela Vida, o NAP está inserido na linha de atuação da 

Prevenção Social do Crime e da Violência. 



O NAP tem como principal atribuição garantir a proteção provisória e imediata de defensores 
de direitos humanos, vítimas/ testemunhas colaboradoras com a justiça e crianças e 
adolescentes ameaçados, todos esses com grave risco iminente de morte.  

O acompanhamento dos ameaçados e seus familiares é realizado por uma equipe técnica 
composta por psicólogas (os), advogadas (os) e assistentes sociais, apoios técnicos e 
coordenação. Na tarefa de garantir a preservação da vida, saúde mental e dos direitos 
humanos, seguindo a lógica da transdisciplinaridade, promovendo intervenções com enfoque 
psicossocial e jurídico.   

O público-alvo são crianças e adolescentes, defensores dos Direitos Humanos 
e  vítimas/testemunhas Colaboradoras da Justiça com perfil para ingresso nos Programas de 
Proteção de destino: PPCAAM, PROVITA e PEPDDH, que estejam em risco iminente de morte. 

Essa proteção é realizada por um período de 15 a 20 dias, onde é efetuado um 
acompanhamento sistemático e integral das pessoas em proteção, garantindo: moradia, 
alimentação, vestuário, acompanhamentos nos serviços de saúde, assistência social e demais 
serviços públicos de maneira segura. 

.  

 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório apresentará de maneira descritiva a execução física do NAP. Com ele 

evidenciaremos as ações realizadas e os desdobramentos da boa execução dessa política de 

governo dentro do estado de Pernambuco. Outrossim, apontaremos que mesmo atravessando 

a pandemia do COVID-19 as atividades desse programa se mantiveram em detrimento das 

necessidades de proteção a vida as pessoas que pleitearam e acessaram o Sistema Estadual 

de Proteção a Pessoas - SEPP. 

Igualmente, o relatório contempla em caráter de continuidade, o relato das atividades 

desenvolvidas no ano de 2020, constantes do PLANO DE TRABALHO do Contrato em 

vigência até o dia 31.12.2020, bem como, dos elementos quantitativos e qualitativos dos 

procedimentos realizados com a avaliação das atividades desenvolvidas, seus avanços e 

entraves. 

 

 BOAS PRÁTICAS 

No tocante as boas práticas, no ano de 2020, mesmo sendo atravessado pela pandemia do 

COVID-19, o Núcleo de Acolhimento Provisório realizou todas as suas ações previstas no seu 

planejamento estratégico e suas ações do plano de trabalho anual. 

Nº de acompanhamento a famílias em proteção = 229 

Nº de triagem de analise de risco = 42 

Nº de articulações (reuniões institucionais, de equipe, audiências, contato com outras políticas 

públicas) = 333 

Nº de elaboração de documentos = 42 

Ainda realizamos uma formação com o Conselho Tutelar da cidade de Abreu e Lima de maneira 

presencial e realizamos cinco formações com as Promotorias.  

O ponto alto das boas práticas foi o assento garantido ao NAP no Grupo de trabalho de Proteção 

a vida. O GT tem como mote a avaliação dos serviços de proteção aos direitos das crianças e 



adolescentes da cidade de Recife. É composto por representantes de diversas instituições 

como: Defensoria Pública, Ministério Público, CREAS, PPCAAM, Mais Vida e outros. 

 

 INDICADORES 

Detalhar os indicadores e metas alcançadas ao longo do exercício 

 

INDICADORES TOTAIS ANUAIS 

Capacidade de proteção anual  Meta executada 

80 pessoas  
88 pessoas protegidas  

(Dados de 14.12.2020) 

 

 

 AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS * 

 

Nº Triagem  Nº Casos 

incluídos 

 

Nº Pessoas 

Protegidas  

 

Nº de 

produção de 

conhecimento 

Nº de 

pessoas 

protegidas 

devido 

descontinu

idade do 

PPCAAM 

42 triagens 28 casos 88 pessoas 6 produções 8 pessoas 

 

*Dados colhidos em 14.12.2020 

 

 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

A Política de Proteção à Pessoa vinculada a Política de Direitos é uma importante ferramenta 

de transformações cotidianas. Podemos destacar que uma das intervenções do ponto de vista 

macro é a educação para os Direitos Humanos que é introduzida aos usuários/sujeitos em 

proteção. Os sujeitos em proteção são acolhidos provisoriamente em um serviço que se propõe 

a salvaguardar vidas a partir da garantia de uma inserção em uma casa segura ou hotel e com 

condições dignas de vida, sanitárias e prezado pela segurança pela inteligência, evitando que 

o protegido esteja próximo do local que corre risco de morte. Aliado a isso, é importante destacar 

a garantia do direito ao acesso a alimentação de qualidade, a informação, os cuidados com a 

saúde física e mental, e o acompanhamento e aconselhamento jurídico e psicossocial 

especializado e voltadas às demandas particulares de cada sujeito em proteção e seus 

familiares. 

 



 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

A maior dificuldade foi o atraso no repasse do recurso financeiro para execução do programa, 

que deveria estar disponível em Janeiro do corrente ano, porém só ouve liberação no mês de 

Março.  Com isso, a equipe técnica ficou ser receber salários e seus benefícios e a manutenção 

da proteção esteve frágil e débil no primeiro trimestre. Outra dificuldade encontrada foi o 

atravessamento da pandemia da COVID-19 que impactou as articulações com os demais 

serviços públicos. Por fim, estivemos nesse ano com o quadro reduzido de uma profissional que 

ainda não foi contratada para integrar a equipe de proteção. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De todo o exposto, conclui-se que a manutenção 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. 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa Estadual De Proteção Aos Defensores Dos Direitos Humanos - PEPDDH 

 

1- EQUIPE TÉCNICA 
 
Maria das Neves Cavalcante Chaves – CoordenadoraTécnico/Política 
Dionizete Marinho Lopes de Araújo – Coordenadora Adjunta 
Lutchemberg Luna da Silva – Apoio Técnico (motorista e suporte administrativo) 
Ericka Vieira de Souza – Assistente Social 
Valdinete Martins Barbosa – Psicóloga 
Rodrigo Otávio Vasconcelos Barbosa - Advogado 
 

 
2- 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 a Pessoas 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 onze 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 nas causas geradoras das ameaças. Atualmente o 
PEPDDH-PE protege a 38 pessoas e está analisando pedido de proteção de doze 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 pandêmico pela COVID-19, assim como a 

atual conjuntura social, política e econômica que atravessa a realidade de vida e atuação das 
pessoas protegidas pelo Programa, vêm apresentando desafios à proteção. Vide a 
comparação dos números no mesmo período dos anos 2019 e 2020.  

 
* Casos pleito em dezembro de 2019 - 02 
* Casos protegidos em dezembro de 2019 - 32 
* Casos arquivados no ano de 2019 - 19 
 
* Casos pleito em dezembro de 2020 - 12 
* Casos protegidos em dezembro de 2020 – 38 
* Casos arquivados no ano de 2020 - 06 
 
Nesse cenário o PEPDDH/PE vem criando novas tecnologias de atuação, de maneira 

a agregar efetividade e eficiência a sua intervenção, buscando fortalecer e proteger às pessoas 
que se encontram ameaçadas em decorrência da defesa dos Direitos Humanos. 

 
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, 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, cabe ressaltar que o Convênio do PEPDDH/PE, com 

encerramento em dezembro de 2020, firmado em parceria entre Governos Federal e Estadual, 
foi renovado por três anos consecutivos (2021 a 2023), apresentando que mesmo o cenário 
político recrudescido e de difícil diálogo com a pauta de Direitos Humanos, entende-se 
fundamental a afirmação da proteção do público atendido pelo PEPDDH/PE. 

 
3- 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 2020. 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 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. 

 
 

4- BOAS PRÁTICAS 
 
Em razão da pandemia por COVID-19, todas as ações de promoção em Direitos 

Humanos restaram prejudicadas, ficando o PEPDDH/PE mantendo aquelas atividades de 
acompanhamento, monitoramento e proteção ostensiva dos casos. 

 
 

5- INDICADORES 
ANO 2020 - 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
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1.1. 
Atendimento ao 
defensor de 
Direitos Humanos 
para possível 
ingresso no 
Programa 

 

1.1.1. 
Atendimento inicial ao 
potencial defensor 

Foram atendidos 32 
pleiteantes a ingresso 
no Programa em 2020 

1.1.2. 
Adoção de medidas 
protetivas de caráter 
emergencial 

Foram adotadas 12 
medidas protetivas 
emergenciais em 2020 

1.1.3. 
Acompanhamento do 
caso em análise 

Foram realizados 128 
acompanhamentos aos 
casos em pleito de 
proteção no Programa 
em 2020 

1.2. 
Apresentação do 
caso ao CONDEL 

1.2.1. 
Cumprimento dos 
procedimentos para 
apresentação do caso 
ao CONDEL 

 

Foram realizados  
apresentações de 20 
casos em pleito de 
proteção no Programa 
em 2020 

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 20 casos 
em pleito no Programa 
em 2020 

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) 

Conforme justificado, 
em razão da pandemia 
por COVID-19, todas as 
ações de promoção 
dos Direitos Humanos 
restaram canceladas, 
devidamente 
justificadas ao 
Governo Federal 



 1.4.2. 
Instalação e 
manutenção de 
equipamentos de 
segurança (câmera, 
alarme, cerca elétrica, 
refletor de luz, trava, 
identificador de 
chamadas) 

Foram instalados 228 
equipamentos de 
Segurança em locais 
de atuação e moradia 
de DDH protegido no 
ano de 2020 

 1.4.3. 
Acompanhamento 
das 
denúncias/demandas 
jurídicas, sociais e 
saúde mental 

 
 

Foram realizados 109 
acompanhamentos às 
demandas jurídicas, 
sociais e saúde mental 
no ano de 2020 

 

 1.4.4. 
Visitas em campo ao 
defensor protegido 

Foram realizadas 252 
visitas em campo em 
2019 

 1.4.5. 
Articulação 
institucional e da rede 
de atendimento 

Foram realizadas 761 
articulações 
institucionais em 2020 
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2.1. 
Gestão das 
Equipes Técnicas 
Estaduais 

2.1.1 
Formatação da equipe 
do PPDDH 

Conforme justificado, 
em razão da pandemia 
por COVID-19, todas as 
ações de promoção 
dos Direitos Humanos 
restaram canceladas, 
devidamente 
justificadas ao 
Governo Federal 

2.2. 
Reuniões do 
CONDEL 

 

2.2.1. 
Realização das 
reuniões do CONDEL 

Foram 09 realizadas  
reuniões do CONDEL 

 2.3.2. 
Participação de 
representante da 
equipe na reunião da 
Coordenação 
Nacional. 

Foram realizadas  09 
reuniões da 
Coordenação Geral 

 
 
 
 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

  Meta executada 

A – Descrever indicador  Percentual e/ou quantitativo 

 
 

6- AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  
 
Atualmente, o PEPDDH/PE acompanha 38 Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. 

Deste universo, 32 lideranças estão envolvidas diretamente em questões relacionadas à terra e 
território. Na Proteção há 7 etnias, 2 grupos do Movimento Sem Terra e 4 comunidades 



quilombolas. Pode-se fazer um recorte desses dados fazendo uma breve avaliação da situação 
agrária brasileira.  

 
A história da monocultura em nosso país carrega consigo características agressivas e 

potencialmente ilimitadas no que diz respeito à exploração da terra, convertendo características 
humanas, sociais ou elementos da natureza em potenciais mercadorias, cujo acesso somente é 
possível através da relação mercadológica.  

 
Segundo o último censo agropecuário do IBGE (2017), as propriedades com menos de 10 

hectares ocupam menos de 2% da área rural, enquanto as propriedades com mais de 1.000 
hectares representam 43% do total.  Nesse contexto, o Brasil ocupa o primeiro lugar em 
concentração de terra e um dos piores índices mundiais em concentração de renda.  Sobre os 
povos sagrados, a população indígena brasileira é de 817 mil indivíduos, 502 mil estão em 
comunidades rurais. A morosidade no curso demarcatório das terras indígenas, por exemplo, diz 
respeito a um projeto de Estado. Esse processo sempre foi um problema em constante 
agravamento e atrai em seu bojo a ineficiência de políticas públicas efetivas e específicas. Tanto 
para os povos originários, quanto para os povos tradicionais.   

 
Aqui, é necessário apreender que os processos que estruturam a formação socioeconômica 

do Brasil estão diretamente ligados às contradições da sociedade capitalista mundial e dentro 
destas contradições está a organização das práticas sociais. Essas práticas foram sendo 
articuladas no bojo das lutas dos movimentos sociais e quem vem ganhando visibilidade crescente 
no país ao longo das últimas décadas. Em contrapartida, há uma ostensiva de outro campo de 
peso econômico e essa correlação de forças define a conjuntura política nacional. 

 
O Programa de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos está situado 

na relação entre proteção e ameaça. É importante que seja reforçada a função do PPDDH em 
potencializar lutas e movimentos através das lideranças acompanhadas em busca da validação 
dos direitos, seja através de sua proteção integral, seja através da posição em validar instrumentos 
dedicados exclusivamente aos diretos a saúde, habitação, saneamento, segurança, justiça, meio 
ambiente, terra, território, comunicação, igualdade étnica e racial.  

 
Para tanto, a proteção garantida pelo PEPDDH no estado de Pernambuco ao longo desses 

15 anos se presta a fortalecer o acesso às políticas públicas como a acompanhar as 
especificidades das pautas instrumentalizando os Defensores e Defensoras de Direitos Humanos 
no enfrentamento direto e constante as causas geradoras das ameaças que os ensejaram à 
Política Nacional de Proteção a Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. 

 
O PEPDDH/PE que se configura até o presente momento como o único instrumento 

garantidor da execução da PNPDDH, vem atuando no estado de Pernambuco há 15 anos na 
perspectiva de transformação do cenário de conflitos oriundos da realidade apresentada, nesse 
sentido, concluímos ser imprescindível sua manutenção no estado, e ainda ter ampliada sua 
capacidade de atendimento, conforme descrição no cronograma do presente instrumento jurídico, 
construído em fluido diálogo com a Coordenação-Geral de Proteção à Testemunha e aos 
Defensores de Direitos Humanos, Departamento de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da 
Secretaria Nacional de Proteção Global - Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

 
 

7- IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 
 

Cabe ressaltar que ao longo dos últimos cinco anos o PEPDDH/PE protegeu a 56 
defensores/as dos Direitos Humanos, realizou 3.423 atendimentos, analisou 94 pedidos de 
proteção, arquivou 46 casos, desligou 18 pessoas protegidas e deferiu pela proteção de 48 
defensores/as ameaçados/as em razão de sua militância. Foram realizadas mais de 600 
viagens em campo para acompanhar os casos em pleito ou protegidos e realizados 3.142 
encaminhamentos a rede e equipamentos públicos responsáveis pela gestão de serviços e 
políticas públicas. Nossa externalidade positiva soma 9.767 pessoas beneficiadas pela proteção 
oferecida a lideranças defensoras dos Direitos Humanos ameaçadas de morte. Os dados 
apresentados demonstram a eficácia do PEPDDH/PE no cumprimento de seu objeto como 



equipamento ancorado à Política Nacional de Proteção aos Defensores e Defensoras dos 
Direitos Humanos (PNPDDH), incidindo não somente na garantia da manutenção da militância 
das pessoas protegidas, mas especialmente na redução de índices de Crimes Violentos Letais 
Intencionais no estado. 

 
Ainda que o cenário mundial seja desfavorável mediante a pandemia por COVID -19, 

como bem localizado neste documento, no que cerne as repercussões ao PEPDDH/PE, 
frisamos os esforços do Conselho Estadual do Programa, que manteve-se atuante no 
acompanhamento dos casos, assim como, destacamos a atuação da Secretaria de Justiça e 
Direitos Humanos e sua Executiva de Direitos Humanos, que alinhadas a pauta da proteção, 
atuou na perspectiva de garantir articulações dos serviços e poderes públicos, visando a 
garantia da vida das pessoas ameaçadas de morte, com êxito pleno na defesa dos Direitos 
Humanos. 

 
 

8- DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 
A necessidade de reestruturação das ações do Programa, tendo em vista a pandemia 

por COVID-19, incide diretamente na percepção desse item, todavia, importante destacar que 
praticamente todas as medidas de articulação e incidência dos órgãos públicos, instados pelo 
Programa, nas pautas apresentadas pelo/a Defensor/a dos Direitos Humanos, restaram 
deficitários no que diz respeito à respostas mais efetivas, na avaliação da Equipe Estadual do 
PEPDDH/PE. 

 
9- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
É oportuno finalizar o presente relatório, reafirmando que mesmo em cenário de extrema 

adversidade, o Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Justiça e Direitos 
Humanos e sua Executiva de Direitos Humanos, além da Equipe Executiva do PEPDDH/PE e 
Conselho Deliberativo do Programa, vêm atuando pela garantia da atuação dos/as 
defensores/as dos Direitos Humanos, com destaque para efetividade da proteção à vida das 
pessoas, grupos e comunidades ameaçados pela defesa de Direitos Humanos. 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

Programa De Proteção Á Crianças E Adolescentes Ameaçados De Morte (PPCAAM) 

 

 EQUIPE TÉCNICA 

EdianeIzidório – Coordenação Geral; 

Raun Siqueira – Coordenação Técnica; 

Nathialia Nery – Psicóloga; 

Marília Alves B. de Melo – Advogada; 

Hugo Leonardo – Advogado; 

Lays Regina – Assistente Social; 

Claudianne Kelly – Assistente social; 

Pedro Pereira – Analista ADM financeiro; 

Ana Lucia – Assistente Financeiro; 

Felipe José – Apoio ADM Financeiro; 

José Francisco – Apoio Técnico; 

Petson Alves – Apoio Técnico. 

 

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 



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 (16.12.20) o PPCAAM/PE protegeu 81 crianças, adolescentes, 

jovens e seus familiares em situação de ameaça de morte, sendo 16 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 segundo ano do convênio é proteger 100 pessoas, de abril 

de 2020 até abril de 2021. 

 APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

        O presente relatório objetiva realizar diagnóstico parcial do Programa em 2020 onde 

ressaltamos que o ano iniciou-se ainda com a vigência do novo convênio que teve início em 23 de 

abril de 2018 através do Termo de colaboração sob o  nº 001/2019 celebrado entre o Ministério da 

Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos  e a entidade 

executora (Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC), finalizando o primeiro ano de 

convênio com a nova entidade em abril de 2019 e iniciando o ano de 2020 executando o segundo 

ano de convênio que tem vigência até abril de 2021.  

        Vale destacar que diante da pandemia do COVID-19 que traçou o território nacional, e 

mobilizou o mundo inteiro, este PPCAAM/PE seguiu com as orientações do Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humano o qual o PPCAAM faz parte, implementando o teletrabalho, mantendo 

as orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde do isolamento social, iniciando o trabalho 

por home office em 18 de março do corrente ano, e adequando a metodologia deste programa 

como: Diminuindo as visitas de monitoramento, inclusões, desligamentos, viagens, entre outras 

atividades, realizando apenas em casos excepcionais e emergências, as reuniões de equipe onde 

trata de repasse de casos, estudos de casos, planejamentos, passaram a ser por vídeo chamada. 

O retorno das atividades administrativas na sede, deram início em agosto, de forma gradativa 



como escala dos técnicos, mantendo o mínimo possível de pessoas aglomeradas, diante de todo 

o exposto, esta equipe PPCAAM tomou todos os cuidados de prevenção contra o coronavírus e, 

até o momento ninguém testou positivo para o COVID-19. 

        Mesmo diante de todo exposto, aconteceram algumas mudanças na equipe técnica deste 

PPCAAM/PE como, a saída da coordenação Geral, uma assistente Social e Educadora Social, 

sendo de imediato a contratação de novos profissionais. A nova coordenação Geral deu início em 

abril, a assistente Social em setembro e a educadora em outubro, contudo a educadora só 

permaneceu um mês, fechando o ano de 2020 sem este profissional. 

 

 BOAS PRÁTICAS 

         Em relação à questão, informamos que mesmo com o panorama desse ano a típico, diante 

do novocoronavírus, que trouxe o isolamento social, todos os profissionais da equipe passaram 

por formações e capacitações online, sobre Família Solidaria, articulação de rede, onde 

destacamos também formação sobre os procedimentos de segurança ministrado por Flavia 

Mundim, Consultora de Segurança e Inteligência da CGPPCAAM e Rita Nery, Coordenadora 

Técnica do NTF. 

         A coordenação geral e técnica, para melhor diálogo e agilidade na metodologia dos 

programas criou um fluxo interno entre NAP, PPVIDA/RECIFE, PPVIDA/JG e PPCAAM/PE, onde 

vem dando resultados positivos, para além disso, ainda as coordenações vem participando do GT 

proteção a vida, onde se discute procedimentos, metodologias e leis, com a participação de vários 

parceiros como: SIMASE, CREAS, MPPE, TJPE, COMDICA, CEDCA, NAP, PPVIDA, Prefeitura 

do Recife, Defensoria Publica, entre outros. 

 

 INDICADORES 

RESUMO DAS AÇÕES PROGRAMADAS  

Metas  Especificação/etap

a 

Status de 

execução 

(realizado, 

não 

realizado, ou 

parcialment

e realizado) 

Descrição da execução 

1. Supervisão Técnica 

da Equipe do 

PPCAAM/PE e 

1.1.  Reuniões de 

Supervisão 

Técnica da Equipe 

do PPCAAM-PE 

Realizado  Houve a realização de 06 

(seis) supervisões 

técnicas. 



Organização do 

Programa 

 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 

  

 Realizado 

parcialment

e. 

 Em face do tempo de 

execução deste 

Convênio, em processo 

de execução, pois ainda 

não é tempo de sua 

finalização. 

2. Integração e 

Consolidação da rede 

de proteção 

2.1. Distribuição 

de 50 cartilhas 

nacionais 

elaboradas pela 

Coordenação 

Nacional do 

Programa a cada 

ano para 

divulgação do 

Programa no 

Estado de 

Pernambuco 

Distribuição 

de 50 

cartilhas 

para rede 

parceira.  

Foram distribuídas 50 

cartilhas do NTF para 

rede parceira. 

 

3. Proteção e 

Acompanhamento dos 

casos 

 

3.1. 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 e 

seus familiares no 

PPCAAM/PE. 

Realizado 

81 pessoas (30 crianças, 

adolescentes e jovens + 

55 familiares), foram 

protegidos de janeiro de 

2020 até 16 de dezembro 

de 2020, 16 pessoas 

remanescentes de 2019, e 

o programa continua a 

proteção de crianças, 

adolescentes e jovens até 

21 anos. 

 

 

3.2 Estudo e 

discussão de 

casos em 

avaliação e em 

proteção, com 

base no plano 

individual de 

Realizado 

56 reuniões foram 

realizadas para 

discussão dos casos em 

avaliação, bem como 

para os casos em 

proteção, com base no 

PIA dos mesmos. 



atendimento de 

cada protegido. 

3.3 Viagens para 

reuniões, 

participação em 

eventos temáticos 

e translado de 

protegidos.  

Parcialment

e realizado 

No ano de 2020 foram 

compradas 21 

passagens:  

2 passagens (ida e volta), 

para o encontro de 

coordenadores técnicos 

em março de 2020. 

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 

setembro e outubro.  

8 passagens em 

novembro, para 

transferência de caso, 

(ida e volta).  

3 passagens em 

dezembro também para 

transferência de caso (ida 

e volta). 

4. Avaliação do 

Programa 

4.1. Realização de 

oficina de 

avaliação do 

desempenho e 

resultado, 

envolvendo 

Entidade 

Executora, 

Conselho Gestor, 

Equipe Técnica e 

SEDH. 

O processo 

de avaliação 

foi iniciado 

no mês de 

julho de 

2020. 

Foi realizado o processo 

de avaliação de abril de 

2019 até abril de 2020, 

tempo deste do convênio.  

 

 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 36 

FAMILIARES PROTEGIDOS 45 

TOTAL DE PESSOAS PROTEGIDAS 81 

                 TOTAL DE SOLICITAÇÕES  83 

ENTREVISTAS DE AVALIAÇÃO 117 

VIAGENS DE MONITORAMENTO TÉCNICO DE CASOS 176 

ENCAMINHAMENTO Á REDE 651 

CAPACITAÇÕES (PROFISSIONAIS CAPACITADOS) 91 

 

 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

          A equipe PE aprimorou algumas e buscou inovar outras práticas, com a realização de 

referenciar 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, possibilitando maior acesso ao mercado de 

trabalho e autonomia das famílias protegidas no ano de 2020. 

