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SILVAL BARBOSA
Governador de  Mato Grosso

A preocupação com a dignidade humana neste 
governo se estende ao Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso, considerado por mim como primordial na bus-
ca por uma sociedade mais justa. Ofertar oportunidade 
de reintegração por meio do trabalho e da qualificação 
profissional baliza nossas ações e programas destina-
dos aos reeducandos. Acreditamos que existem formas 
que permitam ao indivíduo, excluído do meio social por 
escolhas erradas, tornar-se um dia novamente útil a si 
mesmo, à sua família e à sociedade.

O objetivo almejado por esta administração é 
despertar para a urgência de se encarar o sistema pe-
nitenciário por outra ótica. Sabemos que não se trata 
de uma tarefa simples e, muito menos, rápida. A res-
socialização ainda é cercada por preconceitos, porque 
a maioria dos cidadãos duvida da eficácia do processo 
de recuperação de um apenado. E compreendo o te-
mor. Afinal, tradicionalmente esse sistema é apresen-
tado como instituição de controle social, criada apenas 
para manter isolado aquele que comete crime. Este 
governo vem adotando medidas preparatórias ao re-
torno de um ex-condenado ao convívio social. Somos 
defensores intransigentes dos valores humanos e não 
admitimos enfoques segregacionistas. 

A própria ordem jurídica estimula a reabilita-
ção, preconizando que a pena privativa de liberdade 
destina-se a proteger a sociedade, mas cabe ao po-
der público cuidar para que condenados possam ser 
reinseridos na sociedade e se tornem cidadãos produ-
tivos. Mato Grosso dispõe de programas específicos 
para atender a população carcerária nas áreas de edu-
cação, qualificação profissional, trabalho, assistência 
à família e atendimentos psicossociais. Mesmo que 
embrionários, já visualizamos alguns resultados. Des-
tacamos a parceria da iniciativa privada que, assim 
como o setor público, está consciente de que tanto 
quanto combater a insegurança surgem imprescindí-
veis ações pontuais no setor social. <

The concern for human dignity in this government 
extends to the Prison System of Mato Grosso, which I con-
sider to be paramount in the quest for a more just society. 
Offering opportunities for reintegration through work and 
professional trainingis at the heart of our reeducation pro-
grams. We believe that there are ways to enable people, 
who have been excluded from societybecause of mistakes 
they made in the past, to once again be able to help them-
selves, their families and our society. 

This administration feels the urgent needto wake 
up, to see the prison system from another perspective. We 
know that this is not a simple task, and that it will not be 
accomplished quickly. Rehabilitation is still surrounded 
by prejudice, as most people doubt the effectiveness of a 
criminal’s recovery process. I understand the fear. After all, 
this system is traditionally presented as an institution of 
control, created specifically to isolate those who commit 
crimes. Long ago, governors sought reintegration alterna-
tives for former offenders, who were released without risk 
of being marginalized or returning to criminal activity. Our 
current consensus is that building new prisons, increasin-
gly equipped with technology and security systems, will 
not solve our problem. The prison system in Brazil, and in 
this state,has not changed. It deserves to be rethought if we 
hope to succeed with our social rehabilitation programs. 

This government is preparing ways to help ex-con-
victs return to society. We are staunch defenders of human 
values and will not stand for segregationist approaches. 
The law itself encourages rehabilitation, recommending 
that the sentence of imprisonment be intended to protect 
society.But it is up to the government to see that convicts 
are reintegrated into society and become productive ci-
tizens. Mato Grosso has specific programs to support the 
prison population in the areas of education, vocational 
training, work, family care and psychosocial care. Thou-
gh they’re in the primary stages, we can already see some 
results. We can highlight the partnerships of private ini-
tiatives that, just like in the public sector,recognize the im-
portance not only of combating insecurity, but also taking 
proactive steps toward improving our society. <

A new reality

Uma nova 
realidade

LUIZ ANTONIO PÔSSAS DE CARVALHO
Secretário da Sejudh

No ano de 2013, quando da assunção da Secre-
taria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato 
Grosso (Sejudh-MT), o fiz inicialmente com o propósito 
de realizar trabalhos voltados para os direitos humanos. 
Isso, porque entendia que precisava contribuir de alguma 
forma para a melhoria da sociedade mato-grossense, em 
retribuição a tudo que conquistei em minha vida laboral 
de mais de 20 anos atuando na iniciativa privada. 

E, apesar da minha formação jurídica e experi-
ência no campo da advocacia privada, comecei a de-
senvolver trabalhos que considerei importantes para a 
Sejudh-MT, sendo: políticas voltadas para o tratamento 
antidrogas na Coordenadoria Estadual de Políticas so-
bre Drogas (Coesd), entre outros.

Todavia, ao aprofundar nas demandas da Se-
cretaria, percebi que o Sistema Penitenciário era exa-
tamente o que mais carecia da atenção. Diante disso, 
incentivei e direcionei diversas ações imprescindíveis 
para a ressocialização da pessoa humana custodiada 
pelo Estado, tais como: mudança de procedimentos 
para privilegiar a dignidade da pessoa humana, oferta 
de educação formal, cursos de qualificação técnica por 
meio das entidades paraestatais.

Imprescindível salientar também que uma das 
ferramentas para o êxito desse processo foi a capacita-
ção dos servidores do Sistema Penitenciário do Estado. 
Outras melhorias foram conquistadas, podendo citar: 
oportunidade de estudo, qualificação e emprego aos 
recuperandos, aquisição de tornozeleiras eletrônicas, re-
forma das unidades com mão de obra própria dos recu-
perandos, novas unidades sendo construídas, etc. 

Diante disso, atualmente, na Secretaria de Esta-
do de Justiça e Direitos Humanos, por meio do Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso, tem-se que as pessoas 
submetidas à custódia estatal são ‘recuperandos’ e 
os servidores penitenciários ‘agentes ressocializado-
res’, o que possibilitou a queda drástica da reincidência 
com a consequente diminuição da população carcerá-
ria, em porcentagem favorável e em contraste com a 
média do país para o mesmo período. < 

In 2013, when I became Secretary of State for the 
Department of Justice and Human Rights of Mato Gros-
so (MT-Sejudh) I was excited to oversee projects related 
to human rights. I understood that I needed to contrib-
ute something for the betterment of my community in 
return for everything I’ve gained in my professional life 
of 20 years working in the private sector. 

Despite my legal training and my experience in 
private law practice, I started to develop projects that I 
considered important for Sejudh-MT. Among these were 
policies for drug treatment through the State Coordina-
tor for Drug Policy (Coesd), and others.

Among the most profound demands of my posi-
tion, I realized that the prison system was exactly where 
my attention was most needed. Therefore, I directed and 
supported several essential actions aimed at rehabilitat-
ing those under care of the state, such as: changing pro-
cedures so as to give priority to human dignity; offering 
formal education; creating technical training courses 
through private institutions; etc. 

I must stress that one of the keysto the success 
of this process was training the staff of the state peni-
tentiary system. And we also made other improve-
ments, including: creating educational opportunities, 
bolstering capacitation and employment opportuni-
ties for former inmates, acquiring electronic anklets, 
renovating facilities using prisoner manpower, build-
ing new facilities, etc. 

In light of all this, the office of the Secretary of 
State for the Department of Justice and Human Rights, 
in conjunction with the Prison System of Mato Grosso, 
now considers all individuals in state custody as ‘reha-
bilitees’ and all prison staff as ‘rehabilitation agents.’ 
This changed perception has helped to create a drastic 
decrease in the recidivism rate, thus leading to a reduc-
tion in the local prison population, which comes in di-
rect contrast with the national average. <

Love and basic care

Amor e 
atenção básica
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Cel PM CLARINDO ALVES DE CASTRO
Secretário Adj. de Administração Penitenciária

Os nossos comportamentos diários devem dar 
azo a uma realidade que reforce a crença da humanida-
de na justiça, que fortaleça a confiança na nobreza da 
alma humana e alente as nossas esperanças de uma 
vida gloriosa para todos. Devemos acreditar na vitória 
comum pela justiça, pela paz, pela dignidade humana e 
no enfrentamento dos desafios da construção da resso-
cialização, da democracia e dos direitos humanos. 

Acreditar, igualmente, em nosso ideário: a pro-
moção da reinserção social do apenado e a erradicação 
de qualquer forma de sofrimento, privação e discrimi-
nação. Somadas as experiências acumuladas pelos ser-
vidores da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de 
Mato Grosso (Sejudh-MT), aliado à sinergia entre as ins-
tituições da execução penal em Mato Grosso deve nas-
cer um sistema penitenciário do qual toda a sociedade 
mato-grossense se orgulhará. 

Para isso, a Sejudh-MT, por meio da Secretaria 
Adjunta de Administração Penitenciária, tem a elevada 
missão de zelar pelo cumprimento da pena ao tempo 
em que deve reabilitar o recuperando para o convívio 
social. Reinserir o recuperando ao meio social é papel de 
todos; a violência é fruto direto da vida em sociedade. 
Rever os valores que alicerçam nossa sociedade, nossas 
instituições, é uma tarefa que não pode mais esperar e 
precisa ser dividida por todos. 

A reinserção social passa pela capacitação e 
qualificação dos servidores penitenciários, pela me-
lhoria das instalações penais, pelo transporte digno do 
recuperando, pela oferta de alimentação de qualidade, 
pelo atendimento humanizado de saúde, pela oferta de 
formação educacional ao recuperando, pela determina-
ção política de resolver a questão. 

Assim, diante dessas metas grandiosas e com-
plexas, acreditamos que estamos avançando por meio 
de diversas ações que sinalizam para a transformação 
gradativa do antigo Sistema Carcerário, conclusivamen-
te já defasado, para o atual Sistema Penitenciário, uma 
aspiração de todo cidadão, verdadeiramente ressociali-
zador, em todo o Estado de Mato Grosso. < 

Our daily behaviors should lead us to a new reality 
- one that reinforces our belief in justice, that strengthens 
our confidence in the nobility of the human soul, and that 
emboldens our hopes for a glorious life for all. We must 
believe in the shared victory of justice, of peace, of human 
dignity. And we must face the challenges of working for 
rehabilitation, democracy and human rights. 

We also must believe in our ideals: the promotion 
of social reintegration for the convict, and the eradication 
of all forms of suffering, deprivation and discrimination.

Joining together the experiences ofthose working 
at theDepartment of Justice and Human Rights of Mato 
Grosso (MT-Sejudh), as well as the energyamonglaw en-
forcement institutions throughoutthe state, we cancreatea 
prison system for whichall people in Mato Grosso feel pride.

Toward this end, Sejudh-MT, under the Assistant 
Secretary of Penitentiary Administration, has been given-
the tall order of ensuring that inmates’ sentences become 
opportunities for rehabilitation.

Helping former criminals reenter into society is wi-
thin all of our power; violence is a direct result of living in 
society. The task of reviewing the values that underpin our 
society and our institutionsbelongs to all of us. And it is a 
task that we must address now. 

Social reintegration can only be successful if we 
have trained and qualified prison staff, improved prison fa-
cilities, quality transportation, healthy food and humani-
zed healthcare, educational training, and the political will 
to solve the challenges at hand. 

These are grandiose and complex goals. Yet, we 
believe we are moving in the right direction, implementing 
programs that are transforming the old, outdated prison 
system into a new vision. This is a vision that we all aspire 
to, one of real reintegration, for the benefit of all people in 
the state of Mato Grosso. < 

Nobility of soul

Nobreza da alma

PAULO INÁCIO DIAS LESSA, 
Desembargador

No final de 2010 foi criada por lei a Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos, que até então estava unifica-
da com a Secretaria de Segurança Pública, antiga Sejusp. O 
objetivo principal foi dar mais e melhor atenção ao sistema 
prisional e o sistema socioeducativo do Estado, este último 
voltado aos menores infratores.

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh) passou a existir de fato e de direto no dia 
1º/01/2011, com a posse do primeiro secretário de Esta-
do da pasta, com inúmeras dificuldades, inclusive orça-
mentárias, pois, como havia sido criada no final do ano 
de 2010, não havia orçamento a ela destinado, pois a Lei 
Orçamentária já havia sido sancionada antes do recesso 
da Assembleia Legislativa.

Inúmeras foram as lutas e também as vitórias, com 
a reforma de 24 Centros de Detenção Provisória no interior, 
com a ajuda dos valorosos juízes do Estado de Mato Gros-
so, Conselhos da Comunidade, Prefeituras e até da iniciati-
va privada. Também conseguimos inaugurar um CDP em 
Pontes e Lacerda construído com convênio federal em con-
trapartida do Estado. Inauguramos um CDP em Lucas do 
Rio Verde, construído pela prefeitura do município e com 
uma pequena contrapartida do Estado.

Incentivamos e capacitamos servidores, através 
da Escola do Sistema Penitenciário, e ampliamos o qua-
dro do Serviço de Operações Especiais(SOE), que veio 
substituir a presença da Polícia Militar no sistema, libe-
rando-a para os seus devidos fins. Criamos a Bandeira e 
o Hino do Sistema Penitenciário, valorizando os agentes, 
que passaram a ter um aumento significativo na autoes-
tima. Enfim, foram tantas as conquistas, que não seria 
possível descrevê-las em poucas palavras.

Quero ressaltar o brilhantismo dos trabalhos do 
meu sucessor, Dr. Luiz Antonio Possas de Carvalho,que 
não só deu continuidade ao trabalho que desenvolve-
mos à frente da pasta por exatos dois anos e dois meses, 
mas foi muito mais além e tem alcançado conquistas 
inenarráveis à frente da Sejudh, que considero a pasta 
mais difícil para se administrar no Estado de Mato Gros-
so e no Brasil de forma geral. <

The State Secretariat of Justice and Human Rights 
(SEJUDH) was created in the end of 2010, which before was 
incorporated into the State Secretariat of Public Safety, for-
mer SEJUSP.  The main objective was to provide more and 
better attention to the prison system and the social and 
educational system of the State, this last returned to juve-
nile offenders.

The SEJUDH started to exit, in fact or in law, on 
January 1st, 2011, after the first State Secretary took office 
with innumerous difficulties, including budgetary difficul-
ties because of it being created, at the end of 2010, after 
the annual Budget Law had been approved by the State 
Legislative Assembly. 

Countless are the fights and victories we had con-
quered, for example we rebuilt twenty-four Provisional 
Detention Center (CDP) in the state’s hinterland, with the 
help of doughty judges of the state of Mato Grosso, as well 
as Communities Councils, Cities Halls, and even private 
sector. We also inaugurated a CDP in the city of Pontes e 
Lacerda, it was built by federal covenant and counterpart 
from the state. Moreover, another CDP was built by the City 
Hall of Lucas do Rio Verde with a small counterpart from 
the state of Mato Grosso. 

Our employees were encouraged to pursue tech-
nical training at the Penitentiary System School, hence we 
increased the number of members of the Special Operation 
Bureau (SOE), which took the Mato Grosso State Police out 
of the Penitentiary System, allowing SOE to carry on its 
work at the State Penitentiary System. We created the flag 
and the anthem for the Penitentiary System, thus valuing 
and giving to its agents a significant self-esteem. So, there 
were so many achievements that would not be possible to 
describe them in few words. 

