
Câmara Legislativa do Distrito Federal
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021, DE 07 DE MAIO DE 2021, AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA
PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Recomenda ao Governo do Distrito Federal e à Vara de
Execuções Penais do Distrito Federal a adoção de
medidas de prevenção e combate a violência no sistema
prisional.

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar, de forma contínua, a prestação dos
serviços públicos a sociedade;

CONSIDERANDO as competências da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos,
Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, conforme o artigo 67 do Regimento Interno da
CLDF, sendo elas:

I – investigar denúncias de violação dos direitos humanos ou cidadania;

II – articular-se com entidades públicas ou privadas de defesa dos direitos
humanos e cidadania, bem como com órgãos públicos de segurança e
defesa civil, em esforço conjunto para minimizar as causas da violência;

III – promover simpósios, congressos, conferências, seminários ou
assemelhados com a sociedade, na busca de soluções contra a violência;

IV – visitar, periodicamente:

a) delegacias, penitenciárias, casas de albergado;

b) centros de triagem, asilos, casas de amparo a pessoas
desfavorecidas e de atendimento psiquiátrico;

c) lugares onde se abrigam pessoas sem moradia;

d) vítimas ou familiares de vítimas falecidas que, em razão do crime,
não possuem o mínimo de condições necessárias para a
sobrevivência;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 5º, incisos III e
XLIX, que "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante" e
que "é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”;

CONSIDERANDO as 579 denúncias recebidas desde 2019 até o momento por esta
Comissão sobre violações de direitos que incluem insalubridade, superlotação, instalações
precárias, má qualidade da alimentação, maus tratos, tortura, restrições injustificadas a
visitação, ausência ou baixa oferta de projetos de inclusão social, capacitação profissional e
de ressocialização;
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CONSIDERANDO a Demanda 283/2021, trazida a esta Comissão e encaminhada à
Vara de Execuções Penais através do Ofício 303/2021, em que relata tortura cometida por
policiais penais contra um interno, cuja investigação produziu imagens que tiveram grande
repercussão na imprensa local e nacional (o inteiro teor da matéria pode ser acessado por
meio do link:
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/06/03/video-policiais-penais-espancam-d
etento-no-df.ghtml. ).

Esta Comissão Recomenda:

1º. Que sejam instaladas câmeras em todos os corredores, pátios e veículos de
transporte de detentos, bem como que sejam utilizadas câmeras corporais pelos agentes
que atuam na função de chefia de cada equipe. Que as imagens sejam preservadas por
tempo hábil para investigações de condutas irregulares.

2º. Que seja aprovado na Câmara Legislativa e sancionado pelo Governo do Distrito
Federal o PL 1666 de 2021, que cria o Mecanismo Distrital de Prevenção e Enfrentamento à
Tortura.

3°. Que sejam distribuídas, pelo poder público, máscaras do tipo PFF2 a policiais
penais, internos e visitantes, de forma que não seja mais interrompida a visita em razão da
pandemia.

4°. Que seja disponibilizado atendimento psicológico às vítimas das agressões.

5º. Que seja readequado o Procedimento Operacional Padrão para ampliar as
restrições ao uso de armas menos letais dentro do sistema prisional;

6º. Que sejam promovidos cursos de capacitação aos policiais penais, tratando de
comunicação não violenta, mediação de conflitos e promoção da cultura de paz, bem como
a disponibilidade de atendimento psicológico permanente;

FÁBIO FELIX

Presidente da Comissão
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