         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, 

realizando formações, 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. 

           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. 

 

 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 



Mesmo com a dificuldade estabelecida diante do novo Coronavírus e o isolamento social, o 

Programa no ano de 2020 não deixou de realizar as atividades estabelecidas na sua metodologia 

de trabalho 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 e tendo de seguir com os protocolos de saúde. 

            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 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 2020 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. 

 

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, no decorrer do ano de 2020, tiveram duas composições. 

 

Composição no primeiro trimestre de 2020:   

 

o Coordenação Geral: Érica Aquino; 

o Coordenação Adjunta: Melina Pimentel; 

o Assistentes Sociais: Priscila Oliveira e Mércia Souza;  

o Psicólogas: Gabriela Cordeiro e Silvana Teles (Silvana foi desligada em janeiro 2020); 

o Advogados: Sóstenes Martins e Igor Veríssimo; 

o Assistente Administrativo: Jorge Melo; 

o Apoios técnicos: Romero Sales e Victor Novais. 

 

Observação: No segundo trimestre do ano de 2020, o PROVITA/PE passou por período de 

descontinuidade convenial, tendo a equipe trabalhado de forma voluntária abril, maio e junho.  

 

Composição no segundo semestre de 2020: 

 

o Coordenação Geral: Melina Pimentel 

o Coordenação Adjunta: Danúbia Gomes; 

o Gestora Financeira: Verônica Batista 

o Assistente Social: Priscila Oliveira;  

o Psicóloga: Gabriela Cordeiro; 

o Advogados: Igor Veríssimo e João Valeriano; 

o Assistente Administrativo: Jorge Melo; 

o Apoios técnicos: Victor Novais e Walber. 

 

 

 APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O PROVITA - Programa de Proteção a 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 foi 

fundado pelo GAJOP no ano de 1996. Está sendo executado em Pernambuco, de forma 

indireta, 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 Organização Não Governamental, tendo sido executado de forma direta até 

o mês de março de 2020, pelo IEDES – Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social e desde 

de julho do mesmo ano (2020), vem sendo executado pelo CDC – Centro de Desenvolvimento 

e Cidadania. 

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;  

b) Promoção da (re) inserção social. 

Legislação pertinente: 

o 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; 

o Decreto nº 3.518/2000 - Regulamenta o Programa Federal de Assistência a Vítimas e 

a Testemunhas Ameaçadas; 

o 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.  

o 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 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. 

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 queno ano de 2018, o Regimento Interno foi revisado por este Conselho e 

publicado.  

As principais atividades desenvolvidas são: 

o Triagem das vítimas e testemunhas ameaçadas e seus familiares; 

o Apresentação do caso ao Conselho Deliberativo 

o Acolhimento dos usuários; 

o Acompanhamento aos usuários; 

o Encontro familiar; 

o Participação das vítimas e testemunhas em procedimento inquisitorial ou em juízo; 

o 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; 

o Deliberações sobre casos e encaminhamentos das reuniões políticas sobre o programa; 

o Reuniões semanais da equipe técnica; 

o 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 novembro de 2020. 

 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  06 

Nº de testemunhas/vítima incluídos  02 

Nº de familiares incluídos  16 

Nº de testemunhas/vítima desligados  03 

Nº de familiares desligados  02 



Nº de testemunhas/vítimas protegidas  23 

Nº de familiares protegidos*  45 

Nº total de pessoas protegidas  68 

Nº de encaminhamentos à Rede  59 

Meta alcançada (2020)  68 

Nº de ligações telefônicas recebidas pelo 

plantão 
 796 

Número de atendimentos realizados  565 

Número de sessões 

judiciárias/administrativas com participação 

da testemunha 

 
0 – Não teve devido a pandemia da 

COVID-19 

Nº de pessoas no PROVITA há mais de 2 

anos 
 18 

 

 

 

 

 AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

Ações Realizadas Resultados Alcançados 

  - 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. 
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  - 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. 

- 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 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 2020, apontamos a pandemia da COVID-

19 como o principal dificultador para execução do PROVITA/PE, bem dificultador e 

transformador de toda sociedade mundial. Contudo, é importante sempre ressaltar que se faz 

necessário o 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.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Mapa da Violência aponta que Pernambuco, no ano de 2020, sendo de janeiro a outubro 

de 2020, registrou cerca de 3.169 assassinatos,                                                                comparando 

com o mesmo período do ano anterior, que foram assassinadas 2.876 pessoas, ocorrendo um 

aumento de acordo com dados oficiais da Secretaria de Defesa Social/PE.  

Neste cenário, identificamos que no ano de 2020, aumentou cerca de 10% de assassinato 

em Pernambuco.  

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 e que vem a contribui para o não aumentou do CVLI’s em nosso Estado. Contudo, 

cabe ressaltar que o PROVITA por si só não consegue atuar nesse enfrentamento, se tornando 

necessário um conjunto de ações que envolvam as diversas secretarias que atuantes no Estado 

de Pernambuco. 

Sendo assim cabe destacar que, no ano de 2020, sendo de janeiro a novembro, o 

PROVITA/PE protegeu 68 pessoas, minimizando a CVLI do Estado. 

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 a Pessoas do 

Estado de Pernambuco. 

Ainda, neste ano de 2020, até novembro, foram encaminhados apenas 06 novos casos para 

triagens no PROVITA, tendo sido incluídas 18 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 Poder Judiciário, Ministério Público, Polícias, 

Governo, Assembleia Legislativa, Sociedade Civil e Entidade Executora. Vale destacar que, a 

pandemia da COVID19 contribuiu para a redução de realizações de triagens no PROVITA. 

Para além, é importante frisar que a continuidade da execução do PROVITA proporcionada 

com a formalização do Termo de Colaboração 001/2020, iniciado em julho/2020, com período de 

descontinuidade convenial, entre abril e maio. 

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 2021, 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. 

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.  

 

 

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.  

 

 

 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 2020. Será 



apresentado o número de demandas encerradas durante este período; os serviços que 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 15 DEZEMBRO DE 2020 

Demandas recebidas 140 

Demandas encerradas 81 

Demandas atendidas 81 

Demandas canceladas 37 

Demandas garantidas e descartadas 7 

Demandas negadas 0 

Ações de fortalecimento 15 

 

 

 

 

 

 AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

 Saúde: encaminhamentos à Rede SUS: articulação de consultas médicas, psicológicas, 

odontológicas, oftalmológicas, exames laboratoriais e especializados e outrosserviços 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.  

 Segurança: articulação de ronda e escolta policial. 

 

 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 Sócio 

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. 

 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 2020 foi um ano atípico, onde tivemos que nos reinventar em todas as áreas 

de nossas vidas por conta da Pandemia do Covid-19, na REAP não foi diferente. A partir de Março 

a maioria das Regulações dos municípios e a do Estado, cancelaram todos os atendimentos 

eletivos marcados e passaram a não receber mais demandas para se dedicarem exclusivamente 

à doença que assolou o mundo.  Mesmo assim não paramos e mesmo remotamente continuamos 

nosso trabalho recebendo às solicitações que chegavam dos Programas e atendendo da melhor 

forma as demandas. 

Podemos notar que entre março e setembro houve uma queda de solicitações e de 

atendimentos, voltando a aumentar a partir de outubro, principalmente, os atendimentos na área 

de saúde. 

Além disso, um dos objetivos 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. (O que não foi 

possível este ano por conta da Pandemia). 

Objetivando a continuidade e melhoria nas articulações e no apoio aos Programas de Promoção 

e Proteção, seguem algumas ações planejadas para 2021, com todos os cuidados necessários 

para este novo momento: 

 Estudar uma forma para que as reuniões do CIPP retornem 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; 

Dado o exposto, o presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no período de 

janeiro a dezembro de 2020 pela Rede Estadual de Apoio à Proteção a Pessoas – REAP.  

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Patronato Penitenciário de Pernambuco 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 
PATRONATO PENITENCIÁRIO DE PERNAMBUCO 
 
Josafá Reis |Superintendente do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Adriano Amorim |Coordenador de Execução Penal do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Alexandre Melo |Coordenador Jurídico do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Ângela Barreto|Coordenadora de Empregabilidade do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Geraldo Andrade |Coordenador do Núcleo Petrolina do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Efraim Ribeiro |Coordenador Penal do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Jacira Carvalho|Coordenadora do Educacional do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Lucilene Carvalho |Coordenadora de Fiscalização do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Michelliny Oliveira |Coordenadora do Psicossocial do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
Vanilde Torres |Coordenadora do Núcleo Caruaru do Patronato Penitenciário de Pernambuco 
 
 
Técnicos e Assessores 



 
Aleison Rodrigues, Angela Silva, Ana Claudia Marques, Célia Maria, Cláudia Tiebl, Claudia Fidelis, 
Cláudia Juliana Barbosa, Carmem Virginia, Christiane França, Daniel Mota, Denison Araújo, 
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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). 



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. 

1. FISCALIZAÇÃO 

 

1.1 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.  

2. INDICADORES  

Tabela 1 - Procedimentos 

 

INDICADORES META EXECUTADA 

FALTOSOS - REGIME ABERTO 180 

FALTOSOS - LIVRAMENTO CONDICIONAL 66 

EXTINTO LIVRAMENTO CONDICIONAL 65 

INDEFERIMENTO EXT. LIVRAMENTO CONDICIONAL 02 

EXTINTO REGIME ABERTO 198 

INDEFERIMENTO EXT. REGIME ABERTO 10 



PRESO REGIME ABERTO 16 

PRESO LIVRAMENTO CONDICIONAL 01 

ÓBITO REGIME ABERTO 03 

ÓBITO LIVRAMENTO CONDIONAL * 

TRANSFERIDO LIVRAMENTO CONDICIONAL 03 

TRANSFERIDO REGIME ABERTO 40 

COMUTAÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL 11 

INDEFERIMENTO COMUTAÇÃO L.C 01 

COMUTAÇÃO REGIME ABERTO 33 

INDEFERIMENTO COMUTAÇÃO R.A 03 

BENEFICIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL (PASSOU 
DE R.A P/L.C) * 

SUSPENSO/REVOGADO 02 

REGRESSÃO CAUTELAR 03 

RESTABELECIMENTO 01 

REMIÇÃO * 

    
 
 
Tabela 2 – Atendimentos 
 
 

  MASCULINO FEMININO TOTAL 

REGIME ABERTO 11.965 1.005 12.970 

LIVRAMENTO 
CONDICIONAL 2.784 229 3.013 

TOTAL GERAL  15.983 

 
 

Ressalta-se que esses números foram contabilizados até o mês de fevereiro, conforme 

pactuação com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o atendimento aos reeducandos de maneira 

presencial permaneceu suspenso desde o início da pandemia até a data de retorno, que foi 

acordada com as determinações do Estado. 

Mister se faz esclarecer que a fundamentação para a suspensão dos atendimentos 

presenciais fora publicado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17 de março de 2020, através do 

Ato 1027/2020 do Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco. 

Art. 17. Ficam suspensas, por 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da publicação deste ato, as apresentações mensais de presos em 

regime aberto e livramento condicional nos Patronatos Penitenciários, nas 

Centrais de Apoio às Medidas e Penas Alternativas – CEAPA, e Varas 

Judiciais, com a respectiva competência, bem como nos Juizados 

Criminais nas hipóteses de suspensão processual. 

Importante reforçar que o Patronato funcionou de maneira presencial apenas até a data de 

20 de março de 2020. Deste período até a data de 10 de setembro de 2020, o Patronato realizou 

apenas trabalhos remotos. 

Relembrando que, posteriormente tal determinação foi prorrogada, através do Ato Conjunto 

nº 13 de 26 de maio de 2020, devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em seu art. 

5º, §2º in verbis: 

§2º Ficam suspensas, até 31 de outubro de 2020, as 

apresentações mensais de presos em regime aberto e livramento 

condicional nos Patronatos Penitenciários, nas Centrais de Apoio às 

Medidas e Penas Alternativas – CEAPA, e Varas Judiciais, com a 



respectiva competência, bem como nos Juizados Especiais Criminais nas 

hipóteses de suspensão processual. 

Por consequência, a determinação foi prorrogada mais uma vez, através do Ato Conjunto 

n° 39, datado em 19 de outubro de 2020, com publicação presente no Diário da Justiça eletrônica, 

em seu art. 2°, no parágrafo único: 

      Parágrafo único: Prorrogar até 31.01.2021 a dispensa do 

comparecimento mensal dos apenados, em regime aberto e livramento 

condicional, no Patronato Penitenciário ou nos foros da Comarca de 

Pernambuco. 

Como forma de não deixar os reeducandos desamparados nesse período, foi 

disponibilizado o telefone 9.8572.0275, que recebeu ligações de todo modo, inclusive a cobrar, 

além de ser um canal de whatsapp ativo para qualquer dúvida ou necessidade. 

Desta feita, através do telefone, e-mail e redes sociais, foram realizados no período mais 

de três mil atendimentos, porém apenas de forma remota. 

 

3. EDUCACIONAL 

3.1 APRESENTAÇÃO 

 
O setor educacional vem estabelecendo parâmetros para tratar de questões 

apresentadas, passando por uma reconstrução permanente da prática numa dialética de 

ação/reflexão constante, tendo em vista a singularidade do nosso público.  A garantia do direito 

à educação formal, não formal e profissionalizante requer planejamento das ações que 

envolvem diferentes esferas do poder. Nesta premissa temos o dever de garantir o atendimento, 

acompanhamento e qualificação profissional especifico para o reeducando (as), com 

participação efetiva nas Políticas Públicas. 

As atividades são reconhecidas e valorizadas como elementos formativos integrados a 

ofertas de educação, podendo ser contemplados no Projeto Político Pedagógico como 

atividades curriculares desde que devidamente fundamentados. Os cursos complementares 

que ofertamos tem como objetivo qualificar os reeducandos (as) numa perspectiva de ascensão 

profissional, pessoal e afetiva. Em consonância com os princípios ressocializantes de uma 

política de inserção na sociedade dando suporte necessário através do diálogo, do incentivo 

para início de uma proposta empreendedora.   

  

3.2 BOAS PRÁTICAS 
 

 Mesmo sendo um ano atípico conseguimos realizar 02 cursos de Elétrica e Pintura com total 

de 100 alunos inscritos no horário de 08h às 12h e 13h às 17h. Porém por ocasião da Pandemia 

alguns alunos adoeceram e não poderão participar da atividade citada. Contudo, as ações do 

setor foram desenvolvidas de acordo com a demanda diante do cenário atual. 

 3.3 INDICADORES 



 
Tabela 3 

 
 

INDICADORES 
META 

EXECUTADA 

ENCAMINHAMENTO P/ EDUCAÇÃO FORMAL REEDUCANDO 
– MASCULINO 

199 

ENCAMINHAMENTO P/ EDUCAÇÃO FORMAL REEDUCANDO 
– FEMININO 

15 

CAPTAÇÃO DE CURSOS 08 

CAPTAÇÃO DE PALESTRAS 10 

CURSOS/PALESTRA/OFICINAS REALIZADAS 40 

EMENDAS PARLAMENTARES (iniciados em novembro) 
Em andamento  

(Eletricista/Pintor) 

 
 
3.3 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).   

 
3.4 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 
Diante das ações realizadas que beneficiam os reeducandos os cursos de qualificação 

profissional já demonstram resultados satisfatórios e validam   a ressocialização e inserção no 

mercado de trabalho. Segue alguns exemplos de reeducandos (as) que se sobressaíram: 

Marta Veronica Alves Batista 

José Marcos Ferreira 

Amaro José da Silva 

Roney Victor João da Silva Neves 

3.5 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

O setor Educacional não possui recurso próprios para execução das ações. Porém existem 

eixos que impossibilitam estas atividades: 

Instabilidade de endereço e contato com os reeducandos (as); 

Falta de espaço físico para um trabalho efetivo com os reeducandos e seus familiares; 

Falta de uma biblioteca para desenvolver o hábito de leitura nos reeducandos(as); 

Necessidade de Mediação do setor, na esfera educacional quanto á: Vestibular agendado com 

suas vertentes necessárias para o acesso do aluno a graduação. 

 
3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
A educação no âmbito formal e informal contribui para o desenvolvimento integral do ser 

humano, sensibilizando-o reeducando para a participação individual e coletiva, propondo 

alternativas que elevem o nível de escolaridade e das suas possibilidades ao mercado de trabalho.  

Partindo desse princípio com  o objetivo de oportunizar o crescimento pessoal dos 

reeducandos (as)  que estão no regime aberto e livramento condicional, com a reinserção dos 

mesmos e suas respectivas famílias, o setor educacional apresenta uma proposta sistematizada 

com princípios, diretrizes e conteúdos para o desenvolvimento de uma política de formação e 

qualificação com foco na capitação de cursos, palestras e rodas de diálogos, encaminhamentos 

para a educação formal e informal, orientação para efetivação de inscrições em vestibulares, 

Prouni, Supletivo, Enem , Programa Gratuito do CNH popular. 

Traçaremos metas que possibilite o desenvolvimento dos reeducandos(as) na esfera social. 

Afetiva, profissional com vistas na inserção na sociedade e sobretudo no mercado de trabalho. 

4. PSICOSSOCIAL 

4.1 APRESENTAÇÃO 

 
O Presente relatório representa o resultado final dos trabalhos desenvolvidos pelo Setor 

Psicossocial do Patronato Penitenciário de Pernambuco, para a estruturação do mesmo diante do 

desempenho do órgão de execução de pena. Partindo do respeito e conhecimento do 

protagonismo das pessoas em cumprimento no Patronato, da igual dignidade dos atores e do não 

encarceramento.  

O setor apresenta assim a interface entre o sistema prisional e as políticas públicas, 

problematizando estratégias para realização da inserção social pela equipe técnica em detrimento 

da preparação dos reeducando/as para o retorno à liberdade civil. 

Faz referência ainda aos resultados da produtividade do Setor Psicossocial do Patronato 

Penitenciário de Pernambuco. 

O ano de 2020 foi um ano e período atípico para todos e em todo mundo, devido à pandemia 

ocasionada pelo CORONAVÍRUS.  

Nesse período muito fizemos e conquistamos, manteremos o compromisso e a disposição 

para fazer e conquistar ainda mais. Esse é um momento singular onde ao tempo que celebramos 

o vivido e nos dispomos a lutar pelo futuro. 

Portanto, este reflete um recorte de um ano dessa construção e esperamos que ele sirva 

para fortalecer ainda mais nosso trabalho. 

O Setor Psicossocial é a porta de entrada do Patronato Penitenciário de Pernambuco, no 

cumprimento da punibilidade dos/das reeducandos/as durante o tempo que foi concedido o direito 

ao Regime Aberto (R.A.) ou a Liberdade Condicional (L.C.).  

Neste setor, há uma equipe técnica especializada construída por Assistentes Sociais e 

Psicólogos, que preconizam realizar um atendimento humanizado e uma escuta qualificada. 

Comprometem-se com a transformação dos indivíduos, atuando na dimensão subjetiva do ser 

humano, favorecendo o desenvolvimento da sua autonomia, buscando proporcionar aos usuários, 



condições para a integração do seu desenvolvimento e fortalecimento nos planos físico, 

emocional, cognitivo e social, tendo um olhar direcionado para a integração individuo- sociedade, 

indivíduo- grupo. 

A assistência social é defendida pela Lei de Execução Penal, que tem a finalidade preparar 

os usuários para o convívio familiar e comunitário em meio social, ou seja, em vida autônoma e de 

forma responsável.  

Assim, demostraremos nosso acolhimento e acompanhamento à medida que identificamos 

os casos de risco social e vulnerabilidade que resguardem o indivíduo e suas famílias nas esferas 

de saúde, assistência, gênero, trabalho, renda, habitação, previdência social, dentre outras, para 

posterior intervenção profissional.  

 
4.2 BOAS PRÁTICAS 
 

O Setor Psicossocial realiza atividades mensais socioeducativas de relevância, voltadas para 

o fortalecimento da autonomia dos reeducandos/as: 

 Grupos Operativos com homens (Projeto Tempo de Refletir/ Faculdade do Recife - FAREC); 

 Grupos Operativos com mulheres (Projeto Diálogo entre mulheres/ Observatório da Família/ 

UFRPE); 

 Grupos do Programa de Desenvolvimento Social (Projeto Recomeçar parceria /Instituto 
Recomeçar /Instituto Ação pela Paz); 

 Representação do Setor nas Câmaras Técnicas e temáticas da Secretaria da Mulher do 
Estado e Secretaria Estadual de Políticas Sobre Drogas. 

 
 
4.3 AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 
Atividades do Setor no âmbito de acolhimento institucional, Ações Socioeducativas, Ações 
de Prevenção e Reinserção Social. 
 

Dentre os meios operacionais pelos quais a reinserção social é fortalecida pelo Psicossocial, 

nos é possível, destacar: o acolhimento, espaço de escuta, estudo psicossocial, visita domiciliar, 

orientação e encaminhamentos, acompanhamento familiar, grupos operativos, ações 

comunitárias, campanhas socioeducativas, promoção e informação quanto ao processo de 

documentação civil, articulação, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, 

desenvolvimento de convívio familiar e comunitário, elaboração de relatórios circunstanciados 

entre outros. 

São realizadas ações de cunho educativo, com temáticas de políticas públicas setoriais, a 

fim de proporcionar ao público atendido informações importantes para a construção de conceitos, 

opiniões e novas atitudes, direcionando- lhes à participação ativa nas relações sociais e do 

exercício de cidadania. 

Atualmente o Setor Psicossocial está acompanhando 29 casos prioritários e suas famílias, 

que envolvem situações de: impossibilidades de mobilidade reduzida, hospitalizados e internação 

para tratamento ao uso abusivo de drogas.  

 



Dentre outras ações, destacamos os grupos operativos realizados em parcerias: 
 

 Grupo Diálogo entre Mulheres/Observatório da Família/ UFRPE- Participação da equipe 

técnica psicossocial na mediação deste grupo, juntamente os profissionais do Observatório 

da Família/ UFRPE, contribuindo com a compreensão das relações objetivas e subjetivas 

das mulheres no pós-cárcere, que cumprem pena nos regimes RA e LC no Patronato 

Penitenciário de PE, para fortalecer o empoderamento feminino, acesso a direitos, projeto 

de vida, autonomia e ressocialização. Necessidade de Identificar o perfil das mulheres em 

situação de pós-cárcere, trazendo os elementos constituintes de suas histórias de vida; 

compreender o cotidiano das mulheres no pós-cárcere para contribuir com a 

ressocialização; e identificar os desafios enfrentados pelas mulheres que passaram pelo 

sistema prisional.  

 

 Grupo Tempo de Refletir/ FAREC- Participação da equipe técnica psicossocial na mediação 

deste grupo, juntamente os profissionais da FAREC.  Este projeto tem como objetivo 

estimular a capacidade crítica/reflexiva dos reeducandos/as, cadastrados no Patronato 

Penitenciário de Pernambuco que cumprem pena pela Lei 11340/2006, fazendo refletir 

sobre as desigualdades de gênero e a violência contra mulher conforme os parâmetros 

previstos pela Lei Maria da Penha. Buscando contribuir com o processo de desconstrução 

dos estereótipos de gênero (relação de poder) instituída socialmente; compreender sobre 

os tipos de violência doméstica, suas causas e consequências para a vítima e agressor, 

relacionando com violação dos direitos humanos; refletir sobre a violência contra a mulher, 

sobre si mesmos e sobre seus relacionamentos abusivos, propondo novas formas de 

pensar e agir.  

 

 Grupo (Projeto Recomeçar)/Instituto Recomeçar/Instituto Ação pela Paz  - tem como 

objetivo, amparar socialmente e moralmente o Egresso (a) dentro da Sociedade Civil, 

promover a qualificação e o empreendimento pessoal, desenvolvendo-o profissionalmente 

para que assim possa estruturar seus meios de vivência junto a seus familiares, garantindo 

sustentabilidade financeira e domínio em áreas diversas dentro de seu convívio diário. 

Colocar os egressos(as)em posição de autenticidade e autonomia, fazendo-o retornar a sua 

verdadeira essência, utilizando seu potencial para favorece-lo, retirando-o de sua zona de 

conforto e responsabilizando-o como protagonista. A equipe técnica psicossocial está 

realizando a etapa de desenvolvimento social, que faz parte deste projeto, tendo como 

meta: Cadastrar 480 e desenvolver oportunidades para geração de renda de 200 

reeducandos/as. 