I would like to stress how brilliant work my succes-
sor, Dr. Luiz Antônio Possas de Carvalho, has been doing, 
who is given continuity to work we had developed during 
our two years and two months in the front office, but he has 
gone much further and has achieved unspeakable victories 
leading SEJUDH, which I consider the most difficult office 
to manage in the state of Mato Grosso and nationwide. < 

Mato Grosso State Prison System – relevant aspects

O Sistema Prisional 
de Mato Grosso - 
Aspectos Relevantes
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Planning:  Main achievements in the period of 2012-2014

Planejamento:

principais avanços conquistados 
no período de 2012-2014

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) foi 
criada após elaboração do Projeto de Lei do Orçamento de 2011, portanto, 
depois da definição de gastos orçamentários para aquele ano. Contudo, a Lei 
Complementar nº 413, de 20 de dezembro de 2010, que criou a Sejudh, au-
torizou o Poder Executivo a fazer ajustes tanto no Plano Plurianual (PPA) de 
2008-2011, como na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2011.

Assim, toda a estrutura interna da secretaria, os recursos do Fundo 
de Segurança Pública (Fesp), os recursos orçamentários, a redistribuição dos 
servidores de carreira, os bens patrimoniais, mobiliários, equipamentos, ins-
talações e acervos existentes foram definidos por decreto após a criação da 
secretaria, nos primeiros meses de 2011. Muitas decisões foram tomadas com 
a Sejudhjá em funcionamento. O  ex-secretário de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos, Des. Paulo Lessa, desde seu primeiro dia de atuação, adotou como 
estratégia a valorização do orçamento. Para tanto, solicitou um estudo orça-
mentário frente às demandas da secretaria.

Com base neste estudo, o secretário articulou diversas reuniões no 
Poder Executivo (governador; Casa Civil; Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Coordenação Geral (Seplan); Secretaria de Estado de Fazenda (Se-
faz); Auditoria; Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp); no Poder 
Legislativo (Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa); e na mídia. Nes-
sas reuniões o Sistema Penitenciário foi tema central e o objetivo foi au-
mentar os recursos orçamentários. Os recursos do Fesp foram renegociados 
com base no estudo do orçamento e demandas da Sejudh. Decorrente de 
proposta dos gestores governamentais que atuam nesta secretaria, a desti-
nação do percentual da taxa de energia que compõe o Fesp, repassada para 
a Sejudh, passou de 18% para 30% a partir de 2012.

The State Department of Justice and Human Rights (Sejudh) was cre-
ated after the Bill of the 2011 budget, therefore, after budget expenses de-
fined for that year. However, the complementary law No. 413 of December 
20, 2010, which created the Sejudh, authorized the Executive Branch to make 
adjustments both in the multi-year plan (PPA) for 2008-2011, as in the Annual 
budget law (LOA) from 2011.

Thus, all the internal structure of the State Department, resources in the 
Fund for Public Security (Fesp), the budgetary resources, the reallocation of the 
personnel’s career, assets, securities, equipment, facilities and existing collections 
were defined by decree after the creation of the State Department, in the first mon-
ths of 2011. Many decisions were taken with the Sejudh already in operation.The 
State Secretary for Justice and Human Rights, Superior Court Judge Paulo Lessa, 
since his first day of practice, adopted as a strategy the expansion of the budget. To 
this end, requested a study on the demands of the secretariat budget.

Based on this study, the Secretary articulated several meetings on execu-
tive power (Governor; Civil House; State Secretary of Planning and General Coor-
dination (Seplan); State Secretary of Finance (Sefaz); Audit; State Secretariat of 
Public Security (Sesp); in the Legislative Branch (College of Leaders of the State Le-
gislative Assembly); and in the media. At these meetings the penitentiary system 
was a central theme and the objective was to increase the budgetary resources.
The resources of the Fesp were renegotiated based on the study of the budget and 
demands of Sejudh. Arising from proposed government managers who work at 
the State Department, the allocation of a percentage of energy rate that compo-
ses the Fesp, passed on to the Sejudh, went from 18% to 30% from 2012.

Texto/Text:  Gisele Gugel
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Nos primeiros meses de 2011, as equipes foram compostas na Seju-
dh. Havia a expectativa de criação de uma estrutura interna que atendesse 
às demandas que ainda estavam sendo levantadas pela equipe estratégica 
do órgão. Esse período coincidiu com o início da elaboração do PPA de 2012-
2015 no Estado. Por ser uma nova secretaria no Estado, atendendo a deman-
das de novas políticas públicas, criada em um governo que também estava 
assumindo em 2011, a coordenação do PPA na Sejudh propôs à Seplan que os 
programas fossem definidos a partir da identificação do público-alvo. Assim, 
foi apresentada uma proposta que identificou quatro públicos-alvo diversos 
e esses deram origem a quatro programas finalísticos.

Com isso, entre outros, foi criado no PPA 2012-2015 o Programa de 
Humanização e Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção 
Social. Este programa foi democraticamente construído na Sejudh, pois par-
ticiparam da elaboração os secretários, superintendentes, coordenadores, 
gerentes, diretores, técnicos da Sejudh e da Seplan, bem como membros da 
diretoria da Fundação Nova Chance (Funac).

Já no primeiro ano de execução do Programa de Humanização e 
Modernização do Sistema Penitenciário, identificou-se que o ele neces-
sitava de revisão. Assim, em 2012 foi apresentada à Seplan solicitação de 
alteração, entretanto, nem tudo foi atendido, sendo inserida apenas uma 
ação nova no programa. Importante salientar que o processo de revisão 
do PPA foi necessário, uma vez que ocorreu a substituição de assessores, 
superintendentes, gerências, bem como a nomeação de servidores. Por-
tanto, os que assumiram puderam conhecer o processo e a dinâmica da 
formação do programa. 

Importante destacar que a meta estabelecida no PPA de 1,90 para 
2015 já foi atingida. De acordo com o relatório da Gerência de Inteligência da 
Sejudh, esse índice em 2013 já é de 1,75, portanto, superou a meta prevista 
para o final do PPA. O segundo indicador apresenta como proposta da Sejudh 
em aferir as atividades de ressocialização dos recuperandos, promovidas pelo 
governo do Estado, sendo este um indicador novo. 

Acredita-se que o Programa, construído conforme orientação da Se-
plan, formado por ações estruturantes poderá ser mais detalhado no pró-
ximo PPA, uma vez que muitas das ações desenvolvidas pela Saap são invi-
síveis no planejamento. Para um programa mais detalhado provavelmente 
será necessário flexibilizar o processo de remanejamento orçamentário 
dado o caráter restrito dos recursos orçamentários. Atenta à necessidade de 
evoluir sempre, a Saap criou um grupo de trabalho para revisar o Plano de 
Modernização do Sistema Penitenciário, convidando a Unidade de Apoio à 
Gestão Estratégica (Uage) para compor a equipe. A Uage/Sejudh em abril 
de 2014 iniciou os estudos sobre os programas da Sejudh, e a revisão do 
Plano de Humanização e Modernização do Sistema Penitenciário facilitará a 
elaboração do próximo programa no PPA 2016-2019. <

Development of programs at SEJUDH
In the first months of 2011, teams were composed at Sejudh. There was 

the expectation of creating an internal structure that met the demands that were 
still being raised by the organ’s strategic team. This period coincided with the be-
ginning of the drafting of the PPA of 2012-2015 in the State.

For being a new State Department, serving the demands of new pu-
blic policies, created during a Government mandate that was also assuming 
in 2011, the coordination of the PPA at Sejudh proposed to Seplan that pro-
grammes were defined from the identification of the target audience. So, it 
was a proposal which identified four diverse audiences and these gave rise to 
four final programs.

With that, among others, was created in the PPA 2012-2015 the pro-
gram of Humanization and Modernization of the Penitentiary System for 
Social Reintegration. This program was democratically built at Sejudh, be-
cause participated in the drafting: Secretaries, superintendents, engineers, 
managers, directors, technicians from Sejudh and the Seplan, as well as Board 
members of the New Chance Foundation (Funac).

Already, in the first year of implementation of the Humanization and 
Modernization Program of the penitentiary system, it was identified that the it 
needed review. Thus, in 2012 it was presented to Seplan change request, however, 
not everything was answered, being inserted only a new action in the program. 
Important to stress that the review process of the PPA was necessary, since the 
replacement of advisers, managers, superintendents, as well as the nomination 
of personnel. Therefore, those who assumed they could know the process and the 
dynamics of the formation of the program.
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It is important to stress that the goal set in the PPA of 1.90 to 2015 has 
already been reached. According to the report by the Prison Intelligence Mana-
gement Unit of Sejudh, this index in 2013 is already 1.75 therefore surpassed the 
target set for the end of the PPA. The second indicator presents as a proposal from 
the Sejudh in assessing the activities of resocialization of inmates, promoted by 
the State Government, being this new window.

It is believed that the program, built according to Seplan orientation, 
formed by structuring actions can be more detailed in the next PPA, since many 
of the actions developed by Saap are invisible in planning program. For a more 
detailed program will probably be necessary to make the process of reloca-
tion budget given the restricted character of budgetary resources. Mindful of 
the need to always evolve, the Saap has created a working group to review the 
Modernization Plan of the penitentiary system, inviting Strategic Management 
Support Unit (Uage) to compose the team. In April 2014, the Uage/Sejudh be-
gan study on the programs of Sejudh, and the review of the Humanization and 
Modernization Plan of the penitentiary system will facilitate the preparation of 
the next program in the PPA 2016-2019. <

20 Recuperar 21Recuperar



Prison System, challenging the Sejudh

Sistema Penitenciário, 
um desafio da Sejudh

Inúmeras ações têm sido desenvolvidas e discutidas na Sejudh, visando 
à melhoria na saúde dos servidores e dos reeducandos das unidades prisionais 
do Estado. Recentemente, o secretário adjunto de Administração Penitenciária, 
coronel Clarindo Alves de Castro, participou de um encontro onde foi apresenta-
da a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde no Sistema Prisional (PNAISP), 
voltada à adesão dos entes federados e alinhamento de novas diretrizes, que irá 
melhorar muito a saúde nas unidades penitenciárias do país. 

No mesmo encontro, foi proposta a realização de uma pesquisa pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, dando subsídio para elabora-
ção de Políticas de Prevenção ao uso de Drogas e Álcool. Na oportunidade, 
apresentaram também estudos preliminares da Política Nacional de Atenção 
Integral às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sis-
tema Penal. Palestras relacionadas à saúde estão sendo oferecidas nas uni-
dades penitenciárias, levando informações sobre diversos assuntos aos que 
cumprem pena privativa de liberdade.

Recuperandos, na condição de albergados,participaram de uma 
palestra sobre o tema hanseníase, cujo objetivo é reintegrar os apena-
dos levando até eles informações referentes ao direito de tratamento da 
saúde e formas de prevenções às doenças contagiosas. Em outra oportu-
nidade, os recuperandos receberam também explicações sobre os cuida-
dos com a postura e a importância do alongamento no decorrer do tra-
balho, prevenindo problemas de saúde, como bico de papagaio, lordose, 
escoliose e outras patologias.

Servidores que atuam na área da Saúde do Sistema Penitenciário par-
ticiparam do I Encontro sobre campanha vacinal da gripe influenza e estraté-
gias para a implantação de vacinas de rotina no Sistema Penitenciário promo-
vido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Secretaria de Estado de 
Saúde. O encontro teve como objetivo preparar os servidores para realizarem 
procedimentos de imunização na população carcerária.

Numerous actions have been developed and discussed at the Depart-
ment of Justice and Human Rights (Sejudh)aimed at improving the health of 
staff and prisoners in state penitentaries. Recently, the Assistant Secretary 
of Penitentiary Administration, Colonel Clarindo Alves de Castro, attended 
a meeting on the National Policy on Comprehensive Health Care in Prisons 
(PNAISP), focused on gaining the support of federal entities and building con-
sensus around new guidelines that could greatly improve the health condi-
tions in prisons throughout the country. 

At the meeting, theDepartment on National Drug Policy proposed a rese-
arch project that would help to inform proposals for prevention policies around 
drug and alcohol use. There was also a presentation of preliminary studies by the 
National Policy Group for the Comprehensive Care of Women in Situations of De-
privation and Prison Removal. Health-related lectures are being offered in peni-
tentiaries, helping to educate those serving sentences. 

Rehabilitees and inmates, living in shelter-like conditions, participated in 
a lecture on leprosy (Hansen’s Disease), the goal of which was to reintegrate them-
by offering information on their rights to health treatment and ways of avoiding 
contagious diseases. Elsewhere, rehabilitees received information about posture 
and the importance of stretching during work so as to prevent health problems 
such asosteophytosis, lordosis, scoliosis and other conditions. 

Penitentiary system healthcare workers participated in the First Me-
eting on the vaccination campaign against influenza. At this meeting, spon-
sored bySejudh as well as the State Department of Health, officials discussed 
strategies for implementing routine vaccinations in the prison system. The 
meeting was aimed at preparing healthcare staff to perform immunizations 
for the prison population. 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) convocou neste 
ano 16 médicos para atender às unidades penitenciárias, haja vista que há 
uma necessidade que é de excepcional interesse público. Desses médicos, 11 
são clínicos gerais que atuarão nas unidades de Cuiabá, Água Boa, Sinop, Tan-
gará e Juína, dois são ginecologistas e dois são ortopedistas e irão trabalhar 
em Rondonópolis e Sinop, e dois são psiquiatras que foram designados para 
Peixoto de Azevedo e Cuiabá. 

Os médicos contratados passaram por um curso de formação ofe-
recido pela Gerência de Saúde do Sistema Penitenciário da Sejudh, com a 
participação da Escola Penitenciária (Espen). No curso, os novos profissio-
nais tiveram a oportunidade de conhecer os serviços de saúde que são de-
senvolvidos pela Secretaria para os recuperandos, além de aprender sobre 
o funcionamento do Sistema Penitenciário e quais serviços irão executar 
nas unidades. Uma visita técnica foi realizada com os novos profissionais 
para conhecer as unidades. < 

This year, Sejudh convened 16 doctors to visit penitentiary units, 

stating thatthis was a need of exceptional public interest. Of those doctors, 

11 were general practitioners who work in Cuiabá, Água Boa, Sinop, Tanga-

rá and Juína, two were gynecologists, two were orthopedists in Rondonópo-

lis and Sinop, and two were psychiatrists who were assigned to Peixoto de 

Azevedo and Cuiabá.

Contracted doctors went through a training course offered by the Pe-

nitentiary System Healthcare Management of Sejudh, with the participation of 

the Penitentiary School (Espen).  Throughout the course, the doctors had the 

opportunity to learn about health services developed by Sejudh for inmates, as 

well as the general workings of the prison system. They were also brought on 

technical visits to view the facilities. < 
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Sejudh invests in technology to bolster prison security

Sejudh investe em tecnologia 
para garantir a segurança nas 
unidades penitenciárias

A Sejudh realizou a entrega de 20 veículos operacionais ao Sistema 
Penitenciário e Socioeducativo do Estado. Considera-se um grande avanço 
junto com as demais ações que estão sendo implantadas na Secretaria com 
o plano de modernização do Sistema Penitenciário.  Vários municípios foram 
contemplados, dentre eles, Porto Alegre do Norte, Jauru, Alto Araguaia, Dia-
mantino, Sinop, Peixoto de Azevedo e Cuiabá (Penitenciária Central do Esta-
do, Centro de Ressocialização de Cuiabá, Centro Socioeducativo e Colônia 
Agrícola Penal Palmeiras de Santo Antônio de Leverger).