 

Atividades desempenhadas pela coordenação do psicossocial: 

 



Participação em reuniões da Câmara Técnica de Enfrentamento a violência de Gênero 

contra a Mulher do Estado de Pernambuco e da Câmara Técnica de Políticas sobre Drogas.   

Aconteceram 03 reuniões da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco em parceria 

com coordenação psicossocial, partilhando as atividades fundamentais para inclusão e acesso nas 

Políticas para Mulheres, sobre Drogas e os grupos operativos com reeducandos do Patronato, que 

cumprem pena pela Lei Maria da Penha. 

Os setores Psicossocial e Jurídico do Patronato participaram de 14 reuniões com a Câmara 

Técnica de Mulheres do Estado de PE e com a Secretaria da Mulher com o objetivo de 

proporcionar os direitos e garantias da Mulher referente à prevenção e atuação na violência contra 

mulher.  

Houve participação também de 07 reuniões da Câmara Técnica de Políticas sobre Drogas, 

que acontece mensalmente; no mês de outubro/2020 foi apresentado o Patronato Penitenciário de 

Pernambuco e demais programas da Secretaria Executiva de Justiça Promoção dos Direitos do 

Consumidor e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, pela Coordenação de Execução Penal 

através do Dr. Adriano Amorim.  A câmara de Política sobre Drogas tem uma importante atuação 

no âmbito do Poder Executivo, pela Política Estadual sobre Drogas, que tem por finalidade 

estabelecer princípios e diretrizes para o fortalecimento e integração das ações de saúde, 

educação, trabalho, justiça, assistência social, comunicação, cultura e defesa social, no âmbito 

governamental e não-governamental destinadas à prevenção e enfrentamento dos problemas 

decorrentes do uso de drogas lícitas e ilícitas. Atualmente, a Câmara coloca com prioridade a 

elaboração final do protocolo da Lei que propõe o fortalecimento do pacto federativo, por meio da 

atuação conjunta e articulada de todas as esferas de governo no atendimento e na prevenção, 

acolhida, tratamento, proteção, reinserção social e inclusão produtiva de usuários e dependentes 

de drogas, e de todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente nas ações implementadas 

por esta. 

Por fim, foram realizadas 03 reuniões, pela coordenação do psicossocial e parceria com a 

equipe da UFPE/ Observatório da Família, com o grupo Diálogo entre Mulheres, que trabalha com 

a abordagem de temas relacionados à Mulher, tendo como objetivo o fortalecimento, o 

empoderamento e a autonomia da mulher no pós- cárcere e acesso a rede 

socioassistencial/Trabalho. 

 
Visitas domiciliares 
 

 Possibilitam a análise do contexto socioeconômico familiar dos casos prioritários, além de 

permitir a intervenção profissional de forma mais contundente no que concerne aos 

encaminhamentos necessários para a autonomia dos/as reeducandos/as em sua vida privada e 

social. Este ano realizamos 85 visitas domiciliares dos casos prioritários e acompanhamento 

familiar. 

* Durante a fase de confinamento devido à pandemia, o Setor Psicossocial funcionou com 
atendimento remoto para resolução de pendências (individuais/familiares) e, quando 
acionada, respondeu as demandas de outros setores do Patronato. Posteriormente a equipe 



retornou à sede para fazer o atendimento inicial por escala até o retorno das atividades de 
acordo com o Plano Estadual de Contingência e Enfrentamento de Emergência causada 
pelo CORONAVÍRUS. 
 
 
4.3 INDICADORES 

Tabela 4 – Procedimentos Psicologia 

INDICADORES META EXECUTADA 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS FEMININO 84 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS MASCULINO 
164 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL (ACOMPANHAMENTO) 
131 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
32 

ATENDIMENTO AOS AMEAÇADOS DE MORTE 
1 

ATENDIMENTO A REEDUCANDOS EM SITUAÇÃO DE 
RUA 

39 

CONVOCAÇÃO, INTERVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO POR 
MEIO TELEFÔNICO 

132 

ENCAMINHAMENTO ATITUDE 
17 

ENCAMINHAMENTO CAPS/SAÚDE MENTAL 
11 

ENCAMINHAMENTO CAPS-AD 
18 

ENCAMINHAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF, 
USF,NASF) 

18 

ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL (CRAS, 
CREAS, ETC.) 

6 

ENCAMINHAMENTO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO 

17 

ENCAMINHAMENTO RG 
181 

ENCAMINHAMENTO CPF 
0 

ENCAMINHAMENTO CTPS 
112 

ENCAMINHAMENTO BALCÃO DE DIREITOS 
5 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (ACOLHIMENTO) 
10 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (EDUCACIONAL) 
35 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (JURÍDICO/PENAL) 
62 

ENTREVISTA ADMISSIONAL FEMININO  
128 

ENTREVISTA ADMISSIONAL MASCULINO 
0 

NÃO PERFIL TRABALHO FEMININO 
0 

NÃO PERFIL TRABALHO MASCULINO 
0 

DESLIGAMENTO DO CONVÊNIO FEMININO 
0 



DESLIGAMENTO DO CONVÊNIO MASCULINO 
2 

VISITA DOMICILIAR FEMININO 
0 

VISITA DOMICILIAR MASCULINO 
0 

VISITA PRIORITÁRIA FEMININO 
0 

VISITA PRIORITÁRIA MASCULINO 
0 

VISITA INSTITUCIONAL 
0 

EGRESSOS MASCULINO 
11 

EGRESSOS FEMININO 
55 

INVESTIGAÇÃO PSICOSSOCIAL DOS FALTOSOS 
49 

Tabela 5 – Procedimentos Serviços Social 
 

INDICADORES META EXECUTADA 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS FEMININO 166 

PRIMEIRO ATENDIMENTO NOVATOS MASCULINO 
801 

ATENDIMENTO INDIVIDUAL (ACOMPANHAMENTO) 
128 

ATENDIMENTO FAMILIAR 
90 

ATENDIMENTO AOS AMEAÇADOS DE MORTE 
66 

ATENDIMENTO A REEDUCANDOS EM SITUAÇÃO DE RUA 
23 

CONVOCAÇÃO, INTERVENÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO POR 
MEIO TELEFÔNICO 

139 

ENCAMINHAMENTO ATITUDE 
21 

ENCAMINHAMENTO CAPS/SAÚDE MENTAL 
7 

ENCAMINHAMENTO CAPS-AD 
5 

ENCAMINHAMENTO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (PSF, 
USF,NASF) 

4 

ENCAMINHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL (CRAS, CREAS, 
ETC.) 

2 

ENCAMINHAMENTO 2ª VIA DE CERTIDÃO DE 
NASCIMENTO 

28 

ENCAMINHAMENTO RG 
97 

ENCAMINHAMENTO CPF 
129 

ENCAMINHAMENTO CTPS 
163 

ENCAMINHAMENTO BALCÃO DE DIREITOS 
121 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (ACOLHIMENTO) 
22 



ENCAMINHAMENTO INTERNO (EDUCACIONAL) 
500 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (JURÍDICO/PENAL) 
564 

ENCAMINHAMENTO INTERNO (EMPREGABILIDADE) 
220 

VISITA DOMICILIAR FEMININO 
498 

VISITA DOMICILIAR MASCULINO 
6 

VISITA PRIORITÁRIA FEMININO 
25 

VISITA PRIORITÁRIA MASCULINO 
3 

VISITA INSTITUCIONAL 
21 

EGRESSOS MASCULINO 
0 

EGRESSOS FEMININO 
48 

INVESTIGAÇÃO PSICOSSOCIAL DOS FALTOSOS 
10 

 
4.4 IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 
 

O compromisso do Setor Psicossocial está diretamente ligado com a transformação dos 

indivíduos e do reconhecimento da relevância do valor da “Liberdade com Dignidade”, tendo em 

vista, que as raras oportunidades de reconstrução da vida destas pessoas em razão da condição 

de “egressos do sistema prisional”, do resgate, ainda que mínima e precária, de sua identidade, 

dentre outros vínculos com o meio social corrompidos pelo encarceramento” e da dificuldade do 

acesso as políticas públicas.  

Apesar do escasso amparo da sociedade, eles contam com o apoio afetivo e material do 

núcleo familiar e, além disso, com o apoio de profissionais que acreditam na importância de suas 

vidas e na reconstrução dela.  

Desta forma, o trabalho desenvolvido pelo Setor Psicossocial do Patronato Penitenciário de 

Pernambuco, que tem como um dos maiores desafios o fortalecimento à reinserção do egresso do 

sistema penitenciário. 

 
4.5 DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

 Atender o número de reeducandos/ as atendidos pelo Setor Psicossocial; 

 Fortalecer a relação do Patronato e a Rede de Atendimento Socioassistencial e Intersetorial; 

 Articulação e fortalecimento com os órgãos que elaboram documentação civil (Cartórios, ITB, TER, 
Expresso Cidadão, Ministério do Trabalho, Receita Federal, Balcão de Direitos e outros); 

 Atendimento informatizado; 

 Fortalecimento na integração com os outros setores do Patronato; 

 Fortalecimento do acompanhamento dos casos prioritários através do estudo de caso; 

 Qualificar técnica e politicamente a equipe técnica quanto aos cuidados ofertados, por meio de 
capacitação continuada; 

 Prestação do serviço prejudicada pela situação de emergência causada pelo CORONAVÍRUS. 
 
4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 



A competência para o cuidado psicossocial é um processo de construção cotidiana e 

coletiva, pois se dá pelo aprendizado técnico de manejo de situações de vulnerabilidade, porém 

articulado à consciência política do próprio indivíduo e da sociedade, pautado pelo respeito e 

solidariedade como princípios éticos.As atividades realizadas pelo Setor Psicossocial são 

oportunidades de interação e socialização que visam à inserção do reeducando/a em um espaço 

social, por meio de atividades que promovem a expressão de sentimentos e vivências o resgate 

da cidadania por meio da inteiração com as políticas públicas. O Setor Psicossocial cumpre a 

finalidade de reabilitação psicossocial ao promoverem espaços de (re)construção de papéis 

sociais, intercâmbios e trocas com os espaços sociais externos ao Patronato, articulando e 

fortalecendo a socialização em suas atividades, nesse processo de reinserção social. 

 
APRESENTAÇÃO – JURÍDICO 
 
Objetivo/missão: 

Garantir o acesso e efetivação de Direitos dos cumpridores de pena em Regime Aberto 

e Livramento Condicional, por meio de um atendimento humanizado, materializando a 

representação do Estado, visando minimizar a ideia de segregação, no sentido de fazer com 

que o referido público e seus familiares, não se sintam abandonados pelo poder público. 

Público-alvo: 

Cumpridores de pena em Regime Aberto e Livramento condicional, egressos do sistema 

prisional e seus familiares. 

Atividades desenvolvidas: 

Análise processual penal; 

Peticionamento geral junto às Varas de Execução Penal; 

Acompanhamento de processos; 

Orientação e encaminhamento a reeducandos, egressos e familiares; 

Suporte aos outros setores do órgão; 

Controle e notificação de cometimento de faltas dos reeducandos; 

Atendimento e respostas às diligências e questionamentos do judiciário; 

Recebimento, processamento e encaminhamento de decisões e documentos em geral. 

 
BOAS PRÁTICAS 
 
Reuniões de equipe e rodas de debates acerca de inovações legislativas e, casos específicos de 

maior complexidade, estimulando a interação de todos os envolvidos, com opiniões e trocas de 

experiências; 

Apoio jurídico às famílias de reeducandos e egressos; 

Mutirões de análise processual; 

Excelente acesso e sensibilidade da Coordenação Geral e Superintendência, às necessidades do 

setor. 



AÇOES REALIZADAS 
 
Estudos de casos de alta complexidade com a participação ativa das estagiárias; 

Mutirões de análise processual/peticionamento; 

Busca ativa de dados referentes à execução penal, mediante requisição do judiciário da execução 

penal, visando efetivar direitos e benefícios ao nosso público. 

  
IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

Garantia de acesso a Direitos Fundamentais, contribuindo diretamente com o resgate da 

cidadania e redução da reincidência delitiva, através de atendimento humanizado, fazendo com 

que o nosso público se sinta acolhido e representado nos seus interesses, resultando na visível 

diminuição da carga de preconceito e, pontuando a presença do Estado atuante, na defesa dos 

direitos dos condenados. 

DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
 

Baixo efetivo de pessoal (04 advogados e 06 estagiárias); 

Impressora inapta para o trabalho; 

Estrutura de climatização insuficiente; 

Internet inconstante e de baixo sinal; 

Alto número de processos em face da equipe reduzida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De acordo com o presente relatório, O SETOR JURÍDICO DO Patronato Penitenciário de 

Pernambuco vem desenvolvendo suas atividades, ininterruptamente, em que pese o fato de ter 

havido aumento exponencial no contingente de reeducandos da competência do órgão, em 

detrimento da formatação da equipe que, permanece em mesmo número, o que denota a 

necessidade constante de elaboração de estratégias de otimização dos trabalhos, a fim de manter 

a qualidade e abrangência dos serviços executados, bem como, da importância da atuação do 

corpo de estagiárias lotadas no setor e, contando sempre com o apoio da Coordenação Geral e 

Superintendência. 

Outrossim, no que se refere às metas traçadas para o próximo ano, pretendemos manter o 

nível de excelência nos serviços prestados, conferir ainda mais humanismo e organicidade nas 

tratativas junto ao público, para tanto, deveremos trabalhar novas estratégias de otimização, que 

possibilitem a continuidade das atividades, em contraponto ao elevado número de processos da 

competência do Patronato. 

 
INDICADORES  

Procedimentos Jurídico 
 

INDICADORES META EXECUTADA 

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS 1.820 



ANÁLISE DE PASTAS CARCERÁRIAS/TERMO 1.217 

ATENDIMENTO DE REEDUCANDOS  790 

ENCAMINHAMENTO/ORIENTAÇÃO 
(P.JUDICIÁRIO/MP/DPPE) 10 

PETIÇÕES DE ATESTADO DE PENA 410 

PETIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE HORÁRIO 60 

PETIÇÕES DE AUTORIZAÇÃO AUSÊNCIA (8 dias<) 03 

PETIÇÕES DE COMUTAÇÃO 45 

PETIÇÕES DE EXTINÇÃO FEMININO 48 

PETIÇÕES DE EXTINÇÃO MASCULINO 174 

PETIÇÕES DE INDULTO FEMININO 17 

PETIÇÕES DE INDULTO MASCULINO 63 

PETIÇÕES DE REMIÇÃO ESTUDO 01 

PETIÇÕES DE RESTABELECIMENTO 14 

PETIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 107 

PETIÇÕES DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO 14 

VISITAS INSTITUCIONAIS (FÓRUNS) 11 

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 pastas carcerárias 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. 

 

AÇÕES REALIZADAS 

 
As movimentações são registradas em planilhas de controle, sendo as pastas carcerárias 

e os termos de livramento guardados em arquivo. As baixas do setor são realizadas no SIAP, 

alimentações de planilhas, controle de petições, e decisões que registra toda a movimentação 

no Estado de Pernambuco nas unidades prisionais. 

Agendamentos e apresentação dos reeducandos para inicio de cumprimento de pena, 

comunicação dos reeducandos, que não se apresentarem até a data limite. 

Busca ativa de dados e respostas as demandas do poder judiciário, checagem e 

comunicação do reeducandos presos, triagem e encaminhamentos das decisões oriundas do 

judiciário. 

Organizações dos gaveteiros, do arquivos e pastas carcerárias, recebimentos triagem e 

arquivamentos das cartas guias, auxiliamos o jurídico nas buscas de informações necessárias, 

suporte na busca de informações e dados mediante solicitações de todos outros setores do 

órgão.   



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 No período analisado percebe-se que o setor teve avanços consideráveis com a 

implantação de novos equipamentos, precisando ainda de melhorias.  

  A área de arquivamentos das pastas dos reeducandos está com espaço 

insuficiente, para o bom desempenho profissional.  

O setor penal precisa de uma maior área para  melhor acomodação dos arquivos, além 

de possibilitar o manejo dos outros serviços  de arquivamentos como LC, RA, Carta Guia etc, 

atividades  realizadas com dificuldades, devido o espaço reduzido, porém não é  perfeitamente 

adequado.  

Indicadores– Procedimentos Penal 

INDICADORES META EXECUTADA 

Recebimentos de Pastas  1.298 

Recebimentos de cartas Guias   06 

Recebimentos de Fichas Inativas  506 

Agendamentos de Reeducandos para cumprimento de 
pena  1.709 

SIAP 1.534 

Ofícios  02 

Triagem Indulto 08 

Extinções  55 

Transferência  01 

Remissão| Comutação 103 

EMPREGABILIDADE 

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 
Neste Relatório estão registradas as atividades realizadas pelo Setor em pauta, bem como os 

entraves enfrentados pela equipe, e, ainda, os resultados de um trabalho realizado com afinco e 

dedicação, na busca constante por melhores resultados, tendo em vista a reinserção social de 

pessoas que passaram pelo sistema fechado, e consequentemente, as melhorias sociais.  

Ao final, as considerações e sugestões, para que os entraves sejam superados, e possamos, de 

fato, apresentar um trabalho de excelência, que é a nossa meta.  

APRESENTAÇÃO DO SETOR 

 

A Central de Atenção ao Egresso e à Família - CAEF Emprego visa 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.  

É responsável pela busca, contato, seleção, e encaminhamento de reeducandos para o 

trabalho, assim como pelo cadastramento, atualização de dados, emissão de contracheques, 

levantamento dos términos de pena, que são enviados mensalmente a todos os parceiros, 

confecção de relatórios e folhas de pagamento mensais, dos parceiros públicos, orientações 



diversas aos reeducandos e parceiros, visitas institucionais, além de atendimentos por telefone e 

face a face, para diversos fins. 

BOAS PRÁTICAS 

Vários são os depoimentos que ouvimos de pessoas que se julgavam esquecidas pelo Estado, 

amargando o resultado das suas práticas delituosas, carregando o fardo e a eterna marca de terem 

passado pelo sistema de regime fechado, e que, após a oportunidade oferecida, vislumbram uma 

mudança real de vida.  

Passam a sentir-se novamente parte da sociedade, da qual viviam marginalizados, sentem-se 

realmente renascer, e procuram ser merecedores dessa nova chance de um recomeço. Com isso, 

ganha, também, a família, que teve suas bases estremecidas e ameaçadas. 

As experiências exitosas são as diversas contratações de reeducandos ao final do cumprimento 

das suas penas, por diversos parceiros, tanto da rede privada quanto da rede pública, nos fazendo 

acreditar que é possível, sim, resgatar uma pessoa que esteve à beira do abismo. É possível 

estender a mão, tendo como resposta a gratidão e o esforço para o bom cumprimento de seu papel 

social, mesmo com a lacuna que fica, do período difícil vivido. 

 

AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

Apesar do momento atual, de estarmos vivenciando dificuldades extremas devido à pandemia 

que assola o mundo, apesar do tempo que mantivemos o trabalho remoto para todos, apesar, 

ainda, de alguns parceiros terem se retirado, momentaneamente, do cenário que vinha se 

apresentando favorável ao desenvolvimento do nosso trabalho, continuamos os 

encaminhamentos, e o número de reeducandos trabalhando se manteve dentro de uma 

perspectiva promissora. 

Registramos, também, que em plena pandemia, recebemos parceiros novos, como é o caso da 

Prefeitura do Cabo de Sto. Agostinho, e que as orientações e demais atividades desenvolvidas 

pelo setor, não sofreram solução de continuidade.   

 

IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Acreditamos que  Trabalho e Educação, são aspectos relevantes para a formação do ser 

humano, e essa relevância se exacerba quando se trata de pessoas que ficaram um tempo à 

margem da sociedade, vivenciando todo tipo de problema e suas consequências, que muitas 

vezes os acompanham por toda a vida. 

Conseguir auxiliar nesse resgate, através do trabalho, é o principal objetivo da CAEF Empego, 

pois é do sucesso das nossas atividades que depende o bem estar do próprio reeducando e de 

sua família, que muitas vezes tem seus laços desfeitos, rompidos, e ver o seu ente querido 

novamente se adaptando às regras sociais, querendo acertar, é o elo que faltava para que os 

vínculos sejam restabelecidos.  

 



DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

As dificuldades são as mais diversas possíveis, desde a falta de equipamentos atualizados, 

como computadores, impressoras e internet de boa qualidade, passando pelo número insuficiente 

de colaboradores no setor, o que sobrecarrega a coordenação e a equipe atual, até o fato de não 

contarmos com um telefone disponível para as ligações, nem mesmo para números convencionais.  

Ainda, muitas vezes abortamos as visitas aos parceiros, mesmo depois de agendadas, por não 

haver disponibilidade de condução naquele momento, uma vez que o carro apenas está 

disponível para o setor, uma vez por semana. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consideramos de suma importância essa oportunidade que temos, de poder enumerar e fazer 

conhecidas nossas dificuldades e entraves, no decorrer do nosso dia a dia, na execução das 

nossas atividades. 

É fundamental uma linha telefônica disponível para o setor, através da qual nos seja 

possibilitado o contato com os reeducandos, principalmente liberada para ligações para celulares. 

Atualmente dividimos um único aparelho com mais dois setores. 

Reafirmamos a necessidade de mais um colaborador para o setor, a fim de que possamos 

melhor distribuir tarefas, bem como nos debruçar sobre os problemas que surgem, prestando 

maior assistência aos parceiros e ao nosso público atendido.  

Sugerimos maior disponibilidade de condução para realização de visitas institucionais, pois 

acreditamos que esse é um momento único e imprescindível para mantermos um bom 

relacionamento, alinharmos procedimentos e estreitarmos os laços de parceria. 

Gráfico – Evolução de Reeducandos(as) Trabalhando – Convênio Patronato 
 

 
 

  
INDICADORES 

Quantitativo reeducandos (as) Trabalhando – Empresa Privada 
 

ORD. EMPRESA LOCALIZAÇÃO TIPO 
REEDUCANDOS(AS) 

TRABALHANDO 

1 ALGO BOM PAULISTA PRIVADA 25 

2 INDAPOL OLINDA PRIVADA 03 

3 PÓRTICO RECIFE PRIVADA 15 

1.208 1.204

1.226

1.128
1.138

1.160

1.195
1.206

1.240
1.248

1.129



4 PROBENE ABREU E LIMA PRIVADA 06 

5 ZUMMI PAULISTA PRIVADA 22 

6 PORTELA  RECIFE PRIVADA 17 

7 CONORTE RECIFE PRIVADA 0 

8 TEK SHINE RECIFE PRIVADA 03 
 91 

Quantitativo reeducandos (as) Trabalhando – Empresa Pública 
 

ORD. EMPRESA LOCALIZAÇÃO TIPO 
REEDUCANDOS(AS) 

TRABALHANDO 

1 CONDEPE-FIDEM RECIFE PÚBLICA 02 

2 CEHAB RECIFE PÚBLICA 15 

3 
CENTRAL DE ABASTECIMENTO 
DE CARUARU - CEACA 

CARUARU PÚBLICA 17 

4 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGENS - DER 

RECIFE PÚBLICA 27 

5 EMPETUR RECIFE PÚBLICA 17 

6 FUNDARPE RECIFE PÚBLICA 12 

7 IPEM RECIFE PÚBLICO 09 

8 
FUNDAÇÃO DE CULTURA E 
TURISMO DE CARUARU 

CARUARU PÚBLICA 04 

9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CARUARU 

CARUARU PÚBLICA 208 

10 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
OLINDA 

OLINDA PÚBLICA 261 

11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PETROLINA 

PETROLINA PÚBLICA 101 

12 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 
JABOATÃO 

JABOATÃO PÚBLICA 62 

13 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 
PAULISTA 

PAULISTA PÚBLICA 17 

14 
PREFEITURA MUNICIPAL DO 
CABO 

CABO PÚBLICA 76 

15 EMLURB - RECIFE RECIFE PÚBLICA 166 

16 SDSCJ RECIFE PÚBLICA 21 

17 SEMOC - RECIFE RECIFE PÚBLICA 18 

18 SERES RECIFE PÚBLICA 43 

19 PROCON RECIFE PÚBLICA 12 

20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 
LOURENCO 

SÃO 
LOURENCO 

PÚBLICA 18 

21 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE 
PERNAMBUCO 

RECIFE PÚBLICA 05 

22 
SECRETARIA DE MICRO E 
PEQUENA EMPRESA, TRABALHO 
E QUALIFICAÇÃO – SEMPETQ 

RECIFE PÚBLICA 02 

23 
SEC. DE POLIT. DE PREV. À VIOL. 
E ÀS DROGAS 

RECIFE PÚBLICA 16 

 1.129 

 
 
  



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

PROCON PERNAMBUCO 

 

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; 

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 continuam 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. 

O órgão é formado pela Gerência Geral, coordenada por Helder Romulo de Meneses Araújo; a 

Gerência de Fiscalização, a Gerência de Atendimento, gerenciada por Pedro Augusto de Almeida 

Cavalcanti, gerenciada por Ana Carolina Cardoso Pereira Guerra e a Gerência Jurídica, 

gerenciada por Ricardo Moreira Faustino. 

O quadro do órgão de defesa do consumidor é formada por servidores, cargos comissionados, 

prestadores de serviço, assessores jurídicos, que ingresaram através de selecão simplificada e 

estagiários. 



Seguem as ações de cada gerência e da Assessoria de Comunicação do órgão, de janeiro até 20 

de dezembro de 2020.  

 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 

 

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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Números indicativos – atendimentos  

 

Decorrente do constante monitoramento acerca das atividades, seguem números indicativos 

levantados pela Gerência de Atendimento, referente ao período de 01/01/2020 a 14/12/2020, 

conforme dados do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas é o cadastro formado pelas reclamações 

finalizadas pelos Procons integrados ao SINDEC, no período de 12 meses. Ele representa ainda 

uma importante referência para órgãos de defesa do consumidor, imprensa, consumidores e para 

os próprios fornecedores. 

 

4. 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. 

 



 

 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 

 

1. Fiscalização do mercado para fazer cumprir as determinações da legislação de defesa do 

consumidor; 

A Gerência de Fiscalização realizou 2.116 fiscalizações a estabelecimentos comerciais de bens e 

serviços em todo o estado, tendo sido emitido em boletos solicitados pelas empresas autuadas no 

valor de R$ 3.106.619,22 (Três milhões, cento e seis mil, seiscentos e dezenove reais e vinte e 

dois centavos), e valores recebidos de                       R$ 473.249,04 (Quatrocentos e setenta e três 

mil, duzentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) de janeiro a 15 de dezembro de 2020.  

 . ANO AUTOS DE INFRAÇÃO 

EMITIDOS 

MULTAS ARBITRADAS 

 

 2020 

JANEIRO A 15 DE              

DEZEMBRO 

220 

R$ 1.728,350,00  

VALORES RECEBIDOS 

R$ 473.249,04 

 

2. Ações conjuntas de fiscalizações realizadas no ano de 2020  

 



 Fiscalização realizadas em bares e restaurantes do bairro do Recife no período do Carnaval 

- fevereiro. 

 Fiscalização em farmácias e distribuidoras de álcool em gel e máscaras de proteção – 

março. 

 Fiscalização conjunta Procon/PE e Secretaria da Fazenda em distribuidoras de produtos 

médicos – apreensão de máscaras, luvas e equipamentos de proteção contra a COVID-19 

– abril. 

 Fiscalização conjunta com o Conselho Regional de Educação Física na RMR para observar 

nas academias os protocolos sanitários e legislação consumerista.   

 Fiscalização no comércio em geral com a finalidade de atender o decreto Estadual de 

fechamento do comércio não essencial no período extremo da pandemia do COVID-19 – 

abril e maio. 

 Operação “choque de ordem” realizada durante o período de “lockdown” em Vitória de 

Santo Antão, Caruaru e Goiana com o Procon/PE, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros com 

a finalidade de atender as normas consumeristas e os Decretos Estadual e Municipal de 

controle da pandemia do COVID-19.  

 Fiscalização do PROCON/PE com o Conselho Regional de Educação Física com a 

finalidade de fiscalizar academias de ginástica no tocante ao controle da COVID-19  

 Fiscalizações conjuntas: Corpo de bombeiros, Policia Militar, Apevisa, Dircon, em bares e 

restaurantes de desobedecia ao protocolo de controle de quantidade de clientes e horário 

de funcionamento, noturnas e em finais de semana.  

 Fiscalizações realizadas em atendimento as demandas do MPE estadual, SJDH e 

ouvidorias em geral. 

 

3.   Pesquisas na área de defesa do consumidor 

A Gerência de Fiscalização realizou levantamentos e pesquisas mensais de preços de produtos 

da cesta básica, pesquisas periódicas de produtos consumidos em datas comemorativas que 

incluem: Páscoa, Natal e de uso indispensável como Produtos da Cesta Básica de Alimentos, 

Medicamentos, Material Escolar, Medicamentos, Material de Construção, etc  com o objetivo de 

alertar  o consumidor para a disparidade de preço existente. 

3.1. Pesquisas de preços realizadas de janeiro a dezembro de 2020.  

  

ANO 

2020 

PESQUISAS  QUANTIDADE MUNICÍPIOS/DISTRITO 



Janeiro  

Produtos - Cesta 

Básica 

Material Escolas  

Bebidas em geral 

                                   

03 Região Metropolitana do 

Recife,  Vitória de Santo 

Antão e Caruaru 

Fevereiro 
Produtos - Cesta 

Básica 

                                

01 

Região Metropolitana do 

Recife,  Vitória de Santo 

Antão e Caruaru 

Março 

Produtos - Cesta 

Básica e 

Alimentos e 

Bebidas de 

Fernando de 

Noronha 

 

03 

Região Metropolitana do 

Recife,  Vitória de Santo 

Antão e Caruaru e 

Arquipélago de Fernando de 

Noronha 

Abril 

Produtos – Cesta 

Básica (RMR), 

Produtos – Cesta 

Básica Fernando 

de Noronha 03 

Alimentos e 

Bebidas – 03 

Medicamentos em 

Geral – 02 

Material de 

Construção - 02 

 

 

 

11 
Região Metropolitana do 

Recife, 

Fernando de Noronha 

Junho 

Produtos - Cesta 

Básica 

                           

01 

Região Metropolitana do 

Recife 

Julho 
Produtos – Cesta 

Básica 

01 Região Metropolitana do 

Recife 

Agosto 
Produtos – Cesta 

Básica 

01 Região Metropolitana do 

Recife   



Setembro 
Produtos – Cesta 

Básica 

01 Região Metropolitana do 

Recife 

Outubro 
Produtos – Cesta 

Básica 

01 Região Metropolitana do 

Recife   

Novembro 
Produtos – Cesta 

Básica 

01 Região Metropolitana do 

Recife   

Dezembro 

Produtos da Cesta 

Básica e Produtos 

da Cesta Natalina 

02 
Região Metropolitana do 

Recife   

Dezembro Material Escolar 
01 Região Metropolitana do 

Recife   

Total 28  

 

4. Procon Aeroporto  

O Procon-Aeroporto atua na perspectiva de orientar os usuários de transporte aéreo sobre seus 

principais direitos. A unidade funcionou de janeiro a agosto de 2020 e recebeu reclamações e 

denúncias em geral, sobretudo contra as empresas aéreas. 

O balanço de atuação da unidade do órgão no Aeroporto Internacional dos Guararapes/Gilberto 

Freire apresenta o seguinte saldo de atendimento: 

No ano de 2020 nos meses der Janeiro a setembro, foram registradas 234 ocorrências em parte 

solucionadas de imediato pela equipe em demandas contra empresas aéreas. Foram ainda 

promovidas 77 aberturas de CIP/audiências de conciliação diretamente no referido posto de 

serviço contra diversas agências de viagens. 

5. Averiguação preliminar 

Averiguação Preliminar é utilizada para a obtenção de informações e documentos relativos a 

questões de interesse do consumidor, necessários à instrução de processo administrativo. 

Foram analisadas em 2020 - 522 ocorrências contra empresas, referente à Averiguação 

Preliminar.  

 6. Julgamentos de processos administrativos 

 

A Gerência de Fiscalização julgou de janeiro a dezembro 1.629 processos Administrativos 

provenientes dos Autos de Infrações e das Averiguações Preliminares em grau de defesa.  

7. Dificuldades na execução do programa 



Devido ao período especial de pandemia e diminuição no quantitativo de servidores e colaboradores 

para atender as demandas recebidas na Gerência de Fiscalização, o saldo é positivo porque a 

Gerência esteve atenta as necessidades dos consumidores e diligente para cumprir a legislação 

consumerista e o Decreto Estadual de contenção da COVID-19.     

 

8. Considerações finais 

Apesar de toda dificuldade do período em que estamos passando de pandemia, quadro bastante 

reduzido de fiscais para atender as demandas provenientes de todos os municípios do Estado, a 

Gerência de Fiscalização não deixou de atender as demandas de consumidores em geral, MPPE, 

SJDH, ouvidorias e diversos órgãos da estrutura governamental. 

 

A Gerência de Fiscalização não fechou em nenhum momento desde o começo do período de 

pandemia e continua trabalhando até a presente data, inclusive nos fins de semana e feriados, 

muitas ocasiões à noite com a finalidade única de atender a população em geral de acordo com a 

legislação consumerista e o Decreto Estadual de controle sanitário de combate o COVID-19.   

 

GERÊNCIA JURÍDICA 

 

1 - Apresentação do programa 

 

As atividades desempenhadas pela Gerência Jurídica estão atreladas 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 

dívida 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. 

 

2 - 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 

55 unidades conveniadas, demonstrando quantidades e valores das penalidades aplicadas. 

 

3 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 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. 

 

4  - 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 continuiar a 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 2020, havendo algumas reduções em razão da em face da 

Pandemia, mas que de modo geral obtivemos um resultado positivo. 

 

 

 

 

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. 

 

Relatório
Processos 

Julgados

Dívida 

Ativa

Multas 

aplicadas 

(quantidades)

Multas aplicadas 

(R$)

Audiências 

Realizadas

Audiências 

realizadas 

com acordo

Audiências 

realizadas sem 

acordo FNA e 

NF

Audiências 

sem resultado

Janeiro 169 0 109  R$       541.300,00 709 135 446 119

Fevereiro 145 23 105  R$       446.441,00 1.120 241 789 240

Março 192 0 120  R$       578.400,00 691 100 411 163

Abril 341 0 228  R$       771.100,00 3 3 0 0

Maio 360 20 289  R$       867.350,00 0 0 0 0

Junho 445 20 283 1.204.000,00R$    0 0 0 0

Julho 224 20 167 664.610,00R$       0 0 0 0

 Agosto 384 22 279  R$    1.166.273,50 3 2 1 0

Setembro 295 20 191  R$       615.652,00 732 164 598 608

Outubro 282 20 182  R$       598.568,00 667 172 495 491

Novembro 256 20 165  R$       542.674,00 758 188 570 532

Dezembro

TOTAL 3093 165 2118 7.996.368,50 4683 1005 3310 2153

RELATÓRIO GERENCIA JURÍDICA - PROCON/PE - REF. AGOSTO/2020



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, 8 (oito) salas de audiências, com a capacidade de 

atender o total de 64 sessenta e quatro 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 55 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, estuda-se a 

possibilidade de contratação de pessoal para elevar o número de salas de audiências para 10 

(dez), equiparando ao número de reclamações abertas e consequentemente ajustando o 

tempo de espera para a realização da conciliação. Ademais, o recebimento de mais seis 

assessores  para elevar o número de julgamento de processos administrativos e assim 

conseguir suprir a atual necessidade de celeridade na conclusão dos processos com 

penalidades pecuniárias 

 

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. 

 

 

Assessoria de Comunicação  

 

A assessoria de comunicação do Procon-PE produziu no ano de 2020 124 pautas, que geraram 

1.669 inserções na imprensa, todas de notícias positivas. Esse número não contabiliza os 

assuntos que o órgão foi provocado, ou seja, pautas sugeridas pelos próprios veículos da 

imprensa, que somam cerca de 50 novas inserções. 

 



O veículo que tivemos mais inserções foi a rádio, inclusive do Interior do estado, totalizando 717 

matérias publicadas. Durante todo o período de lockdown mais severo, todas as ações do órgão 

foram amplamente divulgadas, sempre ultrapassando o número de 150 inserções na imprensa, 

inclusive em na mídia nacional. 

 

A rede social do órgão foi um instrumento de extrema importância de comunicação entre os 

consumidores e o Procon. De março até dezembro foram realizadas 104 publicações no 

Instagram e mais de 7 mil pessoas começaram a seguir o órgão, totalizando mais de 10 mil 

seguidores. 

 

Estamos atualizando o site do órgão, a página ainda é uma ferramenta que merece ser melhor 

trabalhada visualmente, mas no momento cumpre seu papel que é de levar informação para 

população.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO 2019 

Instituto de Pesos e Medidas -Ipem 

 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

Diretor Presidente - Adriano Nemesio Martins 

Diretor de Gestão - José Ayron da Silva Pinto 

Diretor Administrativo - Luis Alves de Lima Filho 

Diretora Técnica - Ana Karla Andrade 

Diretora Executiva Institucional - Ana Cristina Cavalcanti 

Diretor Jurídico - Leonardo da França Silva 

Gerente de Gestão Financeira - Fernando Luís da Rocha 

Ouvidor - Renildo Navaes 

Coordenadora de Comunicação - Elaine Batista 

Chefe de Recursos Humanos - Carlos Renan de Macêdo 

Chefe de Tecnologia da Informação - Dóris Ferreira de Melo 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco – IPEM-PE é uma autarquia 

Estadual com personalidade jurídica própria de direito público, criada pela Lei nº 6.141 de 23 

de setembro de 1968, com autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de 

Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco e tecnicamente ao Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO. 

Ao IPEM como órgão delegado do INMETRO compete: 

I – Executar, no âmbito do Estado, 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; 

II – 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. 

O instituto tem como missão 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. 

A Metrologia Legal e a Qualidade Industrial são as grandes áreas de atuação do IPEM-PE. As 

atividades do instituto, que por sua vez estão alinhadas às competências do INMETRO, têm o 

aparato técnico, isto é, utiliza-se de técnicas básicas para prover confiança em toda a cadeia 

produtiva.  

O trabalho sério que o órgão desenvolve no Estado gera confiança nas medições e nas ofertas 

de produtos e serviços, tanto nas relações entre empresas quanto entre essas e o cidadão-



consumidor. Além disso, há confiança nos processos de gestão, na proteção ao meio ambiente 

e na responsabilidade das organizações. 

A metrologia 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-Embalados. 

Já a qualidade é quando um 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 437 produtos) e 

o Setor de Inspeção de Veículos que transportam Produtos Perigosos. 

Principais realizações da gestão: 

● Operação Cesta Básica em produtos pré-embalados 

● Verificação dos etilômetros utilizados pelo Detran-PE 

● Operação volta às aulas com objetivo de observar a segurança de itens da lista de 

material escolar 

● Operação Especial de Carnaval para verificar se produtos típicos da época atendem às 

especificações de segurança e quantidade estabelecidas pelo Inmetro 

● Apreensão de fios e cabos elétricos com registro de certificação vencido junto ao Inmetro 

e capazes de trazer riscos à segurança do consumidor 

● Vistoria de taxímetros  

● Ação educativa em comemoração ao dia do consumidor 

● Verificação de radares de velocidade 

● Ação de desinfecção e adoção de medidas de segurança para retomada do atendimento 

presencial ao público  

● Assinatura de convênio com o Patronato Penitenciário para utilização de mão de obra 

reeducanda 

● Verificação de balanças utilizadas em feiras e no mercado em geral 

● Operação Olhos de Carcará com finalidade de proteger o consumidor contra possíveis 

irregularidades em postos de combustíveis 

● Verificação em itens de acessibilidade em ônibus que realizam o transporte coletivo na 

Região Metropolitana do Recife 

● Fiscalização em distribuidoras e pontos de venda de Gás de cozinha (GLP) com o 

objetivo de coibir a venda de produtos irregulares e proteger o consumidor 

● Operação Especial Dia das Crianças com objetivo de coibir a venda de produtos 

capazes de colocar em risco a segurança das crianças 

● Treinamento e cursos de atualização para equipe técnica 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

O presente relatório de gestão tem por objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, 

financeira e operacional, consolidando os achados mais relevantes verificados durante o ano 

de 2020. 

4. BOAS PRÁTICAS 



Dentro do campo de atuação do Ipem-PE destaca-se a responsabilidade social do instituto por 

meio das doações de de produtos para instituições cadastradas junto ao órgão. Os produtos 

pré-embalados coletados para análise em laboratório, estando próprio para consumo, conforme 

portaria do Inmetro, são doados para intituições sem fins lucrativos e de assistência social. 

5. INDICADORES 

 

As atividades realizadas pelo IPEM – PE apresenta os seguintes indicadores (Todos os 

dados, compreendem os  serviços realizados até 22 de dezembro de 2020): 

 

RECEITA GERADA - EXERCÍCIO 2020 

GRUPO TOTAL 
(%
) 

*********** 
20.017.259,6

5 
** 

Metrologia 
13.004.537,5

3 
65 

Outras Receitas (Divida Ativa) 2.217.590,87 
11,
1 

Multas 4.584.187,14 23 

Outros Serviços 67.553,67 0,3 

Verificações da Qualidade 143.390,44 0,7 

 

-  Serviço executado por grupos de serviço 

PLANEJADO X REALIZADO – SER VIÇOS 
METROLÓGICOS  2020   

GRUPO 
Previs

to 
Realiza

do  

(
%
) 

IPNA Classe I e II 475 279 59 

IPNA  (comercial) 
22.81

1 25.666 
11
3 

IPNA (média capacidade) 51 107 
21
0 

Balanças  (rodoferroviária) 107 284 
26
5 

Dispositivos adicionais 6.496 7.586 
11
7 

Medição de comprimento 426 393 92 

Cronotacógrafos 
19.26

9 21.883 
11
4 

Etilômetros 264 289 
10
9 

Medidas de  volume 565 1.472 
26
1 

Caminhões para carga sólida 0 78 0 

Veículos tanques  7.028 3.112 44 

Bombas de combustíveis 6.623 13.932 
21
0 

Sistema de  GNV 115 298 
25
9 

Esfigmomanômetros 621 170 27 

Taxímetros 8.550 1.779 21 



Radares/barreiras eletrônicas 225 458 
20
4 

Oficinas de reparo e 
manutenção 

24.29
5 27.939 

11
5 

Outros serviços 19 10 53 

TOTAL 
97.94

0 105.735 
10
8 

 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS  

 

 

 

 

 

- Receita Efetiva – 2020 

 

 

RECEITA EFETIVA 2020* - 13.967.765,97 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

Os serviços de registro, aferição, fiscalização, inspeção, controle de qualidade, exame 

laboratorial, certificação, apreensão, dentre outros decorrentes do convênio e delegação IPEM-

PE/INMETRO referentes ás atividades de Metrologia Legal e Qualidade Industrial garantem à 

toda sociedade pernambucana a proteção de seus direitos enquanto consumidor. 

 

23.337

164
6.498 6.623

115

19.269

223 264

26.052

284
7.586

13.932

298

21.883

258 289

Balanças Balança
RODO

Dispositivos Bombas GNV Crono Med Vol Etilômetros

Planejado x Realizado Exercício 2020

Planejado Realizado

1.429.936,14

1.508.550,64
1.575.828,05

620.419,19 516.110,81 473.992,07
710.521,31

956.675,30

1.210.113,15 1.251.554,68

2.363.316,29

1.350.848,34

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Receita Efetiva Exercício de 2020



8.  DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Alguns entraves encontrados durante a execução das atividades desenvolvidas pelo Ipem-PE 

é a limitação no quadro de servidores para desempenhar o serviço de fiscalização em todo o 

Estado de Pernambuco. Durante o ano de 2020, em razão da pandemia, a dificuldade 

encontrada foi ainda maior pelo fato de que grande parte dos servidores da área fim do Instituto 

serem do grupo de risco da Covid-19. 

Como alternativa para a melhoria do desempenho das atividades prestadas à população 

pernambucana, estuda-se a possibilidade de aumento no quadro de servidores do instituto, 

através de concurso público. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos desafios e entraves enfrentados durante o ano de 2020, O IPEM-PE não parou 

suas atividades, mesmo durante o período de lock down. Conseguimos, mesmo com o trabalho 

remoto de alguns servidores, dar continuidade aos serviços de fiscalização e verificação e 

garantir a proteção ao consumidor pernambucano. 

  



 
RELATÓRIO DE GESTÃO 2019  

Secretaria Executiva de Ressocialização - Seres 

 

CENTRAL DE APRESENTAÇÕES JUDICIAIS – CAJ 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Eurico Felipe Gomes Da Silva (Supervisor) 

André Nogueira de Oliveira (Apoio-Supervisão)  

José Vicente de Sousa Patriota (Motorista) 

Marcos José Pereira (Motorista) 

Adriana Lins Albuquerque (Motorista) 

Wlademir de Souza Lins (Motorista) 

Edson José da Silva (Coordenador de Escolta) 

Israel Vitorino de Oliveira (Coordenador de Escolta) 

Leonardo de Sá Vasconcelos (Coordenador de Escolta) 

Sanivaldo Gomes da Silva (Coordenador de Escolta) 

Bianor Pessoa Neto (Coordenador de Escolta) 

Helder Ferreira de Oliveira (Coordenador de Escolta) 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A Central de Apresentações Judiciais - CAJ - é o setor responsável pela condução de 

presos (somente masculinos) aos fóruns existentes na Região Metropolitana do Recife, a 

fim de participarem de audiências judiciais. 

 Atende às demandas dos presídios, penitenciárias e cadeias públicas pertencentes ao 

Sistema Penitenciário de Pernambuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Quantitativo das apresentações à Justiça feitas pela CAJ. 

 

4. INDICADORES 

 

*A partir de 18/03 até 23/08 não houve apresentações devido à suspenção das audiências, 

por causa da COVID-19. 

 

5. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Devido às apresentações realizadas, obtivemos um grande número de processos 

concluídos e julgamentos realizados, mantendo um bom relacionamento com o Judiciário. 

 

6. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

A maior dificuldade que tivemos foi o de operacionalização devido ao efetivo reduzido. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido à pandemia do novo coronavírus, foi adotada em caráter permanente a modalidade 

de videoconferência por esse motivo, ao retorna as audiências presenciais, a quantidade 

de apresentações diminuiu, porém nota-se um aumento gradativo das requisições na 

forma presencial. Sendo assim, a CAJ permanece cumprindo seu principal objetivo: 

conduzir presos à Justiça. 

Em estudo preliminar, a modalidade de videoconferência poderá atingir a meta de 100% 

de requisições atendidas, até lá esta Central seguirá atendendo toda a demanda recebida 

mantendo, assim, uma boa interação com o Poder Judiciário. 

 

CENTRAL DE APRESENTAÇÕES DE PRESOS E SERVIDORES – CAPS 

 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Eduardo Kiyoaki Fernandes Deama (Coordenador Geral) 

Josemir de Oliveira (Supervisor) 

Jose Carlos do Nascimento Cabral 

João Soares Coreia Filho 

Tito de Almeida Seixas Júnior 



Maria Mônica Silveira de Araujo 

Adriana de Albuquerque Silva 

Vanessa Rafaeli Alves Cavalcanti 

Rodrigo Barbosa de Oliveira 

Newton José Azevedo de Albuquerque 

Ricardo Coutinho Valença 

Carlos Frederico Marques dos Prazeres 

Emanuela de Oliveira Freire 

Gustavo Henrique Santos de Araújo 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Setor responsável pelo cadastramento, coordenação e controle administrativo das 

requisições de audiências das PPLs recolhidas no Sistema Prisional, fazendo gestão junto 

ao Judiciário e SERES para atender da melhor forma possível. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Relatório do total de apresentações. Quantitativo e percentual das apresentações à 

Justiça. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Foi feita gestão junto as Unidades Prisionais e PMPE para que, de acordo com as devidas 

capacidades operacionais, realizar o maior número possível de apresentações e 

audiências realizadas. 

 

5. INDICADORES 

 

 

OBS: Os dados do mês de dezembro só poderão ser processados ao término do mês.  

 

 

 

 

 

6. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 



 

Devido às apresentações realizadas, obtivemos um grande número de processos 

concluídos e julgamentos realizados, mantendo um bom relacionamento com o Judiciário.  