O Sistema Penitenciário foi contemplado ainda com 10 veículos cela 
pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) que foram entregues 
em Tatuí (SP) na sede da empresa Rontam - responsável pela adaptação dos 
carros operacionais, que no caso são furgão das marcas Citroen, Junper e 
Peugeot Boxer, motor 2.3 Turbo diesel S-10. Esses novos veículos contam 
com o sistema air bag para a proteção de impactos, freios ABS, que garan-
tem frenagens mais seguras e outros itens que refletem positivamente na 
segurança daqueles que os utilizam. E mais 12 veículos foram entregues 
para os órgãos que compõem a Secretaria.

A Sejudh colocou em funcionamento o aparelho de raios-X na 
maior penitenciária do Estado (Penitenciária Central do Estado), e entre-
gou detector de metal portátil para revistas mecânicas. Os materiais ad-
quiridos irão auxiliar na fiscalização dos visitantes, advogados, servidores 
e demais pessoas que entram na unidade. Devido à tecnologia dos apare-
lhos de raios-X é possível visualizar objetos em bolsas, sacolas e embala-
gens, além do que estiver em recipientes de material orgânico. Esses equi-
pamentos são os mesmos utilizados nos aeroportos brasileiros e servirão 
para evitar a entrada de materiais ilícitos nas unidades, garantindo a segu-
rança das pessoas que ali frequentam. < 

The Department of Justice and Human Rights(Sejudh)recently delivered 
20 operational vehicles to the State Penitentiary System. It is considered a major 
breakthrough alongside other advances being made by the Department’s mo-
dernization efforts. Several municipalities have been included in this vision, inclu-
ding Porto Alegre do Norte, Jauru, Alto Araguaia, Diamantino, Sinop, Peixoto de 
Azevedo and Cuiabá (the Central State Penitentiary, the Center for Ressocializa-
tion in Cuiabá, the Socioeducational Center and the Palmeiras Agricultural Penal 
Colony of Santo Antônio de Leverger).

The prison system now has 10 cell vehicles from the National Peni-
tentiary Department (Depen), delivered in Tatuí (SP) at the Rontam com-
pany headquarters. This company is responsible for the adaptation of ope-
rational cars, which in this case included Citroen, Junper and Peugeot Boxer, 
2.3 turbo diesel engine, S-10. The new vehicles come with air bag systems for 
collision protection, anti-lock brakes that ensure safer braking, and other 
features to provide rider safety. And 12 additional vehicles were delivered to 
offices within the Department. 

Sejudh also installed X-rays in the largest prison in the state (Cen-
tral State Penitentiary), and ordered portable metal detectors. The mate-
rials purchased will assist in the inspection of visitors, attorneys, staff and 
other persons entering prison facilities. With the X-ray technology and other 
applicances, security personnel can search pouches, bags and packaging. 
These devices are the same as those used in Brazilian airports, serving to 
prevent the entry of illicit materials in prison facilities and ensuring the sa-
fety of all inmates and visitors. <

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Anklets and Social Progress

Tornozeleiras,
o avanço social

Cinco mil tornozeleiras estão sendo adquiridas pela Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e serão utilizadas nos recuperandos de 
regime semiaberto que cometeram crimes menores, como furto e violência 
doméstica, não necessitando deixá-los junto aos considerados de ‘alta peri-
culosidade’. Os testes de funcionamento das tornozeleiras já foram realizados 
em pessoas comuns, simulando diversas situações que podem ocorrer no dia 
a dia de um recuperando que irá utilizar o equipamento. 

Foi testado o tempo de duração da bateria, o funcionamento da função 
GPS, entre outros. Com o aparelho colocado na perna, é possível localizar a pes-
soa em qualquer parte do país. O sistema de monitoramento desses recuperan-
dos que irão utilizar o equipamento será feito de dentro da secretaria e há outros 
dois pontos de controle a serem montados. Uma das grandes vantagens de se 
utilizar a tecnologia desse equipamento é a redução dos custos com manutenção 
do recuperando dentro da penitenciária. 

Um recuperando que custa em média R$ 2.436,00 por mês, passa 
a custar para o Estado aproximadamente R$ 300,00 usando a tornozelei-
ra, isso incluindo o aluguel do aparelho, o monitoramento de 24 horas e 
o botão de alerta. Os municípios onde estão situadas as maiores unidades 
penitenciárias devem receber as tornozeleiras e contar com uma central de 
monitoramento, sendo: Sinop, Água Boa, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, 
Juína, Tangará da Serra, Várzea Grande e Cuiabá, estendendo futuramente 
para todas as penitenciárias e cadeias do Estado. < 

Five thousand anklets are being acquired by the Department of Justice 
and Human Rights (Sejudh) and will be used on people who have committed 
minor crimes, such as theft and domestic violence. These individuals do no need 
to be incarcerated alongside those considered to be “very dangerous” to socie-
ty. Trial tests of the anklets have been performed on non-criminals, simulating 
various situations that are likely to occur in the everyday lives of the recovering 
felons who will use the equipment. 

Officials tested for battery duration and the quality of the GPS func-
tion, among other factors. With the device placed on the leg, a person can be 
found anywhere in the country. The monitoring system will be based out of 
the Department,with two other control points currently under construction. 
One of the great advantages of using this technology is the reduction of main-
tenance costs for penitentiaries. 

The cost of housing an inmate in prison averages at about R$2,436.00 
per month. The anklet will reduce this per-person cost to approximately 
R$300.00, which includes the unit’s rental, 24-hour monitoring and alert 
button. Municipalities with thelargest prison units should be receiving the 
anklets first, and counton a central monitoring station. These include:Sinop, 
Água Boa, Rondonópolis, Pontes e Lacerda, Juína, Tangará da Serra, Várzea 
Grande and Cuiabá. The program will eventually extendto all prisons and 
jails in the country. < 
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Prison system: articulation between the powers

Sistema Penitenciário: 
articulação entre os Poderes

A administração do Sistema Penitenciário, em face de sua complexi-
dade, impõe a articulação dos órgãos que compõem o aparelho de Justiça 
Criminal, posto que, embora o Poder Executivo, por sua Secretaria Estadual 
de Justiça e Direitos Humanos, seja gestor do orçamento público e de sua 
destinação prioritária, é imprescindível à discussão das políticas públicas a se-
rem implementadas em conjunto com o Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Polícia Militar e Polícia Civil, bem como a outros órgãos 
afetos, como as Secretarias Estaduais de Saúde e de Educação. Esta talvez seja 
a principal virtude do que está se passando em Mato Grosso neste momento, 
onde os assuntos, dos mais variados matizes, relativos ao Sistema Prisional, 
são francamente debatidos e corajosamente enfrentados, com a aproximação 
entre os órgãos, ainda que de Poderes diferentes.

Na perspectiva de uma administração pública gerencial, a direção da 
Sejudh tem buscado, junto com outros Poderes e órgãos afetos à área, discutir 
os problemas que tocam o sistema, trocando ideias, em busca de melhores 
soluções, o que vem rendendo ao Estado de Mato Grosso apontamentos po-
sitivos, neste setor, no cenário nacional. Nesse sentido, para garantir o respei-
to e integridade física e psicológica das pessoas em cárcere, foram cobrados 
cursos de capacitação para os agentes penitenciários, os quais são realizados 
periodicamente, além de duas turmas terem feito o curso básico de Inteligên-
cia Penitenciária, a fim de salvaguardar a segurança das unidades.

Resultado de reuniões com os órgãos da Justiça Criminal, com as 
direções das unidades penitenciárias e, também, em algumas delas, com 
os (as) próprios (as) recuperandos (as), providências importantes foram de-
liberadas, como: 1) a realização de operações, contenção e procedimentos 
na Penitenciária Feminina diretamente por agentes penitenciárias mulhe-
res, em face da peculiaridade que as toca; 2) ativação da videoconferência 
dentro das penitenciárias, resultando segurança no transporte, economia 
ao erário e celeridade nos processos, já em atividade com a Justiça Fede-
ral; 3)  implantação das tornozeleiras eletrônicas, para monitorar e fisca-
lizar os recuperandos no regime semiaberto, substituindo a necessidade 
do pernoite em Casa de Albergado, bem como, aqueles que têm direito 
a trabalhar extramuros poderão desempenhar sua lida na Prefeitura de 
Cuiabá, na reforma e construção de creches, escolas, ruas e praças, sem se 
descurar com a segurança da população. 

Texto/Text:  Geraldo Fernandes Fidelis Neto 

The State penitentiary system administration, in view of its comple-
xity, requires articulation of the organs that make up the Criminal Justice 
apparatus, since, although the Executive power, by their State Department of 
Justice and Human Rights is the manager of the public budget and its priori-
ty destination, it is essential to the discussion of public policies to be imple-
mented in conjunction with the Judiciary, Department of Public Prosecution, 
Public Defender’s Office, State Police, as well as other public organs, such as 
State Department of Health and Education. This is perhaps the main virtue of 
what’s happening in the state of Mato Grosso right now, where the subjects of 
the most varied hues, concerning the prison system, are discussed frankly and 
courageously, with the approach between the organs, although of different 
public branches.

From the perspective of a managerial public administration, the direc-
tion of the Sejudh has sought, along with other public branches and organs 
of the area, to discuss problems related to the system, exchanging ideas, sear-
ching for better solutions, which is yielding to the state of Mato Grosso as positi-
ve notes, in this sector, on the national scene. Accordingly, to ensure the physical 
and psychological integrity and respect of the people in jail, there were asked 
for training courses for prison’s staff, which are held periodically, in addition to 
two classes that have done the basic course of Penitentiary Intelligence, in order 
to safeguard the safety of prison units.

The result of meetings with Criminal justice agencies, with directors of the 
penitentiaries facilities, and also, in some of them, with the inmates, important 
measures were discussed, such as: 1) operations, and containment procedures at 
the Female Penitentiary directly by women agents, given the peculiarity that it 
roles; 2) activation of videoconferencing inside prison, resulting in a safety trans-
portation, economy and promptly in cases, already in activity with the Federal 
Court; 3) deployment of electronic anklets, to monitor and supervise the inmates 
in semi-open regime, replacing the need for overnight at the Casa de Albergado 
(Shelter Home), those who are entitled to work outside prison walls, they may get 
a job at the City Hall of Cuiaba, in the reform and construction of kindergartens, 
schools, streets and squares, without neglecting the security of the population.
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4) o sucesso da experiência na realização dos exames psicossociais nas 
salas do fórum da capital, acelerando a elaboração do laudo e, consequente-
mente, a possibilidade de progressão de regime, fez com que se colocasse à 
disposição da Sejudh quatro salas no próprio fórum, perto da carceragem, para 
prestar esse serviço fora da unidade penitenciária; 5) para se garantir a rapidez e 
segurança na fiscalização das visitas, ensejou a instalação dosaparelhos de raios 
X nas unidades penitenciárias; 6) foi discutida a importância de se montar o 
canil, para cães farejadores de celular e de drogas, bem como para intervenções 
táticas e repressão nas unidades, o que está sendo implementado pela dire-
ção da Penitenciária Central do Estado; 7) melhoria na alimentação foi cobrada, 
em face de fiscalização do próprio desembargador corregedor-geral de Justiça, 
o que foi prontamente atendido, passando a servir em bandejas adequadas, 
em atenção à saúde e higiene dos presos; 8) tramitação e finalização dos pro-
cessos administrativos disciplinares em desfavor de agentes que cometeram 
crimes nas unidades penitenciárias, com a consequente punição; 9) checagem 
do preso feita antes das audiências, permitindo que, em caso de progressão de 
regime, ele receba o benefício no próprio ato judicial; 9) controle e combate 
à tuberculose, inclusive contratando um laboratório particular, além do oficial, 
para dar vazão aos inúmeros exames a serem confeccionados; 10) buscaram-se 
parcerias, para contratação de médicos para o Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso; 11) tratativas estão sendo realizadas para se implantar o alvará eletrôni-
co, o que acelerará a prestação jurisdicional, independentemente da presença 
dos oficiais de Justiça nas unidades prisionais. 

O momento é tão rico em sinergia cooperativa que viagens foram 
feitas, por membros do Poder Judiciário, em companhia da direção da Se-
judh, para conhecer a unidade de Itaúna-MG, que implantou o método 
APAC (Associação de Proteção e Assistência ao Condenado), e a PPP (Par-
ceria Pública e Privada) de Ribeirão das Neves-MG, assim como, em parce-
ria, também, com a Defensoria Pública e a Secretaria Estadual de Saúde, a 
Goiânia-GO, a fim de conhecer o PAILI (Programa de Atenção Integral ao 
Louco Infrator) e sua respectiva rede, que, inclusive, é recomendo pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Dentre tantas atividades ocorridas desde março de 2013, deve-se re-
gistrar a realização do “Primeiro Fórum Mato-Grossense para Modernização 
e Humanização do Sistema Penitenciário”, em agosto de 2013, onde foram 
trocadas experiências sobre o importante e sensível tema, voltado a estimular 
a criatividade, o ativismo em políticas públicas, uniformização e continuidade 
das ações, com juízes das Varas de Execução Penal de todo o Estado, promo-
tores de Justiça, defensores públicos, diretores de cadeias e penitenciárias, 
agentes penitenciários e membros dos Conselhos da Comunidade, o que, 
diante de sua magnitude, haverá de se repetir ainda neste ano.

É realidade que muito há por se fazer...
Mas também é verdade que passos largos foram dados, em prol 

do fortalecimento e humanização do Sistema Penitenciário, fruto des-
sa articulação orquestrada pela direção da Sejudh, acompanhando os 
processos de mudanças e das inovações organizacionais e sociais, o que 
facilita o diálogo entre os Poderes e demais atores que integram o apa-
relho da Justiça Criminal. <

4) successful experience in realization of psychosocial tests in the rooms 
of the City Court Room, accelerating the preparation of the appraisal report and, 
consequently, the possibility of progression of arrangements made to put at the 
disposal of the Sejudh four rooms in the City Court Room, near the incarceration, 
to provide this service outside the penitentiary unit; 5) to ensure the speed and 
safety monitoring of visitors, resulted in the installation of x-ray equipment in the 
penitentiaries facilities; 6) it has been discussed the importance of assembling the 
kennel, using dogs to sniff for cell phone and drugs, as well as for tactical interven-
tions and repression in prison units, which is being implemented by the direction 
of the State Central Penitentiary; 7) improvement in food has been asked by the 
judge of Justice, which was promptly answered by serving the food on appro-
priate trays, as well as health care and hygiene of prisoners; 8) processing and 
finalization of the disciplinary administrative processes in disfavor of agents who 
committed crimes in penitentiaries, with the consequent punishment; 9) checking 
of the prisoner is made before the hearings, allowing, in the case of progression 
of regime, he/she receives the benefit in the judicial act itself; 9) control and com-
bating tuberculosis, including hiring a private lab, besides the official lab, to give 
vent to numerous tests to be made; 10) sought out partnerships, for hiring doctors 
to the Mato Grosso State Penitentiary System; 11) talks are being held to deploy 
the electronic license, which will speed up the jurisdictional provision, regardless 
of the presence of bailiffs in the prison units. 