 

7. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

A maior dificuldade que tivemos foi a alta demanda e a dificuldade de operacionalização 

devido ao efetivo reduzido. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido à pandemia do novo coronavírus, foi adotada em caráter permanente a modalidade 

de videoconferência para a realização das audiências, com isso estamos em fase final de 

construção do módulo de agendamento dentro do SIAP para o uso do Judiciário e SERES, 

juntamente com a construção de infraestrutura nas Unidades Prisionais com equipamentos 

e locais adequados, onde a CAPS terá o papel de Gestão, Suporte e Coordenação na 

nova plataforma. 

Em estudo preliminar, em utilizando esta modalidade de videoconferência poderá atingir a 

meta de 100% de requisições atendidas. 

 

CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE - CCCS 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Nickson Monteiro de Araújo (Coordenador Geral) 

João Fernandes Cavalcanti de Barros – Supervisor 

José Joacy Pereira – Supervisor 

José Jorge Cardozo Ferrari – Apoio40 Operadores de Videomonitoramento 

Técnicos da Avantia 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Efetuar a vigilância constante das Unidades Prisionais, monitorando as atividades diárias 

dos reeducandos e funcionários das mesmas; 

 

3. APRESENTAÇÃO  

 

A CCCS tem como objetivo não só o monitoramento das unidades prisionais do Estado de 

Pernambuco, mas também gerar relatórios mensais para auxiliar a área de segurança com 

intuito de coibir condutas ilícitas no interior das unidades prisionais. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

O acompanhamento em tempo real das ocorrências nas unidades prisionais, de forma a 

auxiliar decisões a serem tomadas pelo Secretario e órgãos que compõem a SERES. 

 

5. INDICADORES 

 



Número de ilícitos apreendidos 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

             2020 

Arrem. Externo 729 

Arrem. Interno 2440 

Subst. Ilícita 453 

Subst. Proibida 205 

Celular 762 

Socorro médico 22 

Arma de Fogo 4 

Arma Branca 225 

Tentativa/Fuga 1 

Conflitos/Agressões 85 

Rebelião 2 

Outros 94 

TOTAL EVENTOS 5022 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Redução no número de ocorrências como: trafico de drogas, agressões e mortes, em 

virtude da identificação do autor. 

  

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Dificuldade de aporte financeiro para ampliação do sistema de videomonitoramento para 

todas as unidades do Estado de Pernambuco, resistência de algumas equipes de 

segurança em implantar o sistema. 

Resistência por parte de alguns plantões em repassar informações sobre as ocorrências 

monitoradas pela CCCS e Deficiência Estrutural 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como podemos verificar, o CCCS tem a função de vigilância e auxilio na ações 

operacionais das unidades prisionais. Contudo, podemos afirmar que a mesma foi criada 

de forma precária. Em comparação a uma unidade de monitoramento, verifica-se a falta 

de alguns equipamentos de suma importância para o bom andamento das atividades do 

dia a dia, a exemplo de: falta de JOYSTICK para operacionalidade das câmeras PTZs 

(atualmente sendo operadas por meio de mouse); falta de Divisórias de Bancadas; falta 

de Nobreak; e falta de monitores de 19” de forma a facilitar o monitoramento por parte dos 

operadores. 

Porém, apesar das dificuldades existentes podemos afirmar que o CCCS é de grande 

importância no combate às ações ilícitas nos interior da unidades prisionais, pois com a 

implantação da CCCS conseguimos identificar vários autores de ações ilícitas como 

também gerar dados para o planejamento de ações preventivas a estes ilícitos, evitando 

futuras ocorrências. 

Por fim, temos como meta para 2021, a ampliação da CCCS com o monitoramento das 

unidades do COTEL e PPBC, além da aquisição de novos equipamentos para a ampliação 

e substituição daqueles já ultrapassados, melhoria na rede elétrica e capacitação de 

operadores e policiais penais. 



 

CENTRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – CEMER 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Alony Santos (Gerência); 

Rodrigo Gomes Leal de Menezes (Supervisor) 

Hermann Souza Leão Vasconcelos (Supervisor) 

Felipe César de Azevedo (Supervisor) 

Maurício Ferrer (Supervisor) 

Levy Andrade (Chefe de Plantão) 

Giselly Dias (Chefe de Plantão) 

Lúcia Silva (Chefe de Plantão) 

Nivaldo de Oliveira (Chefe de Plantão) 

Sadoc Santos (Chefe de Plantão) 

 

Este Centro conta com uma equipe total de 48 pessoas, sendo 30 policiais e 15 

assistentes de ressocialização, 2 estagiários e 1 extraquadro. 

 

2.  APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Trata-se de monitoramento eletrônico de pessoas por meio de tornozeleiras eletrônicas, 

para tanto, desenvolvemos atividade essencial na proteção e controle de pessoas. 

 

3.  APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Apresentamos os planos de metas alcançados e o resultado do trabalho que vem sendo 

realizado ao longo do ano de 2020. 

 

4.  BOAS PRÁTICAS 

 Utilização de única plataforma de monitoramento, SAC24 (Sistema de 

Acompanhamento de Custódia 24h), com a criação e utilização de novos módulos. 

Gerou um aumento na média de notificações diárias realizadas pelos plantonistas, 

qual seja, de 90 para 140 notificações (aumento efetivo em mais de 50%). Agora 

todos os dados permanecem em um só sistema de monitoração, totalmente 

auditável, e não mais em uma rede interna e um software paralelo o qual não havia 

suporte por parte do Estado; 

  Padronização dos textos das notificações das violações inseridos no sistema de 

monitoração eletrônica SAC24, minimizando os erros de digitação e uma maior 

agilidade e padronização das notificações, sobretudo as que irão  compor os 

Conselhos de Disciplina a serem realizados. Assim, as notificações detalham do 

que se trata a violação bem como o perfil do monitorado; 

 Treinamento dos usuários (CIODS e CEMER) ao novo modelo adotado; 

 Realizado durante este período projeto “Caravana CEMER”, onde através desta, 

podemos ajustar e entender como os demais órgãos funcionam e, qual a melhor 

maneira de comunicação e interação para que o trabalho de monitoração seja de 

fato eficaz; 

 Visita as Unidades prisionais da Região Metropolitana e interior; 

 Articulação com a Secretaria da Mulher, CIODS, Vara de Execuções Penais, Vara 

de Audiência de Custódia. Disponibilizado número de Whatsapp para entrega de 



documentos, não sendo necessário o monitorado deslocar-se ao CEMER e evitar 

contato com os funcionários, evitando a disseminação de doenças (COVID-19);  

 Adotado sistema de Home Office para pessoas que estavam com sintomas do 

Covid-19 e não havia realizado teste de confirmação do vírus; 

 Realizadas fiscalizações com objetivo de instruir os monitorados(as), verificações 

de área, sinal de telefonia, bem como todos os atos atinentes ao regular 

monitoramento. 

 Criação do Grupo Operacional de Recapturas – GORE. Realizadas operações com 

autorização do Poder Judiciário onde permitiu capturas de monitorados violadores 

das regras de monitoramento eletrônico. 

 Comunicação com o Judiciário está otimizada. Semanalmente são enviadas as 

notificações de violações por mala direta, onde as respectivas Varas ficam cientes 

do ocorrido com os monitorados. 

 Gerado relatório mensal dos monitorados Violadores Contumazes. Após análise 

dos dados notificados, as informações são individualizadas de forma segura, com 

criação de QR Code na elaboração de ofícios destinados ao Poder Judiciário. Com 

o envio de relatórios individuais - com detalhamento da conduta do monitorado, o 

número de regressões de regime e perda de benefícios com as respectivas 

expedições de mandados de prisão, agora estão em constante crescimento. Era 

praticamente inexiste.  

 Manutenção e reforma da Copa e alojamento, serviço de pintura, além da criação 

da sala de reuniões/instruções do CEMER. 

 
 

 

5. INDICADORES 

 

 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Mesmo com a redução do efetivo e com o aumento de mais de 1000 monitorados no ano 

de 2020, com a eficiência, podemos dar maior fluidez no acompanhamento das decisões 

judiciais. 

Diminuiu significativamente a quantidade de violadores contumazes. O foco permanece 

em atender ao público com maior eficiência. 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 



A sociedade é a maior beneficiária com as políticas de segurança pública, pincipalmente 

usando a tecnologia para acompanhar em tempo real os monitorados. 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Efetivo defasado e escassez de viaturas dificultam a ampliação das atividades 

desenvolvidas. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o melhor aproveitamento das ferramentas disponibilizadas pelas sistema SAC24 – 

Sistema de Acompanhamento de Custódia 24h, o serviço diário foi otimizado. A população 

ganha com esse tipo de prática em virtude da diminuição dos índices de criminalidade do 

Pacto Pela Vida – PPV. 

Melhorando o efetivo podemos continuar prestando com excelência e qualidade os 

serviços de monitoração eletrônica de pessoas. 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA - CPD 

 

O Gestor da Comissão Permanente de Disciplina – CPD/SERES, no uso de suas 

atribuições legais, em atendimento à determinação do Exmo. Sr. Secretário de Justiça e 

Direitos Humanos, vem apresentar o Relatório Anual de Gestão, referente ao Exercício do 

Ano de 2020, cujo período de aferição compreende o seguinte interregno temporal: 

01/01/2020 à 10/12/2020. 

Em caráter preliminar, registramos, ainda, que o dia 10/12/2020, foi o prazo fatal 

estabelecido para entrega deste Relatório, conforme tópicos estabelecidos em “minuta” 

que nos foi previamente enviada. 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Fábio de Souza Falcão (Gestor) 

Sérgio Loreto Neto e Anna Cláudia Temporal Ferreira ( Assessores Técnicos) 

1ª COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA: Silvio Kleberson Messias de Oliveira 

(PRESIDENTE DA COMISSÃO) e Carsius Gley de Oliveira Silva, (MEMBRO); 

2ª COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA: José Marcondes de Lima Cheron 

(PRESIDENTE DA COMISSÃO)  Romero de Freitas Fischer Vieira (MEMBRO). 

 

2. ATRIBUIÇÃO FUNCIONAL 

 

A Comissão Permanente de Disciplina – CPD/SERES realiza as seguintes atribuições 

funcionais: 

Apurar, mediante Sindicância Administrativa ou Investigação Preliminar, as infrações 

disciplinares eventualmente praticadas por Policiais Penais, Agentes Administrativos e 

Servidores Temporários Contratados que integram o quadro funcional da SERES; 

Subsidiar a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social com os autos de 

Sindicância Administrativa Disciplinar ou de Investigação Preliminar em  face do 

cometimento de transgressões disciplinares praticadas por Policiais Penais ou por Agentes 



Administrativos, para fins de instauração de Processo Administrativo Disciplinar; bem 

como realizar providências assessórias eventualmente solicitadas pela referida Casa 

Correcional; 

Promover, no âmbito da SERES, o Procedimento Administrativo Específico em desfavor 

dos Servidores Temporários Contratados, e consequentemente sugerir à Autoridade 

Administrativa Julgadora o exercício de seu Poder Disciplinar, conforme a penalidade 

aplicável ao caso concreto; 

Assessorar o Secretário de Justiça e Direitos Humanos - SJDH e o Secretário Executivo 

de Ressocialização - SERES na formulação, execução e controle de assuntos da esfera 

do Poder Disciplinar relacionados aos citados servidores dos quadros da SERES. 

Frisamos que as atribuições supracitadas correspondem a programa permanente deste 

Departamento Disciplinar, que se pauta na observância das leis e dos princípios 

intrínsecos ao Regime Jurídico Administrativo. 

 

3.  OBJETIVO, PESSOAS ATINGIDAS E FINALIDADE 

 

Conforme já preconizado no Item II, as atividades desenvolvidas por este Departamento 

Disciplinar objetivam apurar a materialidade e a autoria de condutas configuradoras de 

ilícito administrativo previsto no respectivo diploma disciplinar. Em relação ao Policial 

Penal e ao Agente Administrativo é precipuamente aplicável a Lei Complementar Estadual 

nº 106/2007 e a Lei Estadual nº 6.123/1968; enquanto que sobre o Servidor Temporário 

Contratado é aplicável a Lei Estadual nº 14.547/2011 e as disposições contratuais 

estabelecidas pela parte contratante, no caso a SERES. Figuram, portanto, como pessoas 

passíveis de apuração disciplinar na nossa órbita de nossa atribuição: os Policiais Penais, 

os Agentes Administrativos e os Servidores Temporários Contratados - que integram o 

quadro funcional da SERES. 

Por derradeiro, a finalidade deste Departamento Disciplinar é atuar na prevenção e na 

repressão de condutas ilícitas configuradoras de infração disciplinar, visando 

substancialmente tutelar à Administração Pública e a boa prestação do serviço público em 

favor da sociedade. 

 

4. ÂMBITO DE ATUAÇÃO 

 

O campo de atuação investigativa da CPD/SERES compreende todo âmbito do Sistema 

Penitenciário do Estado de Pernambuco gerido pela Secretaria Executiva de 

Ressocialização, organicamente vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. 

 

5. CORRELAÇÃO ENTRE ATRIBUIÇÃO E PRAZOS 

 

O cumprimento tempestivo dos prazos para conclusão dos procedimentos administrativos 

supracitados, integra o Plano de Avaliação de Metas da CPD/SERES, que, aliás, é objeto 

de acompanhamento e fiscalização. Exemplificamos a Sindicância Administrativa 

Disciplinar, cujo prazo de conclusão é de 20(vinte) dias, podendo ser prorrogado por mais 

20(vinte) dias. O Procedimento Administrativo Específico possui igual prazo supra. No 

corrente ano de 2020, as Comissões, até o momento, cumpriram com tempestividade os 

procedimentos que lhe foram atribuídos. 

 

6. QUANTITATIVOS DE PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES – 2020 

 



Sindicância Administrativa Disciplinar – SAD 

Instauradas Arquiva

das 

Encaminhadas para 

PAD 

Em 

Andamento 

25 11 08 06 

OBS: Dentre as 06(seis) apurações em andamento: 

 

- 03(três) já estão concluídas, aguardando publicação no Boletim Interno da 

SERES, sendo, no caso, duas decisões de arquivamento e uma decisão de 

remessa para a Corregedoria Geral da SDS, para fins de instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar em desfavor de Policial Penal. 

 

- 02(duas) tramitam tempestivamente na Comissão Sindicante; 

 

- 01(uma) já foi concluída pela Comissão Sindicante, porém encontra-se sob 

análise técnica para fins de deliberação decisória do Secretário Executivo de 

Ressocialização. 

Investigações Preliminares 

Instauradas Arquivadas Providência 

Administrativa 

Em 

Andamento 

09 03 06 00 

OBS: Dentre as 06(seis) Investigações Preliminares submetidas à providência 

administrativa: 

 

- 01(uma) já foi encaminhada para fins de instauração de Processo 

Administrativo Disciplinar no âmbito da Corregedoria Geral da SDS, para 

apuração de responsabilidade em desfavor de Policial Penal; 

 

- 03(três) foram remetidas para a Comissão de Acumulação de Cargos, 

Empregos e Funções - CACEF/SAD, para fins de apuração de responsabilidade 

em desfavor de três Policiais Penais; 

 

- 02(duas) subsidiaram a instauração de dois Procedimentos Administrativos 

Específicos em desfavor de 

dois Servidores Temporários Contratados, que, ao final do aludido procedimento, 

tiveram os seus contratos rescindidos. 

Procedimento Administrativo Específico 

Instaurados Rescisão 

Contratual 

Suspensã

o 

Arquivamento 

03 02 00 01 

OBS: Procedimento Disciplinar aplicável ao Servidor Temporário Contratado. 

Instauração, trâmite e 

decisão no âmbito da SERES. 

Análise e Execução de Medidas Referentes à Processos Administrativos 

Disciplinares Remetidos pela Corregedoria Geral/SDS 

Analisados Demissão Suspensão Arquivame

ntos 



05 02 01 02 

OBS: Registramos que quanto aos números demissionários supracitados, um 

processo já foi concluído no âmbito da SERES e da SJDH; e o outro ainda está 

em andamento, no caso sob a análise deliberatória do Secretário Executivo de 

Ressocialização. 

Alhures, colocamos que a diminuição do quantitativo de procedimentos remetidos 

pela Corregedoria Geral da SDS para a SERES, possivelmente decorreu dos 

efeitos da pandemia do COVID-19 que, por força de determinação do Poder 

Executivo Estadual, e em face da dilatação do lapso temporal, restou 

impossibilitada a instauração de novos processos, bem como os processos que 

estavam em andamento 

ficaram suspensos. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Ante o exposto, cumpre registrar que apesar dos nefastos efeitos da Pandemia do COVID-

19, que geraram prejuízo às atividades investigatórias, procedimentais e processuais, este 

Departamento Disciplinar, respeitando as orientações restritivas do Poder Executivo 

Estadual, procurou cumprir com a sua missão institucional de forma proativa, diligente e 

em prol dos desideratos esperados pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e pela 

Secretaria Executiva de Ressocialização, pautados no combate às condutas ilícitas 

configuradoras de infração disciplinar, para fins de tutela da Administração Pública e da 

boa prestação do serviço público em favor da sociedade. 

Para o ano de 2021, continuaremos com o mesmo empenho quanto às ações já 

desenvolvidas, porém buscaremos o planejamento e a execução de medidas no sentido 

de aprimorar a regulamentação setorial, conforme crivo de análise da Autoridade 

Administrativa. Neste ponto, frisamos que o cumprimento eficaz dos anseios Estatais 

passam, também, necessariamente, pelo fortalecimento de setores e de órgãos 

legalmente incumbidos com atividades de caráter disciplinar. 

Por fim, considerando o exposto, cremos que consignamos as informações que foram 

solicitadas. Havendo novas deliberações ou eventuais questionamentos, estamos à 

disposição para cumpri-los. 

 

CENTRAL DO PROGRAMA DE JORNADA EXTRA DE SEGURANÇA – CPJES 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Márcio Oliveira – Coordenador 

Cleverson Rodrigues 

Antonio Sales 

Silvio Tadeu  

Dioclécio Otero  

Cristóvão Sá 

 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A Central de PJES é responsável por distribuir e controlar as cotas de PJES, atualmente 

distribuído entre as áreas de Custódia Hospitalar, Apresentação de Preso a Justiça e 



Reforço de Unidades Prisionais. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Neste ano implantamos um novo sistema integrado para controle e gestão do uso das 

cotas de PJES, visando melhor emprego e otimização dos serviços prestados. 

 

4. UTILIZAÇÃO DAS COTAS DO PJES 

 

Em todo o período até mesmo durante a pandemia da Covid-19, continuamos as 

atividades em reforços as unidades Prisionais do Estado e Custódias Hospitalares.Durante 

este período tivemos a utilização de 9.909 Cotas utilizadas, para um numero de 412 PPL 

internados.Auxiliamos nos reforços das unidades, principalmente no período de 

afastamentos de servidores em virtude da contaminação da Covid-19, a utilização de 

11.230 cotas de PJES garantindo o funcionamento das unidades. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Central foi idealizada para garantir as Unidades Prisionais do Estado um 

funcionamento adequado, auxiliando nas atividades de segurança e saúde. 

 

GERÊNCIA DE APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRIÇÃO - GAPSN 

 

1. EQUIPE TÉCNICA  

 

Taciana - Gerente 

Adriana Porfírio – Enfermeira 

Adriano Ramos 

Enfermeiro Denise – Serviços Gerais 

Eduardo – Apoio Administrativo 

Fábio Roberto – Cirurgião Dentista (Coordenação Saúde) 

Hermes Augusto – Enfermeiro (Responsável pelos projetos e TRs) 

Lúcia Regina – Apoio Administrativo 

Manuela Lauritzen – Psicóloga (Coordenção Psicossocial) 

Nadja Camilo – Apoio Administrativo 

Patrícia Cordeiro – Enfermeira 

Paula (Serviços Gerais) 

Severino Ramos Enfermeiro (Responsável CAF) 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Dentro desta Gerência, temos a área da saúde, onde são desenvolvidos alguns 

programas, como a Campanha Nacional de Vacinação contra H1N1, que tem como 

objetivo a vacinação de todos os servidores e demais trabalhadores que façam parte da 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Existe um projeto de aparelhamento da saúde 

das 16 Unidades Prisionais, o qual está em fase de finalização, faltando apenas alguns 

itens a serem adquiridos e posteriormente encaminhados para as unidades pertencentes 

ao projeto. Este ano executamos juntamente com a apoiadora do DEPEN/FIOCRUZ o 

Projeto Prisões Livres da Tuberculose, que inicialmente apenas três unidades seriam 



contempladas, CPFR, PJALLB e COTEL, entretanto foi encaminhado todo material, 

composto por canecas, cadernetas, material gráfico, entre outros para que fosse 

trabalhado juntamente aos PPLs, Policiais Penais e familiares a importância do tratamento 

contra a Tuberculose, como também a orientação e esclarecimentos sobre a pandemia da 

COVID-19. 

Ainda sob responsabilidade da GAPSN temos o psicossocial que tem por objetivo orientar, 

elaborar, dar assistência, possibilitar capacitações e intervir no que for necessário junto 

aos profissionais (Assistentes Sociais e Psicólogos (as) que atuam nas Unidades  

Prisionais, e toda a equipe que integra e interage com o referido setor, assim  

como, articular ações com Secretarias e ONGs. 

É responsável por fazer visitas de monitoramento, elaboração de instrumentais, resolução 

de dificuldades enfrentadas pelo setor no que se refere à toda abrangência de atividades 

e responsabilidades do mesmo, seja em relação aos atendimentos assistenciais das PPLs, 

documentação, familiares, companheiras, lotação de profissionais, ajustes de equipes, 

atendimento às Menores Emancipadas, participação na Junta Multiprofissional e demais 

ações que se fizerem necessárias. Participa de audiências, responsável pela Política 

LGBT e Política da Mulher, assim como, faz o acompanhamento de ações nas Unidades 

Prisionais. 

Ainda dentro da área do Psicossocial, temos a retirada da documentação (RG, CPF, 

Certidão de Nascimento) das PPLs que se encontram nas Unidades Prisionais do Estado 

de Pernambuco, e visa facilitar a reinserção das mesmas no mercado de trabalho, assim 

como, resgatar a dignidade da pessoa humana. Atualmente, o Setor Psicossocial das 

Unidades Prisionais realizam o contato e articulação com as Instituições responsáveis pelo 

fornecimento da documentação solicitada para as PPLs. 

No que se refere à população LGBTI que se encontra nas Unidades Prisionais do Estado, 

a coordenação do Psicossocial da SERES faz, de forma contínua,, juntamente com outras 

secretarias e ONGs, formação em Orientação Sexual e Identidade de Gênero, assim 

como, viabiliza a Formação em Saúde da População LGBTI para os Profissionais que 

atuam nas Unidades Prisionais e para Agentes Prisionais e Diretores. Realiza e possibilita 

rodas de conversa com as PPLs para esclarecimento sobre assuntos diversos (saúde, 

direitos, identidade de gênero e orientação sexual), e desenvolve um trabalho específico 

com os familiares desta população, na busca de estabelecimento e reestabelecimento dos 

vínculos afetivos. 

No entanto, diante do contexto atual em que o mundo se encontra, com a pandemia do 

COVID-19, a maioria das ações não puderam ser realizadas na configuração até então 

utilizada porém, foi adotada a visita virtual, palestras mais frequentes sobre saúde, 

prevenção, importância dos cuidados com a saúde, palestras e assistência no que se 

refere ao suicídio (trabalho contínuo) pelos profissionais que atuam em todas as Unidades 

prisionais. 

Já no que diz respeito a Política da Mulher, em parceria com secretarias municipais e 

estaduais, unidades prisionais, cadeias (Petrolina e Verdejante) e ONGs, o Plano Estadual 

de Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional encontra-

se em processo de atualização. Foram realizadas reuniões presenciais no início do ano e 

reuniões online também foram realizadas no período de pandemia para estabelecimento 

dos Eixos, alinhamento de ações e exposição de entraves. Desde o início da pandemia, 

as Unidades femininas são acompanhadas com o objetivo também de ajustaram seu 

funcionamento e logística no que se refere aos cuidados e prevenção do COVID-19, este 

que também é monitorado pelo DEPEN. 