The moment is so rich in synergy cooperative that trips were made by 
members of the judiciary, with members of Sejudh, to meet the prison unit in the 
city of Itaúna, Minas Gerais State, which deployed the APAC method (Associa-
tion for Protecting and Assistance to Convicted), and the PPP (Public and Private 
Partnership) of Ribeirão das Neves, Minas Gerais State, as well as, in partnership 
with the Public Defender’s Office and the State Department of Health in the city 
of Goiânia, Goias State, in order to meet the PAILI (Program of Integral Care to 
Inmates with Mental Problem) and its network, which is recommend by the Na-
tional Council of Justice (CNJ).

Among so many activities that have occurred since March 2013, must re-
gister the “first Mato Grosso Forum on Modernization and Humanization of the 
Penitentiary System”, in August of 2013, where they exchanged experiences on the 
important and sensitive subject, aimed to stimulate creativity, activism in public 
policy, standardization and continuity of actions, with judges of the Penal Execu-
tion courts from around the State, prosecutors, public defenders, directors of pri-
sons, prison staff and members of the Councils of the community, which, before 
its magnitude, will repeat itself this year.

The reality is that there is a lot to be done ...
But, it is also true that great strides have been taken in the interests 

of strengthening and humanization of the penitentiary system, fruit of this 
articulation orchestrated by the direction of the Sejudh, accompanying the 
processes of change and organizational and social innovation, which faci-
litates dialogue between the branches and other actors within the Criminal 
Justice apparatus. <
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The modernization and humanization of Sispen, MT

Humanização e modernização 

do Sispen-MT

Não obstante a modernização e humanização do Sistema Peniten-
ciário de Mato Grosso serem metas grandiosas, audazes e complexas – po-
rém sumamente necessárias –, acredita-se que as ações hodiernas sinali-
zam para um avançar contínuo e responsável que, com força avassaladora, 
tem transmudado o antigo cárcere, caracterizado pelos suplícios, para um 
Sistema de Execução Penal ancorado na dignidade da pessoa humana. 
Pretende-se um sistema penitenciário lastreado na justiça, que fortaleça a 
confiança na nobreza da alma humana, que alente as esperanças de uma 
vida gloriosa para todos. 

Acredita-se na reinserção social, na erradicação de qualquer forma 
de sofrimento, privação e discriminação. Na conscientização de que, in-
dependentemente de clero, raça, ideologia, sexo, todos os apenados pos-
sam caminhar sem receios no coração e certos do seu inalienável direito 
à dignidade humana, como sonhou Nelson Mandela. Destaca-se, assim, 
a união, a sensibilização e a mobilização da sociedade em torno da ‘Cau-
sa Penitenciária’.  Vive-se um momento ímpar em Mato Grosso, no qual a 
sinergia entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Ordem dos Advogados do Brasil, Polícia Militar e outras instituições tem 
sido o corolário mor dessa transformação.

Imprimem-se ações, programas e políticas visando à reinserção 
social do condenado por meio da capacitação e qualificação dos ser-
vidores, da melhoria das instalações penais, do transporte digno, da 
alimentação de qualidade, do atendimento humanizado de saúde, da 
educação ao reeducando e de uma gestão compartilhada. Por tudo isso, 
acredita-se nesse avançar constante e permanente rumo à melhoria do 
Sistema de Justiça Criminal. Estasconquistas são dedicadasaos heróis e 
heroínas da Sejudh,que no anonimato frio dos corredores das carcera-
gens se sacrificam e se esforçam com muita galhardia para o resgate de 
pessoas do deletério mundo do crime. < 

The modernization and humanization of the penitentiary system of 
Mato Grosso hasbold, grand and complex goals. These are fueled by necessity, 
and point to a momentum that continues with overwhelming forcetotransfor-
mold jails, once characterized by torture, into new penitentiary systems grounded 
in respect for human dignity. The prison system is aligned with justice. Itaims to 
instill confidence in the nobility of the human spirit and energizethe hope for a 
full and meaningful life. It believes in social reintegration andin the eradication of 
suffering, deprivation and discrimination. 

It seeks to be a place where all inmates, regardless of religion, race, 
ideology, or gender, can walk without fear in their hearts. It supports every 
person’s inalienable right to human dignity, just as Nelson Mandela drea-
med.  Thus it is with unity and awareness that society has mobilized around 
the ‘Prison Cause.’ We live in a unique moment in Mato Grosso, where the 
synergy between judiciaryofficials, attorneys, public defenders, the Bar As-
sociation of Brazil, the Military Police and other institutions have aligned 
with this transformation.

They have printedout actions, programs and policies advocating 
forthe social rehabilitation of criminals through inmate training and capa-
citation, and have supported improvements incorrectional facilities, inmate 
transportation, food quality, humane healthcare, education and diversified 
management. The criminal justice system is clearly on a path of impressive 
and long-lasting progress. These acheivements are dedicated to the heroes 
and heroines of Sejudh, who in the cold anonymity of jailcorridors have sa-
crificed themselves and striven with great courage to rescueothers from the 
harmful world of crime. < 

Texto/Text:  Cel PM Clarindo Alves de Castro
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Modernization of Prison Industry Intelligence

Modernização no Setor de 
Inteligência Penitenciária

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos possui em 
sua estrutura uma Gerência de Inteligência Prisional (Geip) que recente-
mente realizou o I Curso Básico de Inteligência Penitenciária, por meio da 
Sejudh, da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) e da 
Escola Penitenciária (Espen). Participaram do evento 35 servidores, sendo 
32 do próprio Estado e os demais pertencentes aos Estados de Mato Gros-
so do Sul, Tocantins e Paraná.

O curso apresentou um formato novo, diferenciado, e foi explorado 
em 40 horas, contando com a participação da Agência Brasileira de inteligên-
cia (Abin), da Polícia Federal (PF), da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
(Sesp), do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), 
Polícia Judiciária Civil (PJC), Polícia Militar (PM), Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e Sistema Penitenciário de Pernambuco. 

Os servidores capacitados serão integrados a núcleos de inteli-
gência descentralizados, a serem instalados dentro do projeto de Regio-
nalização do Sistema Penitenciário. Serão contemplados com os núcle-
os de inteligência: a Penitenciária Central de Cuiabá (PCE), o Centro de 
Ressocialização de Cuiabá (CRC), a Penitenciária Feminina Ana Maria do 
Couto May, as penitenciárias de Rondonópolis, Sinop e Água Boa, além 
das Cadeias Públicas de Juína e Cáceres.

The Department of Justice and Human Rights (Sejudh) has as part of 
its structure a Prison Intelligence Unit (GEIP) that recently completed a Basic 
Penitentiary Intelligence Course. It acheived this with support from Sejudh, 
the Assistant Secretary of Penitentiary Administration (SAAP) and the Peni-
tentiary School (Espen). The course was made up of 35 individuals, with 32 
from Mato Grosso and otherscoming from the states of Mato Grosso do Sul, 
Tocantins and Parana. 

The 40-hour course presented a new, different format on the topic at 
hand. Participants came from diverse backgrounds, including the Brazilian In-
telligence Agency (Abin), the Federal Police (PF), the State Secretaryfor Public 
Security (Sesp), the Special Action Unit for Combating Organized Crime (Gae-
co), the Civil Judicial Police (PJC), the Military Police (PM), the Federal Univer-
sity of Rio de Janeiro (UFRJ) and the Penitentiary System of Pernambuco. The 
professionals who participated in the course will be integrated into decentra-
lized intelligence units, to be installed as part of a project called Regionaliza-
tion of the Penitentiary System.

Groups that will be considered for intelligence nuclei: the Central Peniten-
tiary of Cuiabá (PCE), the Center for Resocialization of Cuiabá (CRC), the Ana Ma-
ria do Couto MayWomen’s Penitentiary, the Rondonópolis Prison System, Sinop 
ofÁgua Boa, and the public jails of Juína and Cáceres.

Texto/Text:  Flávio Augusto Amorim
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Diante de pedido de inúmeros servidores do sistema e de outros 
estados, a Geip promoveu o I Seminário de Inteligência Penitenciária do 
Estado do Mato Grosso, no mês de maio. Em seguida, ofereceu o II Curso 
de Inteligência Penitenciária,no qual foram ofertadas 30para os servido-
res do sistema e 10 vagas para os demais estados interessados, sendo 
Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso do Sul. O curso teve a duração 
de 88 horas e contou com a presença de convidados renomados da área 
de inteligência do Sistema Prisional no país.

Faced with numerous applications from professionals in the system and 

from other states, GEIP promoted its first Seminar on Prison Intelligence in Mato 

Grosso State, held in May. This was followed by a second Seminar on Prison Intelli-

gence, which held 30 seats for in-state professionals and 10 additional seats for 

out-of-state officials, including those from Espírito Santo, Amazonas and Mato 

Grosso do Sul. The course lasted 88 hours and was attended by renowned guests 

from intelligence units in prison systems around the country. 

Na esfera legislativa, há de convir que houve um avanço relevante no 
âmbito da inteligência dentro do sistema com a Lei nº 12.714/12 - criação 
de um sistema de informações e acompanhamento da execução das penas, 
da prisão cautelar e da medida de segurança para todo o Brasil -, e a Lei nº 
12.681/12, que institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pú-
blica, Prisionais e sobre Drogas (Sinesp). Essa ferramenta auxiliará na formu-
lação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação das políticas 
relacionadas à Segurança Pública, Sistema Prisional e Execução Penal e En-
frentamento ao tráfico de drogas ilícitas.

Convém salientar que esse novo sistema foi criado com base no mo-
delo existente no Estado do Paraná através da Companhia de Tecnologia da 
Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), pela Secretaria Estadual de 
Justiça e Business Inteligence do Sistema Integrado de Execução Penal (BI 
Siep). Um banco de dados será criado, reunindo-se em uma única plataforma 
informações de todas as Secretarias Estaduais da Justiça, além dos Tribunais 
de Justiça e de outros órgãos. A Sejudh tem acompanhado o andamento des-
tas propostas de melhorias para o sistema, participando efetivamente de reu-
niões em Brasília-DF, com os secretários de Justiça dos estados. < 

In the legislative sphere, a significant advancement was achieved for 
prison intelligence systems with the passage of Law No. 12,714/12, creatingan 
information and monitoring system to oversee the enforcement of sentences, 
prison conditions and public security. Also of note is Law No. 12,681/12, which 
establishes the National Information System on Public Safety, Prisons and Drugs 
(Sinesp). This tool will assist in the formulation, implementation, execution, mo-
nitoring and evaluation of policies related to public safety, prisons and the penal 
system, and combating illicit drug trade. 

It should be noted that this new system was created based on the 
existing model in the state of Paraná, through the Information and Com-
munication Technology Group of Paraná (Celepar), the State Department of 
Justice, and Business Intelligence from the Integrated System of Law Enfor-
cement (BI Siep). A database will be created, bringing together on a single 
platform information from all State Departments of Justice, in addition to 
courts and other agencies. Sejudh has followed the progress of these propo-
sals to improve the system, participating in meetings in Brasilia alongside-
Justice Departments from other states. < A
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Sejudh invests in protecting agents

Sejudh  investe na 
proteção dos agentes

Os servidores do Sistema Penitenciário receberam da Secretaria de 
Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) equipamentos de segurança e proteção. 
O objetivo da Secretaria com essa ação é garantir que todos os agentes peni-
tenciários exerçam suas atividades plenamente. Entre os entregues estão os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e equipamentos que serão utili-
zados em operações táticas, entre eles: escudos, capacetes, munições, grana-
das de efeito moral (pimenta, luz e som) e spray de pimenta.

Em depoimento à imprensa, o secretário de Estado de Justiça e 
Direitos Humanos, Luíz Antônio Pôssas de Carvalho, afirmou: “São equi-
pamentos de proteção individual importantes para servir bem a socie-
dade mato-grossense”. O secretário adjunto de Administração Peniten-
ciária, Clarindo Alves de Castro, acrescentou: “É preciso promover um 
tratamento zeloso de total responsabilidade à vida dos custodiados pelo 
Sistema Penitenciário do Estado, mas, quando houver um eventual des-
respeito às normas aplicadas nesses estabelecimentos penais, o Estado 
terá que fazer uso proporcional da força”.

Os agentes penitenciários receberam modernos equipamentos 
bélicos, o que representa uma das etapas do processo de moderniza-
ção do Sistema Penitenciário. Todas as unidades penitenciárias estão 
sendo beneficiadas com a aquisição de armamentos; sendo entregues 
150 armas de calibre 38, além de armas do tipo fuzil calibre 5,56 modelo 
MD 97. O Sistema Penitenciário possui autorização do Exército Brasileiro 
para utilização desse armamento; os agentes penitenciários estão sendo 
capacitados e qualificados para o uso de arma por meio da Escola Peni-
tenciária de Mato Grosso. < 

In an attempt to support prison staff in exercising the full range of 

their duties, the Department of Justice and Human Rights (Sejudh) is provi-

ding employees with protective equipment. Among the items being delivered 

are Personal Protective Equipment (PPE) and equipment to be used in tactical 

operations, including: shields, helmets, ammunition, stun grenades (pepper, 

light and sound) and pepper spray. 

In a statement to the press, Secretary of State for the Department of 

Justice and Human Rights, Luíz Antônio Pôssas de Carvalho, said: “Thisis im-

portant personal protective equipment that will serve Mato Grosso well.”  The 

Assistant Secretary of Penitentiary Administration, Clarindo Alves de Castro, 

added: “We need to promote an environment that is responsible to the staff of 

the state prison system; however, when we are confronted with a situation in 

which the rules of the system are disrespected, the state will have to respond 

with proportional force.” 

Prison officials are receiving modern military equipment, which repre-

sents a step forward in the prison system’s modernization process. All prison units 

are benefiting from the acquisition of arms, including over 150 .38 caliber guns as 

well as 5.56 caliber MD97 rifles. The prison system is authorized by the Brazilian 

Military to use these weapons; prison officers are being trained and certified to 

use these weapons by the Prison School of Mato Grosso. <

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Correctional officers to receive Functional Identification 
Portfoliosallowing possession of firearms

Na carteira funcional dos agentes 
penitenciários consta o direito ao 
porte de arma de fogo

O Sistema Penitenciário de Mato Grosso obteve um grande avan-
ço, quando em 2013 publicou a alteração da Lei Complementar nº 507, 
que altera a Lei Complementar Estadual nº. 389/2010. A lei estabelece 
que os servidores do Sistema Penitenciário terão o direito à Carteira Fun-
cional de Identificação. A referida lei permite aos agentes penitenciá-
rios portar arma de fogo institucional, mesmo fora do serviço se estiver 
acompanhado do termo de cautela ou ordem de serviço, expedido pela 
autoridade competente. 

O agente também poderá portar arma particular, desde que acompa-
nhada do certificado de registro, em nome do portador, devidamente expedi-
da pelo Departamento de Polícia Federal. Preenchendo os requisitos na Legis-
lação Federal, os agentes terão o porte funcional de arma de fogo, registrado 
na Carteira Funcional de Identificação para o uso no exercício das atividades 
funcionais, como: de segurança interna nas penitenciárias do Estado, como 
guarda de muralha, escolta e contenção de crise. 

Desde então, os agentes estão sendo submetidos a curso de for-
mação profissional, com aulas práticas e teóricas. Além do treinamento, 
passam por criteriosa avaliação de aptidão psicológica para o manuseio 
de arma de fogo, realizada por um psicólogo credenciado pelo Departa-
mento de Polícia Federal. A autorização do uso de arma de fogo para os 
agentes penitenciários foi prevista como uma das metas do Plano de Mo-
dernização do Sistema Penitenciário, uma ação de governo, por meio da 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), visando à melhoria do 
Sistema Penitenciário de Mato Grosso. <

The prison system of Mato Grosso made a breakthrough in 2013 when 

itrevised Complementary Law No. 507 to amendState Complementary Law No. 

389/2010. The law states that prison staff have the right to functional identifica-

tion portfolios. This allows correctional officers to carry firearms at work and even 

outside of work in cases of protection or situations in which they have an autho-

rized work order. Agents can also carry private weapons, since their registration 

certificates are issued duly by the Federal Police Department. 

In fulfilling the federal requirements, agents can useregistered fire-

arms in order to carry out functional activities such as: internal security in 

state prisons, perimeter security,escort and transport security, and in crisis si-

tuations. As part of this new program, agents are undergoing vocational trai-

ning with classroom and hands-on education. In addition to training, they go 

through a rigorous physcological evaluation determining their ability to han-

dle a firearm. These evaluations are made by psychologists licensed through 

the Federal Police Department. 

The authorization for the use of firearms by correctional officers was one 

of the goals in the Prison Modernization Plan, a governmental initative directed 

by the Department of Justice and Human Rights (Sejudh) and aimed at impro-

ving the prison system of Mato Grosso. <

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Military equipment

Equipamentos 
e material bélico

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos passou por um 
processo recente de transição, uma delas foi estabelecer aos servidores a fun-
ção armada e o porte institucional, que teve início no ano de 2010. O trabalho 
da Comissão Permanente de Produtos Controlados iniciou em 2013, objeti-
vando o aparelhamento e a estruturação de equipamentos de segurança, ar-
mas, munições, equipamentos menos que letais para servidores do Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso. 

A Sejudh está imbuída em suprir as necessidades e suas demandas 
com aquisições já realizadas, conforme planejamento dos gestores para 
futuras aquisições na secretaria. O material bélico para o Sistema Peniten-
ciário é uma necessidade frente à nova estruturação de cargos e funções 
estabelecida aos servidores - segurança interna dos estabelecimentos pe-
nitenciários de todo o Estado. 

O uso da arma de fogo pelos agentes penitenciários deve obedecer 
às diretrizes da Portaria Interministerial nº 4.226, de dezembro de 2010, prio-
rizando os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e mode-
ração. A Comissão responsável pelos materiais bélicos do Sistema Penitenci-
ário-MT trabalha visando disponibilizar armas, munições, equipamentos de 
segurança (EPI), tais como: coletes balísticos, escudos, capacetes, etc., equi-
pamentos que comprovadamente reduzirão os riscos de ofensa à integridade 
física e à vida dos agentes penitenciários. < 

The Department of Justice and Human Rights has recently begun arming 
agents as part of a transition that was initiated in 2010. The work of the Standing 
Committee for Controlled Products began in 2013, aiming to provide equipment, 
weapons, ammunition, and non-lethal hardware to employees of the penitentia-
ry system of Mato Grosso. 

Sejudh is charged with meeting the assessed needs and demands with 
pre-made acquisitions, according to planning by management and taking into 
account future acquisitions. 

With the current re-structuring of the prison system, and the advanced 
responsibilities given to staff, military equipmenthas become a necessary part 
of internal security for correctional facilities throughout the state. Firearm usa-
ge by prison officers must obey the directives of Ministerial Decree No. 4226, 
from December 2010, emphasizing the principles of legality, necessity, propor-
tionality and moderation. 

The Commission responsible for military equipment in the prison is 
working to provide weapons, ammunition, and safety equipment (EPI), such 
as:bulletproof vests, shields, helmets, and other equipment known to reduce the 
risk of harm and protect the lives of prison guards. < 

Texto/Text:  Rosane Infantino de Oliveira Amorim
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Division of Special Operations

SOE - Setor de 
Operações Especiais
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A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), junta-
mente com a Escola Penitenciária, deu início em 8 de novembro de 2010 ao 
I Cope (Curso de Operações Penitenciárias Especiais), que ofertou 60 vagas 
a todos os agentes do Estado. O curso foi realizado no Centro de Formação 
e Aperfeiçoamentos de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso 
(CFAP) e teve a duração de sete meses.  Concluíram com aproveitamento o 
curso 48 agentes. Em outubro de 2011 teve início o II Cope, que foi coorde-
nado pela Escola Penitenciária. Foram ofertadas 120 vagas apenas para os 
profissionais das penitenciárias, com a duração de quatro meses. Dessa vez, 
concluiu o curso um total de 115 agentes. 

Texto/Text:  Rosane Infantino de Oliveira Amorim

On November 8, 2010, the Assistant Secretary of Penitentiary Admi-
nistration (SAAP) joined the Penitentiary School in announcing Cope 1 (the 
Special Prison Operations Course), with 60 spots open to all state agents. The 
course was held at the Center for Training and Enhancement in the Military 
Police Plaza of Mato Grosso (CFAP), and lasted for seven months. Forty eight 
agents successfully completed the course. In October 2011,the Penitentiary 
School followed up on this success by organizing Cope II. This time, 120 spots 
were offered specifically to prison professionals, and lasted four months. An 
impressive 115 agents graduated this course. 
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O Setor de Operações Especiais foi criado pela Lei Complemen-
tar Estadual nº 389/2010 para atuar em estabelecimentos penais com o 
objetivo de proporcionar segurança interna e externa em substituição à 
Polícia Militar, podendo, inclusive, utilizar arma de fogo de uso permitido 
e restrito. Desde então o Setor de Operações Especiais vem trabalhando 
como força auxiliar nos processos de segurança desenvolvidos pela SAAP, 
atuando dentro dos estabelecimentos penais e potencializando as ações 
de segurança nas operações de maior risco. 

Os agentes do SOE estão preparados para atuar nas mais diversas si-
tuações que exigem técnicas de controle psicológico e profissional. O pro-
cesso de treinamento e capacitação é contínuo, para atuação cada vez mais 
eficaz no Sistema Penitenciário. São preparados para atuar em ocorrências de 
maior complexidade, que, por sua natureza e peculiaridade, excedam a capa-
cidade da ação operacional ordinária das unidades prisionais, primando pelo 
restabelecimento da segurança prisional, respeitando os direitos humanos, os 
princípios do uso progressivo da força, da legalidade e da ética. 

The Division of Special Operations (SOE) was created by State Comple-
mentary Law No. 389/2010 to increase internal and external security in prisons. 
By offering prison staff this special training, which allows them to use firearms 
in certain cases, the goal is to decrease the number of Military Police needed in 
correctional facilities. Since its creation, the SOE has been working as an auxilia-
ry force in the security processes developed by SAAP, working within prisons and 
enhancing safety initiatives in higher risk operations. 

SOE agents are prepared to act in different situations that require pro-
fessional and psychological control. The process of training and capacitation 
is continuous, making agents increasingly effective within the prison system. 
They are prepared to act in extreme situations that, by their nature and pecu-
liarity, demand more than the everyday prison operations. Agents are charged 
with maintaining prison security while respecting human rights, the appropria-
te use of force, legality and ethics. 

48 Recuperar 49Recuperar



Ch
ic

o 
Fe

rr
ei

ra

Ch
ic

o 
Fe

rr
ei

ra

O servidor Dori Edson de Amorim apresen-
tou o projeto básico em 2 de setembro de 2010, 
de sua autoria, para criação do brasão e brevê 
do curso, com a respectiva heráldica, obje-
tivando o destaque visual e identificação 
dos multiplicadores do Sistema Penitenciá-
rio, por seus uniformes, com capacidade téc-
nica nas Operações Especializadas. 

Concernente à heráldica, ao significa-
do da logomarca, tem-se: Brasão - o trabalho 
desempenhado nas operações é peculiar 
e de alto risco; a Cor cinza (inteligência) e 
a preta (discrição), representando as co-
res do grupo em ação; o Formato com 
o fundo geográfico do Estado de Mato 
Grosso, traduzindo-se o espaço onde 
ocorre a restrição de liberdade imposta 
pelo Estado; a Concertina simbolizando 
a custódia, guarda e vigilância, executa-
das nos estabelecimentos penitenciários; 
o Armamento demonstrando que o grupo 
é ostensivo e somente recorrerá à arma de 
fogo com extrema necessidade para restabe-
lecer a ordem e a segurança, em destaque para 
apontar a sua finalidade; o Capacete, transparecen-
do a  contínua produção de conhecimentos técnicos e es-
tratégicos para a resposta imediata às situações críticas; os Óculos 
sinalizando uma visão atenta e acentuada, sempre vigilante e na esprei-
ta de situações que possam gerar crises; a Faixa revelando a origem institu-
cional, o nome do grupo. < 

Dori Edson de Amorim presented the basic 

design for this project on September 2, 2010. His 

vision was to create a short course and then 

create special uniforms for SOE agents wi-

thin the prison system.

The uniforms are designed as such: 

Coat of Arms representing work performed in 

operations of high risk; Colors of gray (intelli-

gence) andblack (stealth), representing the 

colors of the group in action; Geographical 

background of the state of Mato Grosso 

representing the state’s legal jurisdiction; 

Concertina symbolizing the custody, sa-

fekeeping and monitoring within prisons; 

Weaponry demonstrating that the group 

is responsible and shall only resort to the 

use of firearmsin extreme situations where it 

is necessary to restore order and security; Helmet, 

representing the continuous production of technical 

and strategic knowledge in response to critical situations; 

Glasses, signaling a sharp and attentive vision, always vigilant and on 

the lookout for situations that may generate crises; Sash, showing the institu-

tional origin and name of the Division. < 

Dog kennels enhancing safety

Canil - instrumento de 
apoio à segurança

Já se encontra em fase de acabamento a construção do canil da Pe-
nitenciária Central do Estado (PCE). O local servirá para abrigo e treinamento 
de cães que participarão dos procedimentos de revista para encontrar entor-
pecentes e celulares, para inibição de tentativas de fugas e tentativas de sub-
versão à ordem, como motins e rebeliões. O agente penitenciário Anderson 
Poleto é um dos idealizadores do projeto e recebe todo apoio da Secretaria 
de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), da direção da Penitenciária Central do 
Estado (PCE) e do Sindicato dos Servidores Penitenciários (Sindspen). 

The dog kennel at Central State Penitentiary (PCE) is currently in its final 
stages of preparation. This site will serve to shelter and train dogs who work with 
prison staff insearchingfor narcotics and cell phones. They will also serve to dis-
courage escape attempts and subversive activity such as rioting and rebellions.  
Prison officerAnderson Poleto helped to create the project, and has received full 
support from the Department of Justice and Human Rights (Sejudh), the Central 
State Penitentiary (PCE) and the Union of Correctional Workers (Sindspen). 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Um casal de cães da raça pastor alemão e uma pastora-belga de Ma-
linois (considerada atualmente a melhor raça de cão de guarda do mundo) 
já estão sendo treinados para a realização dos procedimentos. Os filhotes de 
cães vieram do estado de Minas Gerais e pertencem a ninhadas dos melhores 
reprodutores da Alemanha. Vale ressaltar que há necessidade de ser criterioso 
ao selecionar esses cães para exercer tal atividade, além de requerer o pedi-
gree. A seleção dessas raças obedece a critérios de excelência.

O adestramento de um cão começa a partir de quatro meses de idade 
e leva um bom tempo para treiná-lo por completo. A obediência é o primeiro 
ensinamento ao cão. Por exemplo, a raça pastor-belga de Malinois é um cão 
extremamente inteligente, ágil, ativo e muito forte e possui muita resistência. 
Com todas essas virtudes, tem dupla utilidade: tanto para faro como para con-
tenção e guarda. Outros cães da raça rottweiler serão adquiridos pelo Estado.
Há que ter um cuidado especial com a saúde desses cães; os filhotes estão re-
cebendo os cuidados da veterinária do canil do Bope, que visita regularmente 
o espaço onde os cães estão abrigados provisoriamente. 

A intenção é que as crias desses cães sejam futuramente doadas 
aos diretores das penitenciárias que tiverem interesse em instalar um canil 
em suas unidades, oferecendo também apoio às cadeias públicas quando 
necessário. Os agentes interessados a participar do projeto receberão ins-
truções para adestramento de cães (cinofilia) e palestras sobre cinotecnia 
(ciência responsável pelo estudo da anatomia, comportamento, psicolo-
gia, fisiologia, etc., dos cães). <

A pair of German shepherds and a Belgian shepherd (considered the best 
breed of guard dog in the world) are already being trained to carry out proce-
dures. The puppies came from the state of Minas Gerais and belong to litters of 
the best breeding dogs in Germany. Selecting the particular dogs for this work, in 
addition to checking their pedigree, is incredibly important. These dogs are cho-
sen based on high standards of excellence.

Dog training starts when they are four months old, and can last a consi-
derable time. Obedience is the first lesson. For example, the Belgian shepherd bre-
ed is extremely intelligent, agile, active, strong, and resistant. With these virtues, 
it works both as a sniffing dog as well as a guard dog. In addition to the dogs on 
hand, the state will soon be acquiring rottweilers. The health of these dogs requi-
res special care; puppies are receiving care from the Bope veterinary kennel, which 
regularly visits the dogs’ temporary holding area. 

The intention is that the offspring of these dogs will eventually be dona-
ted to directors of penitentiaries that are interested in installing kennels in their 
units. In this way, Mato Grosso will beable to offer support to public prisons when 
needed. Officers who are interested in participating in this project will receive ins-
tructions on dog training as well as talks on the study of dog anatomy, behavior, 
psychology, physiology, and more. <
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As instalações do canil, inauguradas no dia 14/07/2014, foram pro-
jetadas dentro do maior padrão de qualidade para abrigo de cães e será o 
canil referência das penitenciárias do país.Possui cinco boxes individuais (com 
capacidade de ampliação para o dobro de boxes); uma maternidade, uma 
ampla enfermaria equipada com um almoxarife, um escritório, um banheiro 
social, área para banho, piscina, área gramada para treinamento dos cães e 
garagem. O canil segue rigorosamente as normas de higienização, conforto e 
segurança para ambientes que abrigam cães.