Desde o início da Pandemia declarada no estado de Pernambuco, março 2020, diversas 

ações foram tomadas para o enfrentamento da COVID-19, em conjunto com o Governo 

do Estado de Pernambuco e DEPEN. A Secretaria de Ressocialização adquiriu EPIs para 



garantir o funcionamento das unidades prisionais do Estado, sem colocar em risco os seus 

servidores. Durante o período a SERES distribuiu junto as suas Unidades Prisionais, 404 

de Álcool 70% em liquido e gel, 101.965 máscaras descartáveis, 1.530 máscaras NAIR, 

09 máscaras N95, 381luvas, 4.612 protetores faciais, 17.700 capotes, 42 termômetro, 

2.900 toucas hospitalares e 299 óculos de proteção. 

Além das ações tomadas de maneira emergenciais a Secretaria através da Gerencia de 

Apoio Psicossocial Saúde e Nutrição - GAPSN distribui regularmente, mediante solicitação 

das Unidades Prisionais, EPIs necessários para que os profissionais tenham condições 

adequadas para execução dos serviços, assim garantindo que estejam protegidos, 

minimizando os riscos de contaminação pelo COVID-19. Entretanto ao realizar visitas 

técnicas em algumas Unidades Prisionais da Região Metropolitana, foi observado a não 

utilização dos materiais disponibilizados e que nenhuma delas cumpre em sua totalidade 

o uso dos EPIs citados acima, ainda pôde-se observar a falta de protocolo de segurança 

contra a COVID-19. Através de relatos alguns servidores alegam a não utilização dos EPIs 

e o não cumprimento de medidas restritivas ao fato de já terem sido contaminados e se 

julgarem imunes ao vírus. 

 

3. BOAS PRÁTICAS 

 

 Campanha de Vacinação H1N1 

 Aquisição dos equipamentos do Projeto de Aparelhamento das 16 UPs 

 Recebimento dos EPIs encaminhados pelo DEPEN para combate a COVID-19 , 

assim como, sanitização de todo material. 

 Realização de testagem rápida para COVID-19 

 Testes Rápidos para COVID-19 encaminhados para as UPs 

 Distribuição para as UPs dos EPIs doados pelo Depen  

 Palestra dada pela apoiadora do DEPEN em todos os setores da SERES sobre 

TB e COVID-19 

 Formação sobre Identidade de Gênero e Orientação Sexual com o CECH e as 

Unidades de Itamaracá 

 Reunião com o Comitê da Mulher  

 Visita com o DEPEN à Unidade Prisional de Igarassu. 

 

4. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Com a distribuição e orientação de como utilizar e higienizar de forma correta os EPIs, os 

quais foram distribuídos a todos que fazem parte da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos – SJDH, pudemos garantir um pouco mais de segurança aos que estão 

trabalhando durante esse período de pandemia. 

A realização da vacina H1N1 nos servidores, técnicos e reeducandos que compunham o 

quadro da SJDH foi de grande importância, diante de todas as dificuldades que estamos 

passando. 

 

 

5. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Pode-se dizer que, apesar do grande impacto que a pandemia causou e está causando e 

todas as mudanças e adequações necessárias para continuar dando assistência às PPLs, 

a realização das visitas virtuais promoveram significativos efeitos entre as mesmas e seus 



familiares. PPLs que não recebiam visitas por terem familiares morando distante, que não 

conseguiam ter contato com os mesmos ou passaram muito tempo sem qualquer notícia 

destes, com o estabelecimento das visitas virtuais passaram a ter acesso através das 

videoconferências chamadas aos seus familiares e, assim, muitos, restabeleceram 

vínculos que estavam partidos, conseguiram ver parentes que há muito tempo não sabiam 

do paradeiro, puderam conversar com parentes que não podiam visitá-los, fato este que 

foi de significativo impacto positivo para todos, o que causou a permanência das visitas 

virtuais para com as PPLs que não recebem visita de seus familiares por questão de 

distância ou recurso financeiro que impedem a ida às Unidades Prisionais. 

As palestras ofertadas pela Coordenação do Projeto Prisões Livres da Tuberculose, Edna 

Ventura (DEPEN/FIOCRUZ), foi de grande importância, pois foi um trabalho desenvolvido 

nas 23 (vinte e três) Unidades Prisionais com os privados de liberdade e também seus 

familiares, onde foi explanada sobre a forma de contágio da doença, a importância do 

tratamento e como diagnosticar. Aproveitando este momento, foram esclarecidas algumas 

dúvidas sobre o COVID- 19, a importância da higienização correta das mãos, a utilização 

de máscara e o  distanciamento social. 

 

6. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Entretanto ao realizar visitas técnicas em algumas Unidades Prisionais da Região 

Metropolitana, foi observado a não utilização dos materiais disponibilizados e que 

nenhuma delas cumpre em sua totalidade o uso dos EPIs citados acima, ainda pôde-se 

observar a falta de protocolo de segurança contra a COVID-19. Através de relatos alguns 

servidores alegam a não utilização dos EPIs e o não cumprimento de medidas restritivas 

ao fato de já terem sido contaminados e se julgarem imunes ao vírus. 

Outra dificuldade diz respeito às equipes de saúde as quais não são mais ligadas à nossa 

Secretaria dentro das Unidades Prisionais, já que as que ali estão prestando serviço fazem 

parte da Secretaria Estadual de Saúde, desde Agosto 2019, entretanto ainda enfrentamos 

grandes dificuldades em realizar ações ligadas à área, ou mesmo solicitação de 

informações. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ano de 2020 foi atípico, pois desde o início desta pandemia que assolou o mundo, não 

pudemos realizar todas as ações correspondentes a essa Gerência, ficando restritos a 

distribuição dos EPIs enviados pelo DEPEN, sanitizações, realizações de testes rápidos, 

como também realizamos a entrega de alguns materiais, referentes ao Projeto de 

aparelhamento do setor saúde das 16 Unidades Prisionais. Com relação ao projeto, a 

maior dificuldade foi na elaboração do TR, pois por não ser da área, a dificuldade grande 

e não temos orientação para elaboração correta de tal documento. 

Diante do cenário estabelecido no ano de 2020, com a Pandemia do COVID-19, o Sistema 

Prisional sofreu, assim como, toda a humanidade, impactos significativos. No entanto, 

diante do contexto instituído, houve a necessidade do mesmo, como um todo, ajustar e 

adequar sua dinâmica para que fosse possível o atendimento das demandas permanentes 

e as que surgiram com o aparecimento do Corona Vírus/COVID-19. Desta forma, a 

Gerência de Apoio Psicossocial, Saúde e Nutrição – GAPSN, ficou restrita a algumas 

atividades específicas: distribuição dos EPIs enviados pelo DEPEN, sanitizações, 

realizações de testes rápidos, como também realizamos a entrega de alguns materiais, 

referentes ao Projeto de aparelhamento do setor saúde das 16 Unidades Prisionais. No 

que se refere ao projeto, a maior dificuldade foi na elaboração do TR, pois por não ser da 



área, a dificuldade grande e não temos orientação para elaboração correta de tal 

documento. 

As atividades realizadas com as PPLs pelo Psicossocial foram ajustadas para que não 

fossem interrompidas apesar das ações terem sido reduzidas, pois outras Instituições não 

estão podendo entrar nas Unidades Prisionais, as equipes que atuam em cada Unidade 

do Estado permanecem dado assistência individual e em grupo às PPLs e familiares, 

respeitando todas as orientações de cuidado e prevenção. 

 

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE - GEQP   

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

A Gerência de Educação e Qualificação Profissionalizante (GEQP) tem por objetivo 

executar o planejamento, organização, direção e formulação de políticas e diretrizes 

relacionadas com a escolarização e capacitação educacional, profissionalizantes, cultural, 

artística, ocupacional e laboral das pessoas privadas de liberdade, através de metodologia 

moderna, eficiente e eficaz, buscando apoio e parcerias sistemáticas de outras Secretarias 

deste Estado, preparando-os para o retorno ao convívio social produtivo. Essa Gerência 

operacionaliza seus objetivos através dos eixos: 

Educação, Qualificação e Trabalho. 

Este relatório apresenta as ações, atividades e parceiros que juntos aos eixos acima 

elencados constroem os objetivos desta Gerência de Educação e Qualificação 

Profissionalizante. Vale salientar que as ações desta gerência sofreram limitações 

impostas pela pandemia, reduzindo o número de cursos ofertados, ofertas de trabalho, 

visitas operacionais e demais ações correlatas. 

 

EDUCAÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

A Supervisão de Educação busca apoio e parcerias sistemáticas que promovam a 

valorização profissionalizante, a elevação da qualidade educacional e do nível intelectual 

dos internos do sistema carcerário, preparando-os para um salutar e produtivo retorno ao 

convívio social, assim como a promoção de assistência educacional e a elevação da 

qualidade educacional e intelectual das pessoas privadas de liberdade, preparando-os 

para o retorno ao convívio social salutar e produtivo para a sociedade. 

As ações são executadas através de planejamento, organização, direção e formulação de 

políticas e diretrizes relacionadas com a escolarização e entidades especializadas. 

Neste sentido, a Secretaria Justiça e Direitos Humanos em parceria com a Secretaria de 

Educação deste Estado ofertam a Educação Básica na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) com base no Art. 37 da Lei 9394/96 e a Resolução nº 02/2010- 

CNE/CEB. Esta oferta esta garantida em praticamente todas as nossas Unidades 

Prisionais, das 23 Unidades, com exceção do COTEL, Presídio de Itaquitinga e Presídio 

de Tacaimbó (em execução). Atualmente numa população de aproximadamente 32.610 

reclusos, há 5.836 estudando e estamos em combate continuo de uma população de 2.952 

reeducandos não alfabetizados. 

 



 
 

FONTE: SIAP SETEMBRO 2020 

 

Ações: 

 Aquisição e entrega de livros da Justiça Federal (Projeto Liberdade Pela Leitura). 

 Aprovação pela 36ª Vara Federal do Projeto Qualificando com justiça pelo Mundo 

Digital II. 

 Vistoria e aprovação da área em Itaquitinga I e II para implantação da escola junto 

à Secretaria e Educação. 

 Distribuição de obras do primeiro e segundo ciclo do Projeto de Remição de Pena 

pela leitura. 

 Adesão das Unidades Prisionais ao ENEM PRISIONAL 2020 

 Reunião com os apoios pedagógicos 

 Disponibilização de Carteiras escolares e birôs para a inauguração das Salas de 

Leitura nas Cadeias Públicas de Goiana e Verdejante 

 Elaboração do Plano Estadual de Educação em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação. 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A GEQP busca promover ações que visão à profissionalização das pessoas privadas de 

liberdade (PPLs) através da crescente capacitação, no intuito de reinseri-las no mercado 

de trabalho quando da oportunidade de regresso ao convívio social. 

Para isso, ocorre um planejamento desta Gerência mediante um estudo prévio sobre a 

necessidade de quais tipos de cursos deverão ser implantados nas diversas Unidades 

Prisionais de PE, de conformidade com a região onde tais cursos serão instalados, 

observando também a questão do regime da pena das PPL’s. Desse modo, habilidades 

profissionais são adquiridas ou desenvolvidas em diferentes áreas do conhecimento, tais 

como: agricultura, construção civil, área têxtil, administração, mecânica, dentre outras de 

maneira a ampliar as perspectivas profissionais das PPL’s. 

 

Ações: 
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ESCOLARIDADE DAS UNIDADES PRISIONAIS (EXCETO CADEIAS 
PÚBLICAS) 

16849 



Discutir implantação de cursos técnicos em EAD para o presídio de Caruaru (visitaremos 

a UP com a equipe IFPE para implantar o projeto piloto); a necessidade da SERES de 

implantação de cursos profissionalizantes em EAD, nas unidades prisionais onde existe o 

polo do instituto federal (haverá uma possível reunião com a Reitora do IFPE); implantação 

de cursos de profissionalização da TELEPORT para os presos das Unidades Prisionais e 

implantação de cursos superiores da UNOPAR nas unidades prisionais de Igarassu e 

Limoeiro. 

 

TRABALHO 

 

Apresentação 

 

Em relação ao trabalho das PPL’s podemos dizer que de conformidade com o previsto na 

Constituição Federal e na Lei de Execuções Penais, esta GEQP almeja a introdução da 

mão de obra carcerária no mercado de trabalho, visando o aumento das chances de 

reinserção social através de convênios, cartas de emprego e também concessões 

ofertadas pelo Estado de Pernambuco. 

 

Ações: 

 

Supervisionar andamento do trabalho laborarativo dos PPL’s do Presídio de Tacaimbó, 

bem como as atribuições da empresa com os mesmos; 

Tratativas com a Empresa FIAT/Goiana, para implantação de linha de produção da parte 

elétrica automotiva na Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima – CPFAL 

Convênio firmado com a Empresa PBF-Gráfica para a Unidade Prisional Feminina de 

Abreu e Lima para contratação de mão de obra das PPL’s; 

Reunião com PPL’s’ e diretor Adriano Freitas da EMLURB, responsável pela 

empregabilidade; 

Supervisionar as atividades bem como desenvolvimento dos PPL’s que exercem suas 

atividades laborais na Vila Olímpica de Olinda. 12/02/2020 

Supervisionar as atividades bem como desenvolvimento dos PPL’s que exercem suas 

atividades laborais na Secretaria de Serviços Públicos – Prefeitura de Olinda, em 

10/03/2020. 

Supervisão dos PPL’s que trabalham no cemitério de Santo Amaro e captação de novas 

vagas. 07/01/2020 – 07/10/2020 Supervisão dos PPL’s que trabalham no cemitério do 

Parque das Flores e captação de novas vagas 07/10/2020  

Supervisão dos PPL’s que trabalham no cemitério de Casa Amarela e captação de novas 

vagas 

Supervisão dos PPL’s que trabalham no cemitério da Várzea e captação de novas vagas. 

09/01/2020 

Supervisão dos PPL’s que trabalham no cemitério do Pacheco/Tejipió. 09/01/2020 

Supervisão dos PPL’s que trabalham na CTTU e captação de novas vagas. 09/01/2020 – 

20/02/2020 – 14/10/2020 – 05/11/2020 

Supervisão e Captação de novas vagas na EMLURB na Diretoria de Serviços Públicos. 

20/02/2020 – 06/10/2020 

Realizada supervisão na IBRAP e setor de produção. 03/12/2020 

Reunião com supervisor do cemitério Parque das Flores. 09/01/2020 

Supervisão das atividades dos PPls na Empresa PÓRTICOS 

Supervisionar atividades laborativas das PPL’s na Tekshine. 

Supervisionar atividades laborativas das PPL’s na Rochelle. 14/10/2020 

Supervisionar atividades laborativas das PPL’s na Algobom, 23/01/2020 - 13/03/2020 



Supervisionar atividades laborativas das PPL’s no Shopping Paço Alfândega. 12/03/2020. 

Supervisionar atividades laborativas das PPL’s a Empresa PBF-Gráfica na Unidade 

Prisional Feminina de Abreu e Lima - 14/10/2020 

Na visita à FRISABOR, verificamos interesse da contratação de mais dois PPL’s. 

Supervisionar atividades laborativas das PPL’s da GRANPLAST. 15/10/2020 

Supervisionar atividades laborativas dos PPL’s da Prefeitura de Itamaracá. 03/12/2020 

Supervisionar o trabalho dos PPL’s e suas funções no Presídio de Itaquitinga. 

Monitorar andamento do trabalho dos reeducandos, bem como funcionamento e normas 

de segurança das empresas na CPFAL. 

Verificar o andamento do trabalho dos PPL’s, da PAISJ e CPFAL, bem como o da empresa 

conveniada em relação aos PPL’s. 

Elaboração do Plano Estadual de Trabalho e Renda para Pessoas Privadas de liberdade 

e Egressas, em parceria com o PATRONATO. 

 

 
 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS - GP 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Daniel Pereira da Silva (Gestor) 

Marciliane Ferreira Gabriel 

Adriana Costa 

Alyce Raposo  

Carlos Henrique 

Eliane Francisca 

Érika Flora 

Gabriel Dourado 

Heber Judson 

Henrique Pessoa 

Jaison Ferreira 

Juliana Lopez 

Luciane Maria 

Murilo Cabral 

Patrícia Santos 

Rogério Wanderley 

Tihana Firmino 

  7 5  13 12 15 
22 21 20 20 

35 44 42 

70 

95 

PPL's POR CONVÊNIOS 



Valdir de Carvalho 

Verônica Tomaz 

Waldir Lopes 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Desenvolver, no âmbito da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, as 

ações relativas à capacitação, à administração de pessoal e encaminhamento aos setores 

de assistência social, psicológica, visando à valorização do servidor, que exerce as suas 

atividades no Sistema Penitenciário, visando conscientizar e integrá-los de maneira 

transformadora, conforme dados abaixo: 

Folha de Pagamento – com o quantitativo de 03 (três) servidores; 

Cadastro – (contrato, convênios, jurídico e, protocolo atendimento) – com o quantitativo de 

07 (sete) servidores e 08 (oito) estagiários; 

Avaliação de desempenho e recadastramento dos 2.211 - com o quantitativo de 02 (dois) 

servidores; 

Comissão Paritária administrativa, conforme rege a Lei complementar nº 150 2009, art. 23. 

Sendo o contato direto com a SAD/PE, para tratar de assuntos concernentes a 

evolução/progressão salarial do quadro efetivo desta SERES; 

Gestão dos usuários do sistema Sagres módulo pessoal do Tribunal de contas do Estado 

de Pernambuco; 

Monitorar o responsável pelas informações concernentes ao Recurso humano desta 

SERES, prestadas ao Tribunal de contas do Estado de Pernambuco; 

Monitorar o Responsável pelo cadastro, envio e monitoramento das solicitações de 

aposentadoria desta SERES junto à FUNAPE; 

Monitorar os Responsáveis pelos envios das publicações referentes (rescisão contratual, 

termos aditivos, PCCV, férias, Licença prêmio; licença luto, gala, maternidade e 

paternidade etc) com 2 servidores 

Monitorar os Responsáveis pelos processos de aposentadorias e abono de permanência 

com 2 servidores. 

Atender aos servidores desta SERES e de outros órgãos em assuntos diversos; 

Monitorar o Responsável pelos envios de ofícios concernentes ao setor de pessoal, aos 

órgãos dos demais Poderes deste Estado/Município e União; 

Presidência das Sindicâncias referentes as emissões de carteiras funcionais desta SERES 

– 1 servidor; 

Monitorar os despachos e tratar de assuntos pertinentes e diversos ao Recurso Humano, 

junto ao Exmo. Secretário; 

Monitorar o Responsável pelas informações do Funaprev e Previdência Complementar – 

Ajustes no Sistema SADRH; 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

As atividades desenvolvidas no âmbito da gestão de pessoas do Sistema Penitenciário de 

Pernambuco, ao longo do ano de 2020. 

 

 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Atendimento humanizado aos servidores desta SERES, dando mais tranquilidade a quem 



procura os serviços prestados por esta GGP. No ato de falecimento de qualquer servidor, 

esta GGP atua na fronte em busca de dar celeridade processual e quebrando as barreiras 

burocráticas. 

 

5. INDICADORES 

 

INDICADORES TOTAL ANUAL 

  Meta executada 

Monitorar novo estudo das Gratificações 

SERES (COM/FDA), 

 Ofício encaminhado à SJDH 

previsão permanente.   

Monitorar o limite prudencial para 

solicitar novo concurso dos Agentes de 

Polícia Penal (APP), oriundos de 

concurso Público - previsão permanente. 

 Ofício encaminhado à SJDH 

Solicitar nova seleção simplificada para 

reposição de quadro dos Assistentes de 

Ressocialização. 

 Limite Prudencial –

 fator impeditivo 

Realizar 100% da Avaliação de 

Desempenho dos Servidores 

Estatutários e Extra-quadros. 

 Realizada 100% 

Estartar terceirização para funções 

administrativas (Recepção, auxiliar 

administrativo, motorista etc), em 

parceria com GGAF/GAB SERES e o 

Exmo. Secretário Pedro Eurico. 

 Limite Prudencial –

 fator impeditivo 

Reformular o sistema de emissão das 

Carteiras de Identificação Funcional em 

parceria com a GTI, previsão AGO/2018. 

 Aguardando publicação

 do Decreto 

Buscar em parceria com GGAF/GAB 

SERES e o Exmo. Secretário Pedro 

Eurico a seleção simplificada para 

compor o quadro de servidores do 

CEMER, por meio de verba do DEPEN. 

 Ofício encaminhado à SJDH 

Realizar  analise da documentação 

para a Progressão por carga horária, 

PCCV, em torno 

 Processos encaminhado a 

SAD 

de 102 processos.   

Renovar e aprimorar a coordenação de 

desenvolvimento de Pessoal, com 

objetivo de melhorar a capacitação e a 

qualidade de vida do servidor da GGP e 

da SERES; 

 Parceria firmada com EPPE e 

CEFOSPE 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Monitorar novo estudo das Gratificações SERES (COM/FDA); 



Realizar a analise da documentação para a Progressão por carga horária, PCCV, em 

torno de 102 processos; 

Buscar em parceria com GGAF/GAB SERES e o Exmo. Secretário Pedro Eurico a seleção 

simplificada para compor o quadro de servidores do CEMER e da GTI; 

Reformular o sistema de emissão das Carteiras de Identificação Funcional em parceria 

com a GTI; 

Estartar terceirização para funções administrativas (Recepção, auxiliar administrativo, 

motorista etc), em parceria com GGAF/GAB SERES e o Exmo. Secretário Pedro Eurico; 

Realizar 100% da Avaliação de Desempenho dos Servidores Estatutários e Extra-quadros; 

Solicitar nova seleção simplificada para reposição de quadro dos Assistentes de 

Ressocialização - previsão novembro/2020; 

Monitorar o limite prudencial para solicitar novo concurso dos Policiais Penais de PE (PP-

PE), oriundos de concurso Público 

Renovar e aprimorar a coordenação de desenvolvimento de Pessoal, com objetivo de 

melhorar a capacitação e a qualidade de vida do servidor da GGP e da SERES; 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Promover uma prática de vida saudável, para melhorar a qualidade de vida pessoal e 

profissional dos servidores e colaboradores do Sistema Penitenciário de PE. 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Falta de servidores nos demais setores da SERES, impossibilitando o desenvolver das 

tarefas de forma mais célere, para isso, o Estado deverá promover um concurso para suprir 

essa necessidade. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste ano de 2020, toda a equipe durante o período de março até agosto, laborou de 

forma remota e por causa disso, pudemos analisar que houve inicialmente uma demanda 

reprimida, em razão da falta de experiência com o trabalho em Home office, mas com o 

passar do tempo e o aprimoramento, 

o grupo apresentou uma adaptabilidade a nova maneira de laborativa e com isso aquela 

demanda reprimida foi sendo cumprida, chegando a conclusão de quase todas. 

 

GERÊNCIA DE LOGÍSTICA - GLOG 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Cláudia Maria Gondim Módolo (Gerente) 

Setor de Compras; Édson Severino da Silva Renata Pereira Souto Maior Marcius da 

Silva Ferraz Marcos Galdino da Costa 

Setor de Supervisão e Controle de Faturamento; Givanildo Guimarães da Silva 

Supervisão de Contratos Raiana Gomes Fernandes de Melo 

Apoio Administrativo; Roberta de Barros Borba Brandão David Marlon Costa de Melo 

Setor de Almoxarifado e Patrimônio; George Pessoa de Lucena e Mello 

José Roberto Pereira da Silva Jacks Luiz Oliveira Arão Marcilio Elias 

Luciana Maria Soares da Silva Oziris de Oliveira Silva 



Supervisão de Transportes; Romero Quaresma de Lira Crislane da Silva Barbosa Wilka 

Antônio Rufino Hamilton Pessoa de Santana Flávio Ribeiro 

Joaquim Victor José Carlos Joseilton Aquino 

Eduardo José da Silva Marcelo Ricardo Narcisio Ferreira 

Leandro Cardoso Walmir Martins Niellinton Amante Everton José Hélio José Ricardo 

Victor Adail José Djalma Bernardo Domingos Sávio Ozeas Cirilo 

Roberto Henrique Mafra Erick Evaristo 

Setor de Portaria Valmir Martins da Silva Leandro 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A Gerência de Logística é a área da gestão responsável por prover os recursos, 

equipamentos e informações para a execução de todas as atividades da SERES. 

É responsável ainda pelo controle patrimonial, pelo armazenamento de produtos 

(almoxarifado), envio de notas fiscais para pagamento, como também pelos setores de 

transporte e portaria. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O presente relatório tem por objetivo informar todas as aquisições realizadas pela GLOG 

no ano de 2020. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Através de solicitação ao DEPEN, a GLOG conseguiu a autorização para utilizar os 

rendimentos das contas bancárias dos Planos de Aplicação, oriundos do repasse do 

Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), com o objetivo de adquirir equipamentos de 

cozinha e realizar a manutenção da frota doada e de geradores das Unidades Prisionais. 