Pode-se considerar que com o canil a segurança na maior penitenciária 
do Estado está reforçada, uma vez que os cães estão sendo treinados para auxi-
liarem os agentes penitenciários na retirada de objetos que são proibidos por lei 
(entorpecentes, explosivos, armas e aparelhos de telefonia móvel) de dentro da 
unidade e também para ajudar na guarda, inibindo tentativas de fuga. A obra 
foi concluída utilizando-se a mão de obra dos próprios recuperandos que 
são beneficiados recebendo a remição da pena pelo trabalho prestado.

The kennel facilities were inaugurated on July 14, 2014. Theyare designed 

with the highest standards, and will be a model for other prisons in the country. 

They have five individual lockers (with the capacity to double in size); a maternity 

ward; an extensive medical facility; an office; a common bathing area; a pool; a 

grassy area for training dogs; and a garage. The kennel followsstrict standards of 

hygiene, comfort and safety. 

The kennel provides this, the state’s largest prison, with greater security. 

Dogs are being trained to assist prison officers in the identification of illicit ma-

terials such as narcotics, explosives, weapons and cellular technology. They will 

also serve as guard dogs, inhibiting escape attempts. The work for the kennel was 

completed by inmate labor. Those who contributed with their labor will receive 

sentence remission credit for their work. 
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First Association of Women Officers

Primeiro Grupo de 
Contenção Feminino

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, por meio da 
Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Saap), acaba de ser con-
templada com a criação do Primeiro Grupo de Contenção do Sistema Peni-
tenciário, composto exclusivamente por agentes do sexo feminino. Ao todo 
são 17 profissionais, sob a liderança da agente penitenciária Poliana da Rocha 
Santos, também subdiretora da Unidade Penitenciária Feminina Ana Maria do 
Couto May. A formação do grupo, pioneiro no Estado, foi desenvolvida pela 
Escola Penitenciária. Recebeu qualificação socializada por instrutores internos 
num curso sobre as técnicas imprescindíveis para o desempenho da função, 
quais sejam, de algemamento, imobilização, extração e emprego de armas; 
tendo a sua conclusão em 09/06/2014. 

Importante consignar que houve a oferta de um estágio prático para 
o grupo durante a realização da operação denominada “Legalidade”, inicia-
da em 26/05/2014, na Penitenciária Central do Estado. Diante disso, o grupo 
estabeleceu-se na sede da Penitenciária Feminina do Estado, unidade atual-
mente dirigida pela servidora agente penitenciáriaElizabeth Ourives de Cam-
pos. “Acredito que agora vamos ser contemplados com a técnica de procedi-
mentos onde todas as cadeias do Estado já realizam, faltando apenas a cadeia 
feminina, agora com essa capacitação seremos também beneficiadas com 
uma nova visão de procedimentos”.

The Secretary of State for the Department of Justice and Human Rights 
(Sejudh), in conjunction with the Assistant Secretary of Penitentiary Adminis-
tration (Saap), was recently recognized for its creation of the first Association of 
Women Officers. Altogether there are 17 professionals under the leadership of 
prison guard Poliana da Rocha Santos, who is deputy director of the Ana Maria 
do Couto May Women’s Prison.

The formation of the group, a pioneer in the state, was developed by 
the Prison School. It was brought into being with courses on the essential tech-
niques necessary for prison maintenance, including gun control, which conclu-
ded on June 6 of this year. Concurrently, there was an offer to host a traineeship 
for the group on the topic of “Legality,” which began on May 26 of this year at 
the Central State Penitentiary.

The group established itself at the headquarters of the Women’s Prison, 
currently run byofficerElizabeth Ourives de Campos. “I believe we will now be in-
cluded in the web of technical expertice set up by other jails in the state. Until now 
there has been no strong women’s jail presence, but now with this training we will 
benefit from a new vision of procedures.” 

Texto/Text:  Maj PM Rosângela Campos Rosa
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E, com a implantação do pioneiro Grupo de Contenção Feminino, 
o Sispen-MT atende ao previsto na Lei nº 12.121/2009, que acrescentou o 
§ 3º ao art. 83 da LEP, com a determinação para que os estabelecimentos 
penais destinados a mulheres devam possuir, exclusivamente, agentes do 
sexo feminino na segurança de suas dependências internas. A Sejudh-MT 
apoia e incentiva essa iniciativa das servidoras que, ao seu tempo e modo, 
souberam preencher a lacuna existente, inaugurando a gênese de muitos 
grupos que hão de porvir, fortalecendo a carreira a que pertencem e tam-
bém privilegiando o fim social. < 

And, with the introduction of the pioneering Association of Women 

Officers, Sispen-MT meets the provisions of Law No. 12.121/2009, which added 

§ 3 to article 83 of the LEP. This law states that correctional facilities designated 

exclusively for women should be runexclusively by female officers. Sejudh-MT is 

supporting this initiative and encouragingfemale agents who have filled a gap 

and opened the door for others to follow their lead. It is thus that these women 

are strengthening their careers as well as the criminal justice system in particu-

lar and society in general.< 
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Incontinenti, nos moldes do estipulado pela Lei de Execução Penal do 
Brasil (LEP), a missão de contenção no Sistema Penitenciário de Mato Grosso 
(Sispen-MT) tem natureza especial em relação ao serviço ordinário, haja vista 
que os integrantes são pessoas treinadas para agirem em situações extremas 
que fogem da rotina, como, por exemplo, a contenção em casos de motins e 
rebeliões. Isso pois, em muitas das vezes, necessitam agir como mediadores 
em caso de conflitos, e ainda atuando na retirada de detentas para a revista 
nas celas, atividade exercida com frequência nos estabelecimentos penais.

In accordance with stipulations made in Brazil’s national law enforce-

ment codes (LEP), the mission of the penitentiary system of Mato Grosso (Sispen-

-MT) is to prepare officers to deal not only with ordinary, everyday situations, but 

also with extreme  events such as riots and rebellions. This is because in many 

cases, agents need to act as conflict mediators while still trying to remove inmates 

from their cells for review - an activity that is performed frequently in prisons.
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Healthcare Advances in the Prison System of Mato Grosso - 2004 to 2014. 
Perspectives on the National Policy on Comprehensive Healthcare 
forIncarcerated Persons

Avanços da saúde no Sistema Penitenciário 
de Mato Grosso - 2004 a 2014. Perspectivas da 
adesão à Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade

O Sistema Penitenciário de Mato Grosso é um universo amplo e 
complexo, a extensão geográfica do Estado exige um aparato estatal peni-
tenciário mais estruturado e que atenda às regiões mais distantes da capi-
tal, pois o Estado mantém sob custódia cerca de 9.000 pessoas, sendo 51% 
presos provisórios, mais 22 pacientes submetidos à medida de segurança 
em regime de tratamento na Unidade II, do Centro Integrado de Atenção 
Psicossocial - Ciaps Adauto Botelho. 

Dentre os 141 municípios do Estado, a concentração dos estabeleci-
mentos penais está em 56 destes, atuando cotidianamente 2.945 profissio-
nais, dentre agentes penitenciários, profissionais de nível superior e assis-
tentes penitenciários. Os profissionais de saúde que compõem o quadro de 
servidores da Sejudh atuam como unidade básica de saúde penitenciária, 
num total de 215 profissionais, tais como: médico, enfermeiro, odontólogo, 
assistente social, psicólogo, farmacêutico, educador físico, nutricionista, téc-
nico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal. 

No ano de 2004 Mato Grosso se habilitou no Plano Nacional de Saúde 
do Sistema Penitenciário/PNSSP, instituído pela Portaria 1.777, de 09/09/2003. 
Naquele ano, o Estado elaborou o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sis-
tema Penitenciário, pactuado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a extin-
ta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Já integrando 
a Sejudh-MT, a Saúde no Sispen implementou metas para as ações de preven-
ção, promoção e tratamento de agravos na saúde do homem, da mulher, saú-
de bucal, doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais, saúde men-
tal, controle da tuberculose, hipertensão e diabetes, hanseníase, imunizações, 
coletas de exames laboratoriais e assistência farmacêutica básica. 

The prison system of Mato Grosso is a large and complex universe.The 
large size of the state requires a structured organization that can meet a diversity 
of needs, reaching out toplaces that are far from the capital. Currently, the state 
maintains custody of approximately 9,000 people, 51% of whom are facing pro-
visional sentences. There are 22 patients in custodial treatment at Unit II of the 
Integrated Psychosocial Care Center - Ciaps Adauto Botelho. 

The bulk of the prisons in Mato Grosso are concentrated in 56 of the 
state’s 141 municipalities. Within these, 2,945 professionals work daily among 
correctional officers, higher education professionals and prison workers. Sejudh 
health professionals provide primary health services for the inmate population. 
Thereare 215 health professionals in total, including physicians, nurses, dentists, 
social workers, psychologists, pharmacists, physical educators, nutritionists, nur-
se technicians, andoral health specialists.

In 2004 Mato Grossojoined the National Prison Health Plan (PNSSP), 
established by Decree 1777 of September 9, 2003. The same year, the state 
prepared the State Prison Operational Health Plan (MT-POE), endorsed by the 
Department of Health and the now-extinct Department of Justice and Public 
Security (Sejusp). Integrating Sejudh into its efforts, SispenHealth has imple-
mented targets for healthcare prevention plans as well as the promotion and 
treatment of diseases in men and women. They focus on oral health, sexually 
transmitted diseases and viral hepatitis, mental health, tuberculosis control, 
hypertension and diabetes, leprosy (Hansen’s Disease), immunizations, labo-
ratory tests and basic pharmaceutical care. 

Texto/Text:  Hozano Delgado

58 Recuperar 59Recuperar



A Resolução nº 12/2011, do Conselho Federal de Psicologia, que re-
gulamenta a atuação do psicólogo no âmbito do Sispen, estabelece que a 
produção de documentos com a finalidade de subsidiar a decisão judicial na 
execução das penas e medidas de segurança não poderá ser realizada por 
psicólogo que atue como referência para o acompanhamento da pessoa, em 
quaisquer modalidades de atenção psicossocial, atenção à saúde integral, 
projetos de reintegração social, entre outros. Assim, em 2012 houve o aumen-
to de profissionais psicólogos em todas as unidades. O que foi estendido aos 
assistentes sociais, resultando em um clima favorável de trabalho entre os psi-
cólogos e assistentes sociais.

Nesse contexto, Mato Grosso foi um dos primeiros estados da fede-
ração a aderir à nova política de responsabilidade compartilhada entre as Se-
cretarias de Estado de Saúde e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 
Humanos, projetando a saúde penitenciária para uma nova perspectiva. As-
sim, a expectativa é de aumento do acesso potencial da população privada 
de liberdade às ações e serviços de saúde de forma organizada, resolutiva e 
estruturada na lógica do Sistema Único de Saúde, partindo das necessidades 
prementes de cada estabelecimento penal de forma a fortalecer suas capaci-
dades e à população privada de liberdade seja garantido pelo SUS o acesso 
universal, integral e resolutivo. 

O advento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pes-
soas Privadas de Liberdade abre margem a uma nova perspectiva: estabili-
dade da política, continuidade das ações, aumento da cobertura assistencial, 
ampliação do acesso das pessoas privadas de liberdade aos serviços de saúde, 
vinculação das unidades básicas de saúde prisional à Rede de Atenção à Saú-
de, aumento do incentivo financeiro ao Estado e aos municípios que aderirem 
a política no âmbito municipal, a descentralização do recurso de manutenção 
da assistência farmacêutica das unidades básicas de saúde prisional do Es-
tado e a implantação do serviço de apoio e acompanhamento das medidas 
terapêuticas aplicáveis ao paciente judiciário. < 

Resolution No. 12/2011,of the Federal Council of Psychology, which re-
gulates psychological practices under Sispen,states that documents produced 
for the purpose of assisting court decisions, specifically whenrelated tosentence 
enforcement and security measures, cannot be made by psychologistsacting as 
referencesfor the individuals in question. This includes relationships based on 
psychosocial care, integral healthcare, and social reintegration projects, among 
others. Thus, in 2012 there was an increase in the number of professional psycho-
logists in all units. This work was also extended to social workers, which resulted 
in a favorable working climate for psychologists and social workers. 

Mato Grosso was one of the first states to employ the new policy, de-
signing prison healthcare from new perspectiveswith shared responsibility be-
tween the Department of Health and the Department of Justice and Human 
Rights (Sejudh). The expectation is that incarcerated individuals will have in-
creased access tohealthcare services and programs in an organized, structured, 
effective and problem-solving form. This new format is based on the logic of the 
Unified Healthcare System (SUS), which focuses on the pressing needs of each 
correctional facility so as to strengthen their capacities and guarantee priso-
ners universal, integrated and effective access. 

The advent of the National Policy on Comprehensive Healthcare for 
Incarcerated Persons creates space for a new perspective: consistent policies, 
continuity of services, improved healthcare coverage, increased healthcare ac-
cess for incarcerated individuals, communication between prison healthcarefa-
cilities and the larger healthcare network, increased financial incentives for the 
state and municipalities to address policies at the municipal level, the decentra-
lization of resource management in the area of pharmaceutical care within sta-
te prison facilities, and the implementation of support and monitoringservices 
for therapeutic measures available to patients. < 
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As unidades básicas de saúde penitenciária surgiram da necessidade 
de se garantir o acesso dos privados de liberdade aos serviços de saúde, o que 
se efetivou com a adesão ao Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenci-
ário (PNSSP), assim, a elaboração do Plano Operativo Estadual de Saúde no 
Sistema Penitenciário de Mato Grosso (POE-MT) iniciou um novo estágio da 
saúde no cárcere mato-grossense. A Portaria Interministerial nº 1777 impõe 
a implantação das equipes multiprofissionais de saúde ao incentivo financei-
ro para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário. Nesse sentido, em 2004 
foram credenciados quatro estabelecimentos de saúde penitenciários e suas 
equipes: na Penitenciária Central do Estado, Penitenciária Feminina Ana Maria 
do Couto May, Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa e Colônia Penal Agrícola das 
Palmeiras. Na sequência, foram credenciados o Centro de Ressocialização de 
Cuiabá, a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira e a Penitenciária 
Major Zuzi Alves da Silva.

Diariamente, trabalham 215 profissionais de saúde no Sispen-MT, a 
expansão vem acompanhando o crescimento populacional penitenciário, 
atualmente com 11 equipes, perfazendo o crescimento de 120%. A expansão 
do profissional médico no Sispen-MT revela um aumento de 111%. Em 2014 
a administração penitenciária atingiu uma cobertura assistencial de 78% da 
população privada de liberdade. Em três unidades foi implantada a Unidade 
Básica de Saúde Penitenciária, no Centro de Ressocialização de Várzea Gran-
de, Centro de Ressocialização de Juína e Centro de Ressocialização de Peixoto 
de Azevedo. Dessa forma, o aumento de equipes multiprofissionais amplia a 
garantia do direito ao acesso à saúde dos apenados buscando prevenir, pro-
mover e tratar os agravos que acometem os reclusos.

The basic units of prison healthcare arose out of the need to ensure he-
althcareaccess to incarcerated individuals. The first step in this process was joi-
ning PNSSP. The creation of MT-POE heralded a new chapter in the healthcare 
system in Mato Grosso’s prisons. Interministerial Decree No. 1777 requires that 
teams of healthcare professionals be given financial incentives to work in prison 
healthcare. Accordingly, in 2004 four prison healthcare establishments and their 
teams were accredited: the Central State Penitentiary, the Ana Maria do Couto 
May Women’s Prison, Major Eldo Sá CorrêaPenitentiary, and the Palmeiras Agri-
cultural Penal Colony. Following these, theResocialization Center of Cuiabá was 
accredited, along with the Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira Penitentiary and 
the Major Zuzi Alves da SilvaPenitentiary. 

Every day, 215 health professionals work in Sispen-MT. The growth in 
this sector has followed that of the prison population, and there are currently 
11 teams representing a 120% growth rate. The expansion of the medical pro-
fessional teams in Sispen-MT shows an increase of 111%. In 2014 the prison 
administration offered healthcare assistance to 78% of the prison population. 
Basic Prison Healthcare Units were installed in three prison facilities: the Reso-
cialization Center of Várzea Grande, the Resocialization Center of Juína and the 
Resocialization Center of Peixoto de Azevedo. The increase in integrated health-
care teams extends the guarantees of prisoners’ rights to healthcare access by 
helping to prevent and treat diseases that affect prisoners.  
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Food Program at the Mato Grosso State Penitentiary Facilities

Alimentação nas 
unidades penitenciárias 
do Estado de Mato Grosso

A alimentação ofertada nas unidades penitenciárias do Estado de 
Mato Grosso desde o ano de 2008 avançou significativamente consideran-
do os fatores: qualidade, atendimento às necessidades nutricionais e contri-
buição à saúde e qualidade de vida da população atendida. Para isso, esta-
beleceu-se um controle técnico permanente com as empresas fornecedoras 
desses alimentos, garantindo o cumprimento dos contratos de fornecimento 
firmados com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. 

Atualmente, a equipe técnica da GSA é composta por 11 profissionais 
nutricionistas que atendem ao Estado de Mato Grosso, seis atuam na capital 
e realizam visitas às unidades do interior, e os demais estão lotados em mu-
nicípios do interior, em Água Boa, Tangará da Serra, Sinop, Pontes e Lacerda e 
Rondonópolis. Assim, os recuperandos recebem três refeições diárias, perfa-
zendo uma média de 2200 a 2500 kcal/dia, sendo: desjejum, almoço e jantar. 
Há, no entanto, os recuperandos portadores de patologias tais como diabe-
tes, hipertensão ou qualquer outra condição que justifique a necessidade de 
dieta especial, diante disso, são encaminhados clinicamente para avaliação 
do nutricionista, que prescreve dieta para atender às necessidades nutricio-
nais diferenciadas. As dietas especiais são individualizadas e entregues em 
marmitex identificado com o nome do recuperando. 

Diversos avanços foram obtidos pelo Sistema Penitenciário. Disso, 
merece destaque a terceirização do fornecimento de refeições; identificação 
e substituição de fornecedores desqualificados e que não cumpriam o con-
trato; e a implantação do fornecimento das refeições em sistema de hot box. 
Desse modo, atualmente, as refeições quentes são transportadas e entregues 
em cubas de aço inox em embalagens tipo hot box, o que contribui para a boa 
apresentação das preparações e manutenção da temperatura segura, melho-
rando a aceitação e qualidade da alimentação. 

The food served at the penitentiary facilities in the state of Mato Grosso 
has, since 2008, made considerable progress considering following factors: food 
quality, meeting nutritional needs, contribution to health and quality of life of the 
population assisted. In order to achieve this, a permanent technical control with 
food suppliers was established to ensuring the fulfillment of the contracts signed 
with the State Department of Justice and Human Rights (SEJUDH).

Currently, the GSA’s technical team is comprised of 11 professional nutri-
tionists whose job is to assist the entire state of Mato Grosso, six working in the 
capital and carry out visits to units located across the state, and the remaining 
are assigned to work in the cities of: Água Boa, Tangará da Serra, Sinop, Pon-
tes e Lacerda and Rondonópolis. Thus, the inmates receive three meals per day, 
amounting to an average of 2200 to 2500 kcal/day, being: breakfast - drink (milk, 
coffee or tea) and French bread with margarine; lunch and dinner - salad, main 
dish (beef, pork, liver, chicken or fish), garnish, rice and beans. There are, however, 
some inmates with diseases such as diabetes, hypertension or any other condi-
tion that justifies the need for special diet, therefore, they are referred for nutrition 
counseling, which is to prescribe diet program to meet nutritional requirements 
for differentiation. Special diets are individualized and delivered in disposable 
aluminum dishes identified with the inmate’s name.

With the deployment and activities of GSA and its technical body, and 
regarding to food provided, several advances have been obtained by the State Pe-
nitentiary System. Thereof, the outsourcing of the supply of meals; identification 
and replacement of unqualified suppliers who did not meet the contract terms; 
and the implementation of the provision of meals in hot box system. Thus, cur-
rently, hot meals are carried and delivered in stainless steel vats in hot type packa-
ging box, which contributes to the good presentation of the meals and maintai-
ning safe temperature, improving the acceptance and quality of food.

Texto/Text:  Claíza Bega Cardoso Terra, Claudia Maria Ourives Figueiredo de Souza, 
Cristina Cardoso Ferreira, Mariana Senhorino Teschke, Naiany Santos de M. Coutinho
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Já no tocante às refeições fornecidas aos servidores, a partir de 2013, 
ocorreram mudanças significativas para a melhor aceitação da preparação e 
valorização dos profissionais, pois que nas unidades da capital foram constru-
ídos refeitórios (Centro de Ressocialização de Cuiabá, Penitenciária Feminina 
Ana Maria do Couto May e Penitenciária Central do Estado). Os servidores pas-
saram a receber um cardápio diferente daquele fornecido aos recuperandos, 
com preparações mais variadas e elaboradas, devido ao número de servido-
res inferior ao dos recuperandos. A Sejudh tem o objetivo de estender esse 
projeto para todas as unidades penitenciárias do Estado. 

Ressalta-se que o trabalho da Gerência de Serviços de Alimentação 
está em evolução, com foco no atendimento à legislação vigente, tanto no 
que diz respeito às questões específicas de alimentação coletiva, quanto aos 
direitos humanos, visando à promoção da saúde e cuidados especiais nas do-
enças intercorrentes da população-alvo. <

Regarding to meals provided to personnel, from 2013, there have been 
significant changes for the better acceptance of training and development of pro-
fessionals, as at the units prison in the capital city were built refectories, there are: 
Resocialization Center of Cuiabá, Female Penitentiary Ana Maria do Couto May 
and State Central Penitentiary. The personnel began to receive a menu different 
than that one provided to inmates, with more varied and elaborate meals, due to 
the number of personnel being below the numbers of inmates. SEJUDH aims to 
extend this project to all State Penitentiaries Facilities.

In the State of Mato Grosso the technical work developed has excelled 
due to the high level of demand and control of contracts with its food sup-
pliers; being the payment of food held by an online control system of handling 
prison population and personnel, called Food Mapping”, aiming at greater 
precision in the amounts paid. It should be noted that the work of the Food 
Service Management Department is evolving, focusing on compliance with 
the legislation in force, both with regard to specific issues of collective cate-
ring, on human rights, and as well as aimed at health promotion and special 
care in intercurrent diseases of the target population. <
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New Refectories for Prison Units Personnel

Servidores das unidades 
penitenciárias recebem 
novos refeitórios

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) tem 
se empenhado para garantir aos servidores penitenciários e recuperandos 
uma alimentação de qualidade. O trabalho das nutricionistas das unida-
des tem se intensificado no intuito de oferecer uma alimentação saudável, 
saborosa e de qualidade não somente para os servidores e recuperandos. 
O ambiente onde a alimentação é servida também melhorou. O Centro de 
Ressocialização de Cuiabá (CRC) recebeu um novo refeitório para os seus 
servidores. O local é bonito, espaçoso, equipado com ar condicionado e o 
mais importante: higiênico. 

A Penitenciária Central do Estado (PCE) também recebeu um 
novo refeitório. As novas instalações atenderam a uma necessidade ur-
gente dos servidores e proporcionam uma sensação de conforto nos 
momentos das refeições. Alguns refeitórios das unidades do interior do 
Estado foram reformados, como é o caso da Penitenciária de Água Boa. O 
refeitório foi modificado sendo todo revestido em cerâmica utilizando a 
mão de obra dos recuperandos que fizeram o curso de Revestimento em 
Cerâmica pelo Programa Pronatec. < 

The Departmentof Justice and Human Rights (Sejudh) has been working 

to provide high-quality food to prison staff and inmates. Nutritionists have inten-

sified efforts to offer healthy, tasty and quality food for servers and rehabilitees.

There have also been upgrades to prison cafeterias. The Center for Resocia-

lization of Cuiabá (CRC) received a new cafeteria for its inmates. The room is 

beautiful, spacious, air conditioned and, most importantly, clean. The Central 

State Penitentiary (PCE) also received a new cafeteria. The new facilitiescame 

in response to the urgent needsof prisoners and workers, and provide a sense 

of comfort at meal times. 

Some cafeterias in more rural prisons were revamped, as was the case 

with the Água Boa Penitentiary. The cafeteria was renovated with ceramic tile, 

using the manpower of rehabilitees who had enrolled ina course on ceramic re-

modeling through the Pronatec Program. < 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Progress and achievements inthe Mato Grosso prison system

Avanços e conquistas do 
servidor penitenciário 
de Mato Grosso

Em apenas quatro anos de atividade, o Sindspen-MT vem construin-
do uma história de respeito à democracia e de representatividade sindical 
atuando de forma decisiva e solidária, pautando-se sempre pela busca de me-
lhorias para os servidores penitenciários aos quais representa. Dessas ações, 
pode-se elencar, como se segue:

Separação dos sindicatos; aquisição de imóvel próprio; reforma do 
imóvel; condução nas negociações de reajuste na tabela salarial/2011 (Lei nº 
9.318/2010), que proporcionou nova progressão horizontal e aproveitamento 
do interstício gozado; recuperação de perda salarial dos agentes penitenci-
ários nas Leis Complementares 423 e 457/2011; extinção das classes: IT, A-I, 
A-II e A-III dos agentes penitenciários iniciando pela classe A; enquadramento 
inicial na classe “A”, salvo se o edital de concurso exigir requisito diferenciado 
para as demais classes do cargo; abertura dos níveis de progressão aos agen-
tes penitenciários; alteração da lei de carreira dos servidores penitenciários 
de ordinária para complementar (2010); aprovação da aposentadoria especial 
para os profissionais do Sistema Penitenciário.

Redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, semanal; 
protocolo de intenção formalizado ao pré-candidato ao governo de Estado-
-MT para criação da Secretaria (Adjunta) de Administração Penitenciária 
(SAAP); alteração do curso de formação de 100 horas para 480 horas (a partir 
do próximo concurso); criação do SOE (com duas seletivas); liberação do ser-
vidor penitenciário para cursar faculdade; folga de um plantão extra no mês; 
utilização do curso superior, aos agentes e assistentes penitenciários, para 
qualquer classe da progressão horizontal; criação de ouvidoria composta 
100% por servidor de carreira penitenciária; vaga no Conselho Penitenciário 
Estadual para um servidor do sistema penitenciário; adicional de insalubrida-
de, reajustado na data base pelo INPC do ano anterior; serviço extraordinário, 
em situações excepcionais e temporárias; convocação de todos os aprovados 
e classificados para o cargo de agente penitenciário, e de todos os aprovados, 
sendo alguns classificados, para os demais perfis do concurso público/2009; 
lotação e exercício dos ocupantes dos cargos do Sistema Penitenciário na Se-
cretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP).

Texto/Text:  João Batista Pereira de Souza 

In just four years, Sindspen-MT has built a legacy of respect for demo-

cracy and union representation.It has demonstrated a spirit of solidarity and has 

been guided by the constant objective of improving conditions for the prison staff 

it represents. Among its accomplishments are: 

Union individuation; acquisition of its own property; property renova-

tion; negotiating increases in the 2011 wage table (Law No. 9.318/2010), thus pro-

viding new horizontal opportunities and freedom within lapse periods;recovery 

of lost wages for prison guards in Complementary Laws423 and 457/2011; re-

moval of classes: IT, AI, A-II and A-III for correctional officers starting with class A; 

primary orientation in class “A”except when a program pathdemandsother quali-

fying prerequisites; opening levels of progression to prison officers; changing the 

status of laws relating to correctional officer work from ordinary to complemen-

tary (2010); approval of special retirement for prison professionals; reduction of 

working hours from 44 hours to 40 hours weekly; protocol of intent formalized 

with pre-gubernatorial candidate for Mato Grosso for the creation of the Assis-

tant Secretary of Penitentiary Administration (SAAP).

Changing the training course from 100 hours to 480 hours; creation of 

SOE (with two selections); permission for prison officers to attend college; removal 

of one extra duty per month; allowance for prison worker attendance in upper-le-

vel classes for the sake of horizontal career progression; creation of investigative 

positionfilled by career prison officer. Creation of a seat in the State Penitentiary 

Council for a prison officer; hazard pay, adjusted according to INPC data from the 

previous year; extraordinary service, in exceptional and temporary situations. 
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Bra-
s í l i a , 
para par-
ticipar da luta 
n a c i o n a l ( 2 0 1 0 ) ; 
aprovação do Dia do 
Servidor Penitenciário (25 de 
setembro); participação em palestras, 
encontros, congressos e seminários, em diver-
sos estados, para organização da luta nacional da categoria 
penitenciária; aquisição de Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 
do deputado federal Eliene Lima; atendimento jurídico no sindicato; encami-
nhamento de servidor para atendimento na Qualidade de Vida; participação 
no GGI de Cuiabá (2010); participação nas conferências: Municipal, Livre, Es-
tadual e Nacional (2009); manifestação aos secretários para padronização dos 
procedimentos operacionais dos servidores penitenciários; participação no 
Fórum Permanente dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso; ges-
tão junto às autoridades para reaver a Coordenadoria Penitenciária da Funda-
ção Nova Chance; criação da Escola Penitenciária, na estrutura organizacional 
da SAAP/Sejudh-MT, vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária; 
elaboração de propostas e projetos de lei encaminhados aos gestores para 
melhoria das condições de trabalho dos servidores penitenciários.