 

5. INDICADORES 

 

Por ser uma Gerência que oferece o suporte para as áreas realizarem as ações para a 

consecução de seus objetivos (atividade meio), a GLOG não estabeleceu nenhum 

indicador. 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

As aquisições e renovações realizadas pela GLOG e seus respectivos status são as 

seguintes: 

 

AQUISIÇÕES MODALIDADE OBJETIVO 
STAT

US 

Água Mineral Adesão à Ata SEDE e UP's Concluído 

Álcool em Gel 
Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Assadeiras de 

Pão 
Compra Direta 

Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Atomizadores 
Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Banco de Preços Compra Direta SEDE Concluído 



Carro-Pipa 
Renovação 

Contratual 

Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Cloro Líquido 
Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Combustível e 

Manutenção da 

Frota 

Contrato Mater SEDE e UP's Concluído 

Detergente 

Líquido 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Dieta Enteral Compra Direta 
Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Drone Pregão Eletrônico SEDE e UP's Concluído 

Funeral 
Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Gás de Cozinha 
Renovação 

Contratual 

Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Locação de 

Carros 

Renovação 

Contratual 
SEDE e UP's Concluído 

Luva descartável 

em Latéx 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Máscaras de 

Tecido 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Máscaras 

Descartáveis 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Material de 

Higiene 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Material de 

Limpeza 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Material Elétrico 

PFDB 
Compra Direta 

Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Motocondutor 
Renovação 

Contratual 
SEDE Concluído 

Passagens 

Aéreas 
Adesão à Ata SEDE e UP's Concluído 

Sabão em 

Tablete 

Dispensa 

Emergencial 
COVID Concluído 

Utensílios PIT Compra Direta 
Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Ventiladores Compra Direta 
Unidades 

Prisionais 
Concluído 

Carro-Pipa 
Pregão Eletrônico 

- ARP 

Unidades 

Prisionais 
SAD 

Locação Viaturas 

Xadrez e 

Caminhão Ba 

Pregão Eletrônico 

- ARP 

Unidades 

Prisionais 
SAD 

Manutenção de 

Bodyscan 
Inexigibilidade 

Unidades 

Prisionais 
CEL 

Aquisição de 

Cadeado 
Compra Direta 

Unidades 

Prisionais 

Aguardando 

Entrega 

Material de Adesão à Ata SEDE e UP's Aguardando 



Expediente Entrega 

Equipamentos 

de Cozinha 

Pregão Eletrônico 

- ARP 

Unidades 

Prisionais 

Aguardando 

Entrega 

Mobiliário da 

URSA 2 

Pregão Eletrônico 

- ARP 

Unidades 

Prisionais 

Aguardando 

Entrega 

Gás de Cozinha 
Pregão Eletrônico 

- ARP 

Unidades 

Prisionais 

Adequação 

do TR 

Motocondutor Adesão à Ata SEDE 

Aguardando 

Autorização 

da CPF 

Manutenção de 

Ar Condicionado 

Pregão Eletrônico 

- ARP 
SEDE CPL 

Aparelhamento 

das 16 Unidades 

de Saú 

Pregão Eletrônico 
Unidades 

Prisionais 
CPL 

Correios Inexigibilidade SEDE CPL 

Material de 

Limpeza e 

Higienização 

Compra Direta SEDE e UP's Em cotação 

Utensílos de 

Cozinha 
Pregão Eletrônico 

Unidades 

Prisionais 
Em cotação 

Maquinário de 

Padaria 
Pregão Eletrônico 

Unidades 

Prisionais 
Em cotação 

Ribbon e Cartão 

de Ponto 
Pregão Eletrônico SEDE e UP's Em cotação 

 

Além dessas aquisições, foram recebidos a título de doação pelo DEPEN, 05 vans e 

um ônibus xadrez em agosto e 11 vans e mais um ônibus em dezembro/2020 para atender 

às unidades prisionais. 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

As aquisições realizadas para o combate ao COVID ajudaram a prevenir a disseminação 

do vírus dentro das Unidades Prisionais e na Sede 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Dificuldades na obtenção das cotações de preços pelo Sistema de Compras do Estado 

PE-Integrado; 

Sugestão: solicitar presencialmente nas empresas e através de e-mail as cotações de 

preços para serem representadas junto à plataforma; 

As plataformas do E-Fisco e do SEI são muito complexas e ultrapassadas. As pesquisas 

como também o processo de anexação de documentos são demoradas e atrasam o 

andamento do serviço; 

Sugestão: atualizar e tornar as plataformas mais leves e intuitivas. 

Necessidade de autorização à Câmara de Programação Financeira para as novas 

aquisições. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



Os resultados alcançados em 2020 foram satisfatórios: apesar das dificuldades 

encontradas em razão da pandemia do COVID, a GLOG conseguiu regularizar a 

aquisição e distribuição de vários itens, conforme demonstrado na planilha acima. 

 

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE SEGURANÇA – GOS 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Idalécio Firmino da Silva (Gerente) 

Waldemberg M. S. Vasconcelos (Supervisor de Operações) 

Jocemar Cordeiro do Nascimento (Supervisor Administrativo) 

Corpo Administrativo – 03 (três) policiais penais 

Plantões: A, B, C e D. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Consoante Decreto nº 42.633 de 04 de fevereiro de 2016 a Gerência de Operações de 

Segurança detém nas suas atribuições como missão e objetivos o estabelecido no art. 5º 

inc. XIII desenvolvendo as competências estabelecidas dentro da estrutura da Secretaria 

Executiva de Ressocialização - SERES. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O relatório contém informações confidenciais de relevância institucional quando do 

desenvolvimento das atribuições institucionais da Gerência de Operações de Segurança, 

pautadas nas legislações que regem a atividade da Polícia Penal, bem como a promoção 

sistemática da garantia das pessoas privadas de liberdades nas unidades prisionais do 

Estado de Pernambuco. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

No desenvolvimento das atribuições inerentes a Gerência de Operações de Segurança, 

dentre outras apontadas no Relatório, destaca-se à implantação de procedimentos nos 

Fóruns do Recife para desenvolver as apresentações judiciais  e assim demonstrou-se 

superação das expectativas das autoridades judiciais e de profissionais de diversas 

instituições envolvidas nas relações entre a pessoa privada de liberdade e a sociedade. O 

trabalho vem sendo reconhecido sistematicamente e proporcionando aos integrantes 

desta Gerência elogios dos diversos profissionais que desenvolvem suas atividades nos 

órgãos judiciários e demais instituições/organizações envolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. INDICADORES 

 



INDICADOR TOTAL ANUAL 

ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS  META EXECUTADA 

A – Realização de Revistas nas 

unidades prisionais no período de 

01.01 à 10.12.2020. 

 52 (cinquenta e duas) 

B – Movimentação de detentos no 

período de 

01.01 à 10.12.2020 na Capital e 

Interior. 

 2.094 (dois mil e noventa e 

quatro) 

C – Coordenação de apresentações 

judiciais no Fórum Joana Bezerra e 

Tomaz de Aquino. 

 3.071 detentos no período de 

Janeiro a novembro/2020 

). 

D – Realização de instruções 

internas. 

 42 (quarenta e dois) 

E – Recambiamento interestadual.  28 (vinte e oito) 

 

6.  IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

A boa apresentação funcional, o respeito aos direitos da pessoa privada de liberdade e as 

técnicas desenvolvidas nos procedimentos proporcionam a todos os envolvidos uma 

integração junto ao sistema penal com responsabilidade, segurança e promove o 

reconhecimento da categoria e da instituição perante a sociedade civil. 

 

7. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Os entraves e necessidades encontrados na Gerência de Operações de Segurança 

consistem atualmente no déficit de efetivo diário para atendimento de diversas demandas, 

bem como a inexistência de orçamento próprio para aquisição de fardamento e acessórios 

ao corpo operacional, que dispõe voluntariamente de recursos próprios para preservar a 

imagem da instituição e principalmente garantir maior segurança no desenvolvimento da 

rotina operacional. 

O reconhecimento institucional dos Policiais Penais lotados nesta Gerência padece de 

atenção dos gestores para motivar a todos a continuarem prestando um serviço 

operacional específico que de fato promove um diferencial dentro da estrutura funcional 

da SERES. 

Denota-se que o próprio efetivo ao ter conhecimento de que outras categorias tem 

reconhecimento pecuniário através de gratificações, além de simplórios reconhecimentos 

mínimos como fardamentos de qualidade, acessórios dentre outros, que os benefícios ao 

menos proporcionam o custo de equipamentos/acessórios aos seus integrantes. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dinâmica institucional no corrente ano foi atípica considerando os efeitos da Pandemia 

da COVID-19, retardando assim o desenvolvimento das operações numa escala mais 

larga. Contudo, ante a fragilidade de efetivo e tal cenário, os resultados apontam a 

regularidade, ainda que atípica, no cumprimento das atribuições institucionais desta 

Gerência de Operações. 



Nesse sentido, as ações efetivas para o ano de 2021 contarão com mais efetividade 

quando da realização de operações programadas dentro do que recomendam as 

autoridades sanitárias, garantindo a assim a continuidade dos serviços operacionais 

desenvolvidos. 

 

GERÊNCIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS - GPC 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Walfrido Uchoa (gestor); 

Janilda Pereira (secretária); 

Karine Veloso (supervisora de convênios); 

Swamy Cavalcanti (supervisor de convênio); 

Gabriel (estagiário). 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA. 

 

A Gerência de Projetos e Convênios-GPC no ano de 2020, buscando cumprir com sua 

missão, que é possibilitar a reinserção do apenado à sociedade, haja vista, que o mesmo 

voltará ao convívio social, pois, segundo o código penal Brasileiro, prevê a pena máxima 

de 40 anos. Para cumprir a missão acima, a GPC formalizou novos convênios/contratos 

de repasse (abaixo descritos) e acompanhou a execução dos já firmados. 

 

Fm Construções Eireli-Me, (Janeiro/2020) 

Prefeitura Municipal De Itamaracá (Janeiro/2020); 

Unifavip/Wyden Campus Caruaru (Fevereiro/2020); 

Wl Da Silva Pereira (Março); 

J Gomes (Maio/2020); 

Rochelle (Setembro/2020); 

Tek Shine (Setembro/2020); 

Algobom (Outubro/2020); 

Nova Admininstração De Imovéis (Outubro/2020); 

Alcantara Pedrosa Engenharia Ltda (Novembro/2020); 

Procap (Dezembro /2019). 

 

2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO. 

 

O Relatório descreve todas as atividades realizadas no ano 2020 nesta Gerencia que 

efetivamente cumprindo com sua missão, captou recursos junto ao governo federal, 

acompanhou a execução dos convênios firmados para qualificação e formação da mão de 

obra carcerária, atendeu as demandas do Departamento Penitenciário Federal e firmou 

novos convênios com empresas públicas e privadas. 

 

3. BOAS PRÁTICAS. 

 

Através da qualificação profissional dos reeducandos, o que habilitou os mesmos para o 

ingresso no mercado de trabalho e as concessões do setor da laborterapia nas unidades 

prisionais, que geraram rendas para os reeducandos e familiares, bem como remissão da 

pena. 

 



4. INDICADORES 

 

 

 

 

 



 

 

5. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS. 

 

 

 

 



 

 

6.  IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO ALVO BENEFICIADO. 

 

Os reeducandos, através da qualificação profissional, terão melhores oportunidades de 

ingresso no mercado de trabalho e ainda serão beneficiados com a redução da pena. 

 

7. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

Gargalo nos processos licitatórios; 

Falta de treinamento para movimentar a Plataforma Mais Brasil; 

Prazos curtos para atendermos às demandas das atividades; 

Falta de informações dos setores responsáveis para atendermos as demandas; 

Dificuldade com pendência de informações  entre setores para responder as notas 

técnicas; 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente relatório descreve a importância da necessidade de melhorias na qualificação 

profissional dos reeducandos, gerando oportunidades de uma melhor inserção no mercado 

de trabalho e consequentemente um bom retorno ao convívio social. Em virtude da 

Pandemia em 2020, tivemos um acréscimo de apenas 10% no numero de convênios 

firmados. Para 2021 temos como objetivo aumentarmos o numero de convênios e 

capacitações para os reeducandos e servidores desta gerência. 

 

GERÊNCIA GERAL ADMINISTRATIVA FINANCEIRA - GGAF 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Murillo Ramos (Gerente Geral Administrativo e Financeiro) 

Katharina Becker e Wilma Rejane de Almeida (Administrativo)  

 



Anna Carolina de Andrade Lima (Gerente de Planejamento e Monitoramento:  

Horácio Pita (Supervisor de Planejamento) 

Edvaldo Matias Sobrinho 

 

2. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

O relatório a seguir apresenta uma análise detalhada dos recursos aplicados e executados 

no ano de 2020 pela Secretaria Executiva de Ressocialização. Complementa-se com os 

demais relatórios das Gerências subordinadas à GGAF, sendo elas: gerência de 

arquitetura e engenharia, gerência de convênios e produção, gerência de gestão de 

pessoas, gerência de tecnologia da informação e gerência de logística. 

 

3. BOAS PRÁTICAS 

 

Por se tratar de um campo de atuação orçamentário e financeiro, o ganho apresentado à 

gestão ocorre pela sensatez na administração de recursos, além de estímulos diários para 

eficiência e eficácia das ações resultando em economia para o Estado. Como exemplo, a 

implantação do cartão salário para os Concessionados. 

 

4. INDICADORES COMPARATIVOS DE DESPESAS: 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO: 

 



 

 
 

 

 

 



                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

O ano de 2020 concretizou-se por uma pandemia, sendo assim as 

dificuldades ampliaram-se em grande escala. Os recursos foram 

limitados, os valores dos insumos aumentaram, novos planejamentos 

precisaram ser criados e novas áreas de atuação foram priorizadas e a 

burocracia tornou- se elemento essencial para sua administração. Os 

prazos para liberações de programação financeira, as solicitações 

prévias para utilização do orçamento através da Câmara de 

Programação Financeira, por exemplo, foram fatores determinantes 

dessa burocracia. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Porém, vale salientar que apesar das dificuldades do ano atípico, a 

SERES teve equilíbrio orçamentário e financeiro, além de implementar 

novas práticas como pode ser observado nos demais relatórios. Foi 



 
 

necessário se reinventar e ampliar as visões estratégicas para concluir 

o ano o mais próximo possível do equilíbrio financeiro. 

 

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI 

 

Programa: Aditivo de 25% no contrato de locação de impressoras 

com a empresa Maqlarem. 

 

Programa de ação continuada. 

 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa. 

Objetivo: Acréscimo de máquinas no contrato Nº 002/2019, para 

atender as Unidades Prisionais. 

Dificuldades: Devido a limitações no contrato, não foi possível adquirir 

uma maior quantidade de máquinas, sendo possível apenas um 

acréscimo de 13 máquinas. 

Público atingido: população carcerária e servidores da secretaria. 

Unidades Implantadas: unidades prisionais. 

Data de início do programa: março de 2020 

Conclusão da execução do programa: março de 2021. 

 

Registro: 

 

Programa: Adesão a Ata de Registro de Preço de Pontos de Função 

nº 026/2019.ATI, conforme tabela a seguir: 

 

Descrição 

 

Q

t

d

e 

Unid 
Valor Unitário 

(R$) 
Valor Total (R$) 

PHP - Elicitação, 

Desenvolvimento, 

Manutenção em 

sistemas e repasse 

Tecnológico 

 

3

0

0 

Pontos de 

função 

 

173,12 

 

51.936,00 

 

 



 
 

Programa de ação continuada. 

 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa. 

 

Objetivo: Implantação da aplicação Sistema Integrado Administração 

Prisional (SIAP–TJ) para os servidores do Judiciário acessarem o 

sistema  na  modalidade “home office” e dá andamento aos processo 

penais das pessoas privadas de liberdade. Essa nova aplicação permiti 

o acesso ao SIAP fora da rede corporativa. Uma necessidade do regime 

de trabalho home office que surgiu com pandemia ocasionada pela 

COVID-19. 

 

Dificuldades: ainda existem adaptações a serem realizadas no sistema, 

porém a dificuldade maior é a liberação de recursos. 

 

Público atingido: servidores do sistema prisional, servidores dos 

órgãos da área de segurança pública, poder judiciário, ministério público 

e defensoria pública. 

 

Unidades Implantadas: Poder Judiciário do Estado, Órgãos de 

segurança, Sistema Prisional, Promotorias e defensorias. 

 

Data de início do programa: abril de 2020. 

 

Conclusão da execução do programa: maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Registro: 

 

Programa: Adesão a Ata de Registro de Preço de Pontos de Função nº 

026/2019.ATI, conforme tabela a seguir: 

 

 

Programa de ação continuada. 

 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa. 

 

Objetivo: Correções e adaptações realizadas nos Módulos: Prontuário 

do detento, Histórico, Registro disciplinar, ficha jurídica, qualificação, 

biometria, cadastro de visitantes, consulta a detento, Relatório e 

cadastro de unidades, Sistema Integrado de Administração Prisional – 

SIAP para adequação as necessidades apresentadas durante a 

execução do sistema. 

 

Dificuldades: ainda existem adaptações a serem realizadas no sistema, 

porém a dificuldade maior é a liberação de recursos. 

 

Público atingido: população carcerária e seus familiares, servidores do 

sistema prisional, servidores dos órgãos da área de segurança pública, 

poder judiciário, ministério público e defensoria pública. 

 

Item E-fisco Descrição Unid. Qtde. Valor 

unitário 

(R$) 

Valor Total 

do Item 

(R$) 

1 295409-

5 

JAVA - 

Elicitação, 

Documentação, 

Desenvolv 

imento, 

Manutenção em 

sistemas de 

repasse 

tecnológico 

Pontos 

de 

Função 

438 R$ 

195,4197 

85.593,83 



 
 

Unidades Implantadas: secretaria, as 23 unidades prisionais e cadeias 

públicas. 

 

Data de início do programa: setembro de 2020. 

 

Conclusão da execução do programa: setembro de 2021. 

 

Programa: Aditivo ao Contrato Nº 012/2020 , oriundo da Adesão a 

Ata de Registro de Preço de Pontos de Função nº 026/2019.ATI, 

conforme tabela a seguir: 

 

Ite

m 

E-fisco Descrição Unid. Qtde

. 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor Total 

do Item 

(R$) 

1 295409-5 JAVA - Elicitação, 

Documentação, 

Desenvolvimento, 

Manutenção em sistemas de 

repasse tecnológico 

Pontos de 

Função 

9 $ 

195,419

7 

21.300,747

3 

 

Programa de ação continuada. 

 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa. 

 

Objetivo: Construção dos Módulos: Censo Penitenciário, Identificação 

dos dados Social Atualização do Controle de acesso, Agendamento das 

audiências, correções e adaptações do módulo webservice necessária 

no Sistema  Integrado de Administração Prisional – SIAP para 

adequação as novas realidades. 

Dificuldades: ainda existem adaptações a serem realizadas no sistema, 

porém a dificuldade maior é a liberação de recursos. 

Público atingido: população carcerária e seus familiares, servidores do 

sistema prisional, servidores dos órgãos da área de segurança pública, 

poder judiciário, ministério público e defensoria pública. 

Unidades Implantadas: secretaria, as 23 unidades prisionais e cadeias 

públicas. 

Data de início do programa: dezembro de 2020. 

Conclusão da execução do programa: setembro de 2021. 



 
 

 

Dados Sociais 

 

Programa:   Migração  do  consórcio PEconectado I para o 

consórcio PEconectado II 

Programa de ação continuada 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa. 

Objetivo: adesão ao lote 01 do contrato mater nº 002/sad/seadm/2019 

de prestação de serviços técnicos especializados de implantação, 

operacionalização e manutenção de uma solução de telemática, com 

operação técnica integrada e especializada, para o governo do estado 

de Pernambuco e outros poderes, formando a chamada rede PE-

conectado II, que entre si celebram o estado de Pernambuco, através da 

secretaria de administração do estado – SAD e da secretaria executiva 

de ressocialização e, do outro lado, o consórcio contrato rede pe 

conectado II. Esse era o último lote que a nossa secretaria faltava aderir, 

os serviços de telefonia móvel (lote 03) e de Tráfego Extrarrede (lote 02) 

tiveram a adesão realizada em dezembro de 2019. 

Dificuldades: no processo de migração não foram permitidas grandes 

alterações nos serviços, a orientação da SAD é que a migração fosse 

realizada só após, é que fossem realizadas as solicitações de acréscimo 

de serviços. 

Público atingido: população carcerária e seus familiares, servidores do 

sistema prisional. 

Unidades Implantadas: secretaria, as 23 unidades prisionais e cadeias 

públicas. 

Data de início do programa: dezembro de 2019. 

Conclusão da execução do programa: julho de 2021. 

 

Programa: Realização de Atendimentos Técnicos nos setores 

Administrativos da SERES e Unidades Prisionais. 

Programa de ação continuada. 

Equipe Técnica: gerente, equipe de técnicos e estagiários. 

Objetivo: instalar e solucionar possíveis problemas com os 

equipamentos de informática, auxiliar no uso dos sistemas 

administrados pela GTI e movimentar equipamentos do SIAP. 

Dificuldades: Falta de técnicos e equipe reduzida e a maior parte dos 

atendimentos sendo executados por estagiários supervisionados. 

Público atingido: servidores da secretaria e das unidades prisionais. 

Unidades Implantadas: secretaria e unidades prisionais. 

Data de início do programa: 08/03/2017 



 
 

Conclusão da execução do programa: programa de ação 

permanente. 

 

Data dos últimos resultados: média anual de janeiro a novembro de 

2020. 

 

Registro: 

 

 

Figura 1 – representação do tempo de resolução dos chamados 

pela equipe de GTI até novembro de 2020. 

 



 
 

 
 

 

Figura 3 – representação por tipo de chamados de fevereiro a 

dezembro de 2020. 

 

 

Programa: Audiências judiciais por videoconferência e Parlatório 

Virtual 

Programa de ação continuada 

Equipe Técnica: Gerente, equipe administrativa e técnica. 

Objetivo: Realizar audiências e interrogatórios de pessoas privadas de 

liberdade, sem a necessidade do seu deslocamento ao fórum; agilizar as 

apresentações, processos e julgamentos; aumentar o fluxo de 

atendimento; reduzir custos com o uso de veículos e escoltas; maior 

segurança. 

No caso dos parlatórios virtuais, os advogados não precisam ir à unidade 

prisional conversar com seus clientes, tudo acontece virtualmente. 

Dificuldades: Adaptar a estrutura física das unidades prisionais ao criar 

salas apropriados para a instalação dos equipamentos de 

videoconferências. 

Público atingido: Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs), Poder 

Judiciário, Ministério Público e defensoria pública e advogados. 

Unidades Implantadas: Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), 

Centro de Observação Triagem Professor Everardo Luna (COTEL), 

Presídio Asp. Marcelo 



 
 

Francisco Araújo (PAMFA), Presídio Frei Damião de Bozzano (PFDB), 

Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros (PJALLB), Presídio de Igarassú 

(PIG), Penitenciária Juiz Plácido de Souza (PJPS), Presídio Adv. Brito 

Alves (PABA), Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes (PDEG), Presídio 

Desembargador Augusto Duque (PDAD). 

Data de início do programa: Abril 2020 

Conclusão da execução do programa: Dezembro 2020 

Data dos últimos resultados: Setembro 2020 

 

Registro: 

Programa: Visitas Virtuais da Familia 

Programa de ação continuada 

Equipe Técnica: Gerente, equipe administrativa e técnica. 

Objetivo: Assegurar o contato das Pessoas Privadas de Liberdade 

(PPLs) com seus parentes, com o intuito de garantir a manutenção dos 

vínculos familiares mesmo em tempos de Pandemia. 

Dificuldades: Readaptar os PPLs e seus familiares à visita de forma 

virtual, sendo assim, necessário devido ao distanciamento social por 

causa do Covid19. 

Público atingido: Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) e familiares 

dos PPLs. 

Unidades Implantadas: Todas as 23 unidades prisionais do estado. 

Data de início do programa: Maio 2020 

Conclusão da execução do programa: Maio 2020 

Data dos últimos resultados: Agosto 2020 

 

Registro: 

Programa: Aquisição de Notebook com os recursos do FUNPEN 

2016. 

Programa de ação imediata. 

Equipe Técnica: gerente e equipe administrativa 

Objetivo: aquisição de notebooks para modernizar o sistema 

penitenciário. 

Dificuldades: as empresas não conseguiram entregar os 

equipamentos pelo valor da licitação, devido crise gerada pela 

pandemia ocasionada pelo Coronavírus e consequentemente o 

aumento dos preços e a falta no mercado de equipamentos de 

informática. Atualmente estamos procurando uma nova solução 

junto a Brasília para continuarmos com a aquisição dos 



 
 

notebooks com outras configurações, mas que atendam as 

necessidades da secretaria. 

Público atingido: PPLs, servidores da secretaria e poder judiciário. 

Unidades Implantadas: 16 unidades prisionais 

Data de início do programa: novembro de 2019. 

Conclusão da execução do programa: ainda sem definição. 

Data dos últimos resultados: dezembro de 2020 

 

GERÊNCIA TÉCNICA JURÍDICO-PENAL - GTJP 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Albenice Santos Pinheiro Gonçalves (Gerente Jurídica-Penal) 

Alexandre Wanderley N.Pontual (Supervisor Jurídico-Penal – Policial 

Penal) Daniel Ferreira Filho (Supervisor Jurídico-Penal – Policial Penal) 

Fabiano Tolentino C. Campelo (Supervisor Jurídico-Penal – Policial 

Penal) Renata Patrícia Fidelis Marcelino (Supervisor Jurídico-Penal – 

Policial Penal) Francisco de Figueiredo Matos neto (Assessor Jurídico) 

Tatiane Jordão Coutinho de Albuquerque (Assessora Jurídica) Ana 

Rayza Santos (Assistente Técnica Jurídico-Penal) 

Ana Karine Andrade dos Santos (Estagiária) 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Este relatório tem o intuito de demostrar, dentre outras coisas, como 

neste ano atípico, esta Gerência Técnica Jurídico-Penal – GTJP, buscou 

a efetivação dos direitos dos apenados. Não medimos esforços, 

reinventamo- nos, enfrentamos as dificuldades e desafios impostos, 

sempre buscando trazer resultados concretos. 

As parcerias com a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), com o 

Ministério Público de Pernambuco (MPE), com o Tribunal de Justiça de 

Pernambuco (TJPE) foram potencializadas e refletiram-se em resultados 

concretos que poderemos analisar adiante. 

Devido à pandemia, os Setores Jurídico-Penais das Unidades Prisionais 

vinculados a esta GTJP, absorveram uma demanda enorme de 

concessões de benefícios, sendo necessário interagir com órgãos de 

outras esferas administrativas, para atender as referidas metas. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 



 
 

Em 2020 fomos obrigados a enfrentar um desafio enorme, pois deixamos 

de fazer as coisas que sempre vínhamos executando com certa 

previsibilidade. Passamos a fazer atribuições de forma e intensidade 

diferentes do padrão planejado de 2019, reinventar foi a temática da 

GTJP neste ano de 2020. 

Neste documento, diferente do que geralmente é feito, iremos mostrar 

alguns resultados, pois o planejado feito antes da pandemia e o realizado 

durante a pandemia só iria mostrar discrepâncias de uma programação 

feita num momento de normalidade e um realizado num contexto nunca 

imaginado. 

Alguns resultados, devido ao perigo iminente de várias mortes em 

decorrência de presos com comorbidades e idades avançadas foram 

muito maiores do que qualquer planejamento realizado em 2019, por 

exemplo, seria pouco provável uma meta de aproximadamente 2.100 

benefícios de livramentos condicionais num só ano. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Para compensar a significativa redução nos atendimentos presenciais, 

utilizamos dos recursos remotos. O telefone e a internet foram grandes 

aliados nestes momentos de dificuldade. 

A parceria que sempre tivemos com o TJPE, principalmente com as 

Varas de Execuções Penais do Estado de Pernambuco, foi fundamental 

para o desempenho satisfatório das demandas atribuídas a esta 

gerência. 

 

4. INDICADORES 

 

É de notório conhecimento que neste ano deparamo-nos com uma 

situação completamente atípica, a COVID-19. Tal situação nos obrigou 

criar e executar ações de forma tempestiva no intuito de preservar 

vidas e garantir o princípio da dignidade humana. A GTJP junto com os 

Setores Jurídico-Penal das Unidades Prisionais vinculadas a SERES 

executaram de forma eficaz um número sem precedentes de benefícios 

favorecendo as Pessoas Privativas de Liberdade. 

 

 

 

Os números são muitos expressivos, conforme os gráficos que 

seguem. 



 
 

 

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DO 

BENEFÍCIO 

 

NATUREZA 

DO 

BENEFÍCIO 

PRISÃO DOMICILIAR 2099 

ALVARÁ DE SOLTURA 406 

PROG.REGIME/LIVRAMENTO/DESIN

TERNAÇÃO 

276 

ABERTO/SEMIABERTO 

HARMONIZADO 

75 

TOTAL 2856 

Fonte: SERES 

 

 
Fonte: SERES 

 

UNIDADE PRISIONAL 

 

SIGLA 

BENEFÍCIOS 

COVID-19 

CONCEDIDOS 

PENITENCIÁRIA AGRO-INDUSTRIAL 

SÃO JOÃO 
PAISJ 1532 

CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO 

AGRESTE 
CRA 452 

CADEIAS PÚBLICAS CP 142 

CENTRO DE OBS CRIMINOLÓGICA 

E TRIAGEM PROF EVERARDO LUNA 
COTEL 121 

PENITENCIÁRIA DR EDVALDO 

GOMES 
PDEG 59 

COLÔNIA PENAL FEMININA DE CPFAL 164 



 
 

ABREU E LIMA 

PRESÍDIO RORINILDO DA ROCHA 

LEÃO 
PRRL 52 

COLÔNIA PENAL FEMININA DO 

RECIFE 
CPFR 60 

PRESÍDIO ADV. BRITO ALVES PABA 56 

PRESÍDIO ASP MARCELO 

FRANCISCO ARAÚJO 
PAMFA 37 

PRESÍDIO DE IGARASSU PIG 32 

PRESÍDIO DE SANTA CRUZ DO 

CAPIBARIBE 
PSCC 35 

PENITENCIÁRIA JUIZ PLÁCIDO DE 

SOUZA 
PJPS 22 

PRESÍDIO JUIZ ANTÔNIO LUIZ LINS 

DE BARROS 
PJALLB 22 

HOSPITAL DE CUSTÓDIA E 

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 
HCTP 15 

PENITENCIÁRIA DR ÊNIO PESSOA 

GUERRA - PDEPG 
PDEPG 23 

COLÔNIA PENAL FEMININA DE 

BUÍQUE 
CPFB 13 

PENITENCIÁRIA PROF. BARRETO 

CAMPELO 
PPBC 4 

PRESÍDIO FREI DAMIÃO DE 

BOZZANO 
PFDB 9 

PRESÍDIO DES. AUGUSTO DUQUE PDAD 2 

PRESÍDIO DE SALGUEIRO PSAL 2 

PRESÍDIO DE VITÓRIA DE SANTO 

ANTÃO 
PVSA 2 

PRESÍDIO DE ITAQUITINGA PIT 0 

PENITENCIÁRIA DE TACAIMBO PTAC 0 

TOTAL 2856 

 

Fonte SERES 



 
 

 
Fonte: SERES 

 

5. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Pedidos de prisões domiciliares para pessoas do grupo de risco das 

Unidades Prisionais de Regime Semiaberto; 

Levantamento e antecipação do pedido de livramento condicional de 

presos do semiaberto; 

Implantação dos parlatórios virtuais com parceria da OAB-PE; 

Participação da Gerência Técnica Jurídico-Penal - GTJP no Gabinete de 

Crise Contra o Coronavírus da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

–SJDH; 

Participação da GTJP no termo de colaboração Técnica do Tribunal de 

Justiça de Pernambuco – TJPE; 

Parceria com a Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE) para 

implantar atendimento virtual dos defensores nas Unidades Prisionais 

vinculadas a SERES; 

Participação da GTJP na criação do fluxo com a TJPE para a 

implantação das vídeo conferências; 

347 pedidos de recambiamentos interestaduais de presos analisados, 

com todas as providências tomadas; 

Controle e demais providências jurídicas para manutenção de 40 

detentos de alta periculosidade no Sistema Prisional Federal. 

Mais de 78.000 providências executadas pelos assessores jurídicos nas 

Unidades Prisionais. 

 

6. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

As dificuldades geradas pela pandemia podem ter deixado nos usuários 

uma equivocada sensação de que algum resultado deixou de ser 



 
 

efetivado devido à falta de contato presencial, no entanto, o que de fato 

ocorreu foi uma mudança na forma de fazer. A forma pró-ativa que o 

setor procurou desenvolver suas demandas fez com que os resultados 

fossem alcançados e, em muitos casos, indicadores superados. 

 

7. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

A impossibilidade de atendimentos presenciais foi um grande problema 

para o setor. Há uma grande demanda para este tipo atendimento na 

GTJP gerada pelo baixo conhecimento jurídico das famílias dos presos, 

da impossibilidade de contratar um advogado particular e por se sentirem 

mais seguros quando são atendidos frente a frente pelo servidor; 

A dificuldade de contato com algumas Varas Processantes; 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com todas as adversidades que este ano nos trouxe, temos a 

certeza de que lutamos com todas as armas disponíveis para que os 

direitos e garantias dos detentos fossem assegurados. Sempre 

estivemos abertos para responder questionamentos, tirar dúvidas, fazer 

pedidos tempestivos. 

Como mencionado anteriormente, a maior dificuldade em satisfazer o 

nosso público-alvo foi em relação aos atendimentos presenciais, 

contudo quando se trata de efetividade de resultados, não há de se falar 

em perdas. 

Para o próximo ano os desafios serão enormes, pois uma incógnita em 

relação à pandemia ainda paira no ar, no entanto, independentemente 

do cenário que iremos nos deparar, faremos como neste ano de 2020, 

nos reinventaremos para que as demandas e anseios dos usuários do 

Sistema Penitenciário de Pernambuco sejam efetivados. 

Para o ano de 2021 traçamos os seguintes objetivos: 

Fomentar junto à Escola Penitenciária de Pernambuco – EPPE a 

capacitação dos Assessores  

jurídicos no SEEU e SIAP; 

Reestruturação da GTJP (estrutura física e pessoal); 

Fomentar a ampliação do quadro de Assessores Jurídicos; 

Criar a Comissão de Análise de Produtividade dos Assessores jurídicos; 

Continuar fomentando junto ao CNJ o acesso amplo dos servidores da 

SERES ao BNMP2; 

Articular junto a DPPE a ampliação do quadro de Defensores atuantes 

na SERES. 



 
 

Realização de Mutirões Carcerários nas Unidades Prisionais com maior 

demanda jurídica. 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANÇA PRISIONAL - SSP 

 

1. EQUIPE TÉCNICA 

 

Clinton Dias de Paiva – Superintendente de Segurança Prisional 

Carlos Alberto Lino da Silva – Assessor de Gestão 

Maria Amâncio de Lima – Assessor de Gestão 

Luiz Augusto de Sales Filho – Supervisor Administrativo 

Leônidas Bastos de Medeiros – Supervisor de Material Bélico 

Adielton Souze de Freitas – Assessor de Material Bélico 

Carlos Roberto de Lima Azevedo – Supervisor Administrativo 

Jonatas Dutra de Sena de Amorim – Supervisão de Recambiamento 

Jorge Nunes Vasconcelos – Supervisor Administrativo 

Rayana Couto Paguetti – Supervisora Administrativa 

 

2. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

A superintendência de segurança prisional é responsável, de acordo 

com o decreto nº 42.633, pelo planejamento estratégico, coordenação e 

fiscalização das atividades de segurança orgânica do Sistema 

Penitenciário, garantindo a ordem e segurança interna das Unidades 

Prisionais do Estado de Pernambuco. 

 

Tal atividade engloba diversos setores, relativos à estrutura física, 

segurança orgânica das Pessoas Privadas de Liberdade, dos servidores 

e do corpo de Apoio Técnico, assim como as questões relativas às 

transferências de detentos, apreensão de materiais ilícitos pelas 

Unidades Prisionais e material Bélico. Desse modo, esta 

Superintendência desenvolve atividades de planejamento estratégico, 

através da confecção de Atos normativos, Planos de segurança, 

Diretrizes e afins, além realizar a fiscalização para mapeamento das 

condições e estrutura das Unidades Prisionais, assegurando a eficiência 

e segurança nprocedimentos e o respeito à legislação aplicável, 

direcionando e facilitando a atuação dos diversos Servidores envolvidos 

nas atividades carcerárias. 

 

Ademais, esta Superintendência se debruça em assuntos 



 
 

administrativos internos e das Unidades Prisionais vinculadas a sua 

coordenação, bem como voltados ao atendimento ao público externo. 

Além disso, há um grande demanda relacionada às transferências de 

reeducandos, tanto interestaduais quanto entre as diversas Unidades 

prisionais do estado, o que fica sob a coordenação desta 

Superindendência, através dos setores de transferências e de 

recambiamentos. 

 

Por fim, a Supervisão de Material Bélico é a atividade de segurança que 

engloba não apenas o controle de armamento e equipamentos de 

proteção dentro do Sistema Penitenciário de Pernambuco, como 

também, todas as questões relativas aos materiais de segurança, 

atuando na gestão de contratos relativos a tais equipamentos e na 

operacionalização e dimensionamento de seu uso. Ressalte-se que, em 

razão da pandemia da doença provocada pelo denominado Coronavírus 

(Covid -19), não houve a efetiva execução do Programa “Todos pela 

SERES”. 

 

3. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

Este relatório, elaborado por esta Superintendência de Segurança 

Prisional visa apresentar as principais ações desenvolvidas durante este 

ano, em cumprimento ao Plano de Gestão no ano de 2020, juntamente 

com as Unidades Prisionais e Gerências subordinadas. 

 

4. BOAS PRÁTICAS 

 

Atendimento aos familiares das pessoas privadas de liberdade nesta 

Superintendência, orientando-as e solucionando os problemas 

apresentados; 

Ida às Unidades Prisionais subordinadas a fim de averiguar denúncias 

de maus tratos às pessoas privadas de liberdade, bem como 

atendimento ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e 

Entidades de Direitos Humanos; 

Visita às Unidades Prisionais da Região da Zona da Mata, Agreste e 

Sertão, com o fito de verificar a situação dos prédios, as condições das 

pessoas privadas de liberdade, fazer orientações gerais sobre gestão de 

pessoas, sobretudo sobre o cumprimento das escalas de serviço e 

controle de pessoal, equipamentos de proteção individual, armamento e 

munição; 

Realização de transferências de pessoas privadas de liberdade, visando 

à manutenção da ordem, disicplina e salvaguarda da integridade física. 



 
 

Tais tranferências são realizadas tanto para Unidades do Sistema 

Penitenciário de Pernambuco quanto para outros Estados da Federação, 

quando cumpridos os requisitos operacionais e jurídicos necessários a 

essas ações, bem como em cumprimento a determinações judiciais; 

Redução das horas de trabalho dos Agentes Públicos lotados nesta 

Superintendência, visando dar cumprimento às determinações 

emanadas do Governo do Estado de Pernambuco, acerca das limitações 

decorrentes da pandemia do Covid – 19, sem comprometimento da 

Gestão por Resultados. 

 

5. INDICADORES 

 

Os indicadores e metas alcançadas ao longo do exercício de 2020 são 

retratados, especificamente, nas ações realizadas em todas as 

Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco 

sendo registrada, durante este ano, a seguinte estatística: 

 

Revistas realizadas: 

 

 

 

Unidades Prisionais 

 

TOTAL 2020 

 

Total 2019 

PJALLB 18 08 

PAMFA 32 09 

PFDB 23 26 

PI 12 28 

PAISJ 11 01 

PPBC 10 16 

COTEL 42 05 

PVSA 33 04 

PDEPG 09 13 

PDRRL 03 08 

PJPS 38 15 

CRA 48 09 

PSCC 28 15 



 
 

PDAD 09 07 

PABA 140 43 

PTAC 10 10 

PSAL 18 09 

PDEG 24 10 

PIT 41 13 

HCTP 00 00 

CPFR 79 13 

CPFAL 11 25 

CPFB 01 00 

GP(6 Núcleos) 00 00 

TOTAL 640 274 

 

 

Material apreendido: 

 

 

Material apreendido Total 2020 Total 2019 

Armas de fogo 93 93 

Munições 1.354 1.099 

Facas 907 1.699 

Chuncho 945 1.004 

Drogas apreendidas 114.522 171.514 

Bebidas 3.559 1.839 

Eletrônicos 5.062 7.454 

TOTAL 126.442 183.603 

 

 

Quadro demonstrativo da redução de CVLI: 



 
 

Após a análise dos dados acima expostos, verifica-se que houve uma 

considerável redução nas apreensões de drogas ilícitas, eletrônicos e 

armas artesanais, sem modificação no quantitativo de apreensão de 

armas de fogo. Quanto às munições, foram registradas as apreensões 

no ano de 2019 num total de 1.099 e, neste ano, foram computadas 

1.354 apreensões, um aumento de 255 munições, bem como de redução 

de CVLI, considerando-se os dados desde 2002 até este ano de 2020. 

 

6. AÇÕES REALIZADAS/RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

MATERIAL BÉLICO 

 

No ano de 2020 foram adquridas 100 (cem) espingardas calibre 12’, 

CBC, modelo Military para o emprego do uso munições letais e não 

letais. Foram adquiridos junto à empresa INBRA, 936 (novecentos e 

trinta e seis) coletes balísticos ostensivos, tipo III A. Houve também, a 

compra de 35 (trinta e cinco) escudos balísticos INBRA, nível II. 

Implantou-se o Sistema de Armaria on line (SIARM- 

www.seres.pe.gov.br/siarm) onde obtivemos maior controle sobre todo 

material bélico da Secretária de Ressocialização inclusive no uso de 

munições letais e não letais, levantamento dos armamentos que 

necessitam de manutenção e/ou reposição de peças e estoque de todo 

http://www.seres.pe.gov.br/


 
 

material. 

Realizaram-se vistorias nas Armarias das Unidades Prisionais com 

intuito de supervisionar e aprimorar o atendimento das necessidades 

que as unidades prisionais possuem. 

 

SETOR DE TRANFERÊNCIAS NO ÂMBITO ESTADUAL 

Até esta data, 10 de dezembro de 2020, foram realizadas um total de 

1.070 trânsferências entre as Unidades Prisionais do Sistema Prisional 

do Estado de Pernambuco. 

 

SETOR DE PLANEJAMENTO 

 

Planejamento estratégico da Prisão Enfermaria (Diretriz 001\2020) 

Em meio à atual crise pandêmica instaurada em escala mundial, o 

sistema Penitenciário de Pernambuco conseguiu ofertar a contento 

atendimento médico para os detentos que apresentaram sintomas de 

contágio por COVID-19. 

Nada obstante, esta SSP apresentou à Secretaria Executiva de 

Ressocialização planejamento de contingência caso fosse à frente a 

demanda de transformar o Centro de Atendimento Socioeducativo – 

CASE, de abreu e lima, em prisão-enfermaria através de Diretriz de 

operações. O referido documento detinha a função de estabelecer 

normas e procedimentos de segurança para os servidores que 

prestariam serviço na guarda interna da referida prisão-enfermaria, 

enquanto durasse a Pandemia da COVID19, para atender às Pessoas 

Privadas de Liberdade-PPL, acometidos por esta enfermidade, que se 

encontrassem reclusos em diferentes Unidades Prisionais do Estado de 

Pernambuco. 

 

Funcionamento do Grupo Operacional de Recapturas (Diretriz nº 

002\2020) 

 

Em razão da dificuldade no cumprimento dos recolhimentos de detentos 

em descumprimento do sistema de monitoramento eletrônico face à 

grande quantidade de reclusos colocados em prisão domiciliar, foi 

organizado, em conformidade à atribuíção funcional referente à 

fiscalização e recaptura de reeducandos, grupo operacional de 

recapturas. O referido grupo organizado para realizar operações 

isoladas, de forma incipiente, voluntária e sob a coordenação imediata 

do CEMER e mediata desta Superintendência. 

 



 
 

Para organizar de forma mais efetiva tais operações e conferir maior 

segurança no seu desempenho, esta Superintendência editou a Diretriz 

002\2020 com o objetivo de orientar e regular as Operações de 

Recapturas, estabelecendo diretrizes gerais para os Policiais Penais 

encarregados do recolhimento de indivíduos que violem as regras 

estabelecidas ao monitoramento eletrônico (uso de tornozeleira) em todo 

o Estado de Pernambuco. 

Tal diretriz se encontra atualmente com andamento suspenso 

aguardando edição premente da Lei Orgânica da Polícia Penal de 

Pernambuco. 

 

Vistoria técnica das Cadeias Públicas e Unidades Prisionais do 

Interior do Estado 

 

Esta Superintendência ainda esteve presente em Outubro do presente 

ano em Unidades Prisionais e Cadeias Públicas do Interior do Estado 

de Pernambuco realizando vistoria técnica nas Instalações e 

verificando procedimentos de segurança, boas práticas e dificuldades 

enfrentadas naquelas localidades. 

 

Ativação do Centro de Observação e Intervenção 

 

A Superintendência de Segurança Prisional está realizando, de forma 

conjunta aos demais setores responsáveis da SERES, o Planejamento 

estratégico e operacional para ativação do Centro de Observação e 

Intervenção do Complexo Prisional do Curado através da elaboração de 

diretriz de operações (diretriz SSP\003\2020) e da elaboração de plano 

de segurança e demais medidas de segurança cabíveis. O projeto 

encontra-se em andamento e em vias de conclusão. 

 

SETOR DE TRANFERÊNCIAS NO ÂMBITO INTERESTADUAL 

 

A Supervisão de Recambiamento fica subordinada diretamente à 

Superintendência de Segurança Prisional e tem como objetivo efetivar 

as disposições de decisão judicial, operacionalizando e coordenando 

as missões terrestres e aéreas de tranferências interestaduais, como 

também para o Sistema Penitenciário Federal, das pessoas privadas 

de liberdade. 

Este ano de 2020 foram realizados 15 (quinze) recambiamentos para o 

Sistema Prisional Federal e 46 (quarenta e seis) para os Sistemas 



 
 

Prisionais Estaduais, totalizando 61 (sessenta e um) recambiamentos. 

 

7. IMPACTO SOCIAL SOBRE O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO 

 

Durante o exercício de 2020, em razão da pandemia provocada pelo 

denominado Coronavírus (Covid -19), não houve a execução do 

Programa “Todos pela SERES”. Contudo, todas as ações e operações 

realizadas por esta Superintendência visaram sempre o cumprimento da 

Lei, dos Direitos e dos deveres das pessoas privadas de liberdade e de 

seus familiares, objetivando a manutenção da Segurança Prisional e dos 

Agentes Públicos envolvidos no gerenciamento do Sistema Prisional do 

Estado de Pernambuco. 

 

8. DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

 

As decorrentes da pandemia da doença provocada pelo denominado 

Coronavírus (Covid -19), e a não execução do Programa “Todos pela 

SERES”. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste ano de 2020, as Ações e Operações realizadas por esta 

Superintendência de Segurança Prisional e pelas Unidades Prisionais e 

Gerências subordinadas, apesar das limitações impostas, pela 

pandemia do Covid – 19 obtiveram êxito no controle e combate à entrada 

de material ilegal e de  uso proibido nas unidades prisionais, ao uso dos 

referidos produtos pelas pessoas privadas de liberdade; reforço à 

segurança interna e externa dos estabelecimentos penais e controle das 

tentativas de fuga; assistência as familias dos detentos; melhoria na 

qualidade da alimentação, eficácia das custódias e apresentações de 

presos à Justiça Estadual; transferência no Estado de Pernambuco e 

para outros Estados sempre contando com o apoio importante dos 

demais Órgãos encarregados da Segurança e Ordem Pública. 

 

Finalmente, em razão das ações e operações desenvolvidas ao longo 

do ano de 2020, por esta Superintendência de Segurança Penitenciária 

e pelas Unidades Prisionais subordinadas, houve a repetição da 

diminuiçao de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) do Pacto Pela 

Vida, no Sistema Penitenciário do Estado de Pernambuco, considerando 

os dados de 2002 a 2021. 