Participação ativa na fundação da Federação Sindical Nacional dos 
Servidores Penitenciários/Fenaspen; caravana para Brasília para participar da 
aprovação do PL 28/2013; indicação legislativa do deputado estadual Pedro 
Satélite, para aquisição do Centro de Treinamento para Servidores Penitenci-
ários; zelo pelo patrimônio do sindicato; participação no Grupo de Trabalho/
GT instituído pelo Depen-MJ, para elaborar projeto de lei que regulamente a 
profissão de agente penitenciário; venda de uniformes e acessórios aos agen-
tes penitenciários, para padronização da vestimenta de trabalho; participação 
no programa de rádio “Nos bastidores da Segurança Pública”; participação 
no evento dos Diálogos Regionais, na região Centro-Oeste, em Goiânia, para 
Conferência Nacional de 2015; vaga para participar na Conferência Nacional 
de Segurança Pública em maio/2015, em Brasília; jornal informativo em co-
memoração aosquatro anos de fundação do Sindspen-MT; entrega de placa à 
Escola do DPOE e aos instrutores pelos cursos prestados aos agentes peniten-
ciários; boa fluência e respeito das autoridades, local e nacional; responsabili-
dade e postura ilibada nas entrevistas auditivas e televisivas. <
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dining; crea-
tion of the Quality 

of Life Department for 
prison staff; organization of 11 

caravans going to Brasilia fora national 
protest (2010); approval of a Prison Agent Day (Sep-

tember 25). Participation in lectures, meetings, conferences and seminars in 
several states, for the purpose of organizing with prisons in a national protest; 
acquisition of an amendment of R$100,000.00 from Congressman Eliene Lima; 
legal services in the union; sending staff to participate in the Quality of Life pro-
gram; participation in the GGI in Cuiabá (2010); participation in conferences: 
municipal, free, state and national (2009); coordination among departments 
to standardize operational procedures; participation in the Permanent Forum 
for Civil Servants of Mato Grosso State;management alongside authorities to 
recover the Prison Coordination of the New Chance Foundation; creation of the 
Prison School, within the organizational framework of SAAP/Sejudh-MT, con-
nected to the Superintendent of Prison Management. 

Preparation of proposals and projects sent to managers for the impro-
vement of staff working conditions; active participation in the founding of the 
National Labor Federation for Prison Workers/Fenaspen; organization of caravan 
to Brasilia to attend the approval of PL 28/2013; legislative appointment of State 
Representative Pedro Satélite to create a Training Center for Prison Staff; zeal for 
union heritage; participation in the Working Group/GT,created by Depen-MJ, to 
prepare a bill regulating prison agent careers; sale of uniforms and accessories to 
prison guards so as to standardize work attire; participation in the radio program 
“Backstage with Public Safety”; participation in Regional Dialogues events in the 
Center-West region, including in Goiânia, for the 2015 National Conference; crea-
tion of opportunities to attend the National Conference on Public Security in May 
of 2015 in Brasilia; production of informative publication celebrating four years 
of Sindspen-MT; delivery of a plaque to the DPOE school and its instructors for the 
courses offered to prison officers; demonstration of respect from local and natio-
nal authorities; maintenance of a responsible and consistent reputation in audio 
and televised interviews. <

Ingresso de nível superior para o cargo de agente penitenciário; ges-
tão junto aos secretários para compra de coletes balísticos, armas, munições 
e EPIs para atender toda a demanda das unidades prisionais do Estado; reali-
zação de capacitação continuada para o uso de armas para todos os agentes 
penitenciários de Mato Grosso; porte de arma, sendo para uso funcional e 
fora de serviço; assunção das atividades que antes eram desenvolvidas pela 
PMMT nas unidades prisionais; implantação, parcial, da Corregedoria Geral do 
Sistema Penitenciário; exclusividade na nomeação em cargos comissionados 
de servidores de carreira no Sistema Penitenciário, sendo o nível de execução 
programática e nível de administração regionalizada; anuência em algumas 
das indicações de servidores de carreira para gestão nos cargos. 

Participação no Conselho de Comunidade de Cuiabá; visita nos estabe-
lecimentos penais; mobilização na tragédia ocorrida com o agente penitenciário 
Wesley na PCE/2011; substituição das viaturas antigas sucateadas por veículos 
novos; melhoria na alimentação do servidor; criação do Setor de Qualidade de 
Vida do servidor do Sistema Penitenciário; encaminhamento de 11 caravanas a 

Convening of all those approved and classified in the 2009 public selec-
tion process for the position of prison agent, as well as those approved, though 
not all classified, for other positions; training and capacitation of prison officers by 
the Assistant Secretary of Penitentiary Administration (SAAP); top level entry for 
correctional officers; management throughout departments to purchase bullet-
-proof vests, weapons, ammunition and EPIs to meet the demands of all state pri-
sons; ongoing training in the use of weapons for all correctional officers in Mato 
Grosso; acquisition of firearms for use inside and outside of work; assumption of 
prison activities previously undertaken by the military police of Mato Grosso.

Partial deployment of the General Comptroller of the prison 
system;making appointmentsto commissioned positions for career employees in 
the prison system more exclusive, considering levels of programmatic execution 
and regionalized administration; consenting to various requirements for care-
er employees seeking management positions; participation in the Community 
Council of Cuiabá; visiting prisons; mobilization in the tragedy involving prison 
guard Wesley in PCE/2011; replacement of old vehicles with new vehicles; improve-
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PrisonSchool: Continuing education

Escola penitenciária: 
formação contínua

A Escola Penitenciária foi criada pela Lei Complementar nº 389/2010, 
e instituída pelo Decreto Estadual nº 629, de 25 de agosto de 2011. Constitui 
órgão da administração direta do Poder Executivo estadual e tem como mis-
são ‘promover o desenvolvimento institucional por meio da formação e pro-
fissionalização, valorizando o potencial humano dos servidores do Sistema 
Penitenciário do Estado de Mato Grosso’. Sua Visão é ‘ser referência no Brasil 
na formação dos servidores, promovendo a profissionalização para custódia 
humanizada por meio do procedimento de segurança e disciplina’. 

A unidade de ensino tem como prioridade ‘a qualificação profissio-
nal, voltada para a modernização, a eficiência da gestão e a prestação de 
serviços públicos penitenciários’. Tem por objetivo ‘criar condições de valo-
rização dos servidores por meio do desenvolvimento de programas e ativi-
dades regulares, como a formação inicial e preparação dos servidores para 
o pleno exercício da função, mediante transmissão de conhecimentos, mé-
todos e técnicas de trabalhos adequados para procedimentos de segurança 
e disciplina fomentando a custódia humanizada nos estabelecimentos pe-
nais; a implantação de Ciclos de Formação, aperfeiçoamento em comple-
mentação da formação inicial e continuada, visando à atualização da prática 
profissional do servidor do Sistema Penitenciário’. Destaca-se que a Escola 
promove regularmente cursos de formação para gestores fomentando uma 
liderança desenvolvedora e eficaz. 

Em 2013 a Escola Penitenciária realizou vários eventos e cursos de re-
levância para o Estado, como o processo seletivo do TAF, acompanhamento e 
encaminhamento dos alunos participantes do 17º Curso de Intervenção rápi-
da em recinto carcerário – módulo básico, no período de 13/05 a 23/05/2013, 
promovido pela Escola Penitenciária do Distrito Federal (Epen-DF) e pela Di-
retoria de Operações Especiais (DPOE), com o objetivo de oferecer formação 
profissional aos servidores para atuarem diretamente na solução de conflitos 
que possam ocorrer no interior dos estabelecimentos prisionais. 

The Prison School was established by Complementary Law No. 
389/2010 and established by State Decree No. 629 of August 25, 2011. It ope-
rates under the direct administration of the state executive power, and has as 
its mission “the promotion of institutional development through training and 
professionalism, enriching the human potential of individuals working in the 
penitentiary system of the State of Mato Grosso.” Its vision is “to be a national 
model of staff education, promoting the professionalization of humane cus-
tody through security and discipline.”

The teaching unit’s priority is “professional qualification geared toward 
modernization, management efficiency and the provision of public correctional 
services.”It aims to “create optimal conditions for staff through the development 
of regular programming and activities. These include orientation programs and 
preparing staff for more rigorous work by presentinginformation, methodology 
and work techniques that foster responsibility, discipline, and humane custody in 
prisons. The unit is also implementing Educational Cycles and working to comple-
ment orientation and continuing education programs.The objective is to improve 
the professional practice of staff in the state penitentiary system.”The School re-
gularly organizes educational courses for managers seeking to build more deve-
loped and effective leadership. 

In 2013 the Prison School held several events and courses of direct re-
levance to the state government. These included the TAF selection process,as 
well as monitoring and referring students participating in the 17th Interven-
tion Course on prison grounds. The basic module for this was heldbetween-
May 13 to May 23 of 2013, promoted by the School Prison of the Federal Dis-
trict (Epen-DF) and the Directorate of Special Operations (DPOE).Its goal was 
to provide professional training in conflict-resolution strategies for staff to 
use within the prison establishment. 

Texto/Text:  Lucimar Poleto e Natalie Santanna
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Foi realizado pela Escola Penitenciária o I Curso de Inteligência Peni-
tenciária em Cuiabá, no período de 2 a 07/09/2013, que capacitou 40 agentes 
penitenciários que laboram no setor de Inteligência Penitenciária. Outro cur-
so importante foi o de Práticas Operacionais, realizado em diversos municí-
pios, como Cáceres, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Água Boa, Sinop, Tanga-
rá da Serra, Várzea Grande e Cuiabá, capacitando 824 servidores para o porte 
funcional e uso legal de arma de fogo, como pistola cal .40, espingarda cal .12, 
incluindo os cursos de fuzil e carabina realizados em Cáceres.

Devido ao grande número de servidores habilitados para o porte de 
arma de fogo, a Escola Penitenciária realizou uma palestra sobre o uso legal 
de arma de fogo que, pela primeira vez foi transmitida simultaneamente para 
vários municípios via teleconferência com o juiz corregedor da comarca de 
Várzea Grande, Dr. Abel Balbino. 

Between September 2 and 7 of 2013, the Prison School hosted the First 

Course on Prison Intelligence in Cuiabá, which was attended by 40 prison offi-

cers. Another important course was on Operational Practices, held in several ci-

ties such as Cáceres, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Água Boa, Sinop, Tangará 

da Serra, Várzea Grande and Cuiabá. This course trained 824 officers in the legal 

use and care of firearms, including the .40 caliber pistol and .12 caliber rifle. There 

were also other classes on appropriate rifle usage in Cáceres. 

Due to the large number of officers authorized to carry firearms, the Pri-

son School held a lecture on the legal use of firearms by Dr. Abel Balbinus, ma-

gistrate judge of the district of Várzea Grande. The lecture was, for the first time, 

transmitted simultaneously to several other municipalities via teleconference.
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No período de 13 a 25/06/2013, aconteceu também o I Curso de Aper-
feiçoamento de Práticas Operacionais na PCE, voltado para os servidores que 
atuam em atividades de apoio às forças policiais, dentro dos limites de suas 
competências, em ações que envolvam o ambiente de trabalho de unidades 
prisionais em todo o Estado de Mato Grosso. 

Durante o ano de 2013, 413 novos servidores ingressaram no Sistema 
Penitenciário e passaram pelo Curso de Formação Inicial, cumprindo o obje-
tivo de formar e capacitar os agentes penitenciários, assistentes e técnicos 
de nível médio e superior nomeados através do concurso público do Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso - 2010/2011, realizado pela Secretaria de Estado 
de Justiça e Direitos Humanos. 

Em agosto de 2013, registrou-se uma participação expressiva de 67 
diretores de unidades prisionais no Encontro de Diretores do Sistema Peni-
tenciário de Mato Grosso, no qual foi proporcionado aos gestores da Secre-
taria de Administração Penitenciária um momento de reflexão, integração e 
construção por meio do diálogo e o conhecimento dos processos e procedi-
mentos da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

The FirstCourse on Improving Operational Practices was held from June 
13 to June 25, 2013. It was geared toward officers who work in support of police 
activities. The course focused on officers’ abilities and how they could be used to 
enhance the work  within state prison facilities. 

Throughout 2013, 413 new staff members entered the prison system 
and passed through the Primary Training Course, fulfilling the goal of educating 
and training correctional officers, assistants and mid-to-upper-level technicians 
appointed through the open selection process established by the prisonsystem 
of Mato Grosso. This 2010/2011 selection cycle was held by the Department for 
Justice and Human Rights.

In August 2013, 67 prison directors registered for the Meeting of Prison 
System Directors in Mato Grosso. At the meeting, the Department of Corrections 
offered the directors aspace for reflection, integration and creativity through dia-
logue. Attendees were also presented with information about the processes and 
procedures of the Assistant Secretary of Penitentiary Administration.
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Visando a uma padronização e melhor qualidade dos Cursos de Prá-
ticas Operacionais, foi realizado um processo seletivo para instrutores em 
práticas operacionais. Nos dias 27 e 28 de março de 2014, aconteceu o I 
Encontro de Instrutores, cujo objetivo foi alinhar as instruções bem como 
integrar a equipe de trabalho. Há um planejamento feito pela Escola Peni-
tenciária, para ocorrerem no segundo semestre de 2014 eventos voltados 
para os profissionais de nível superior, visando à ampliação e alinhamento 
de suas atribuições, bem como a construção de um Procedimento Operacio-
nal Padrão(POP) para cada área técnica. O primeiro encontro contemplará 
os profissionais de nível superior de perfil pedagogo, e em seguida todos os 
demais técnicos terão encontros específicos de suas áreas. <

Aiming at better quality and standardization of courses in Operational 

Practices, a selection process was held for instructors in the field. On the 27th and 

28th of March, 2014, the First Instructors’ Meeting was held. Its goal was to align 

instructions and integrate the work team. The Prison School is developing a plan 

to offer events for upper-level prison system managerial staff in the second half of 

2014. These events areworking toward expanding and clarifyingstaff responsibi-

lities, as well as forming a Standard Operating Procedure (SOP) for each technical 

area. The first meeting will address upper-level professionalsworking in educa-

tion. Subsequent meetings will address a range of specified technical areas.<
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De 11 a 13/12/2013, foi realizado no Estado de Minas Gerais o Encon-
tro Nacional de Escolas de Gestão Penitenciária, no qual a Escola Penitenciá-
ria representou o Estado de Mato Grosso. O encontro teve como objetivo a 
integração das escolas parceiras no processo de construção do Observató-
rio Nacional do Sistema Prisional. Em janeiro de 2014, os últimos servidores 
classificados no concurso público do Sistema Penitenciário de Mato Grosso 
- 2010/2011 foram nomeados e capacitados no Curso de Formação Inicial nos 
polos de Água Boa e Tangará da Serra. Os Cursos de Práticas Operacionais 
estão em pleno andamento, com meta de habilitar todos os servidores restan-
tes em porte funcional e uso legal de arma de fogo. 

From December 11 to 13, 2013, theNational Meeting of Prison Manage-

ment Schools was held in Minas Gerais. At this meeting, the Prison School repre-

sented the state of Mato Grosso. The meeting sought to integrate partner schools in 

the creation of the National Observatory of the Prison System. In January 2014, the 

last officers to have been qualified in the prison system’s public selection process of 

2010/2011 were appointed and trained in the Primary Training Course in Água Boa 

and Tangará da Serra. Courses on Operational Practices are in full swing, with the 

goal of training all remaining officers in proper firearm practices.
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State Plan on Education in Prisons: "Weaving Freedoms"

Plano Estadual de Educação em Prisões: 

“Tecendo liberdades”

O Plano Estadual de Educação em Prisões do Estado de Mato Grosso 
(PEEP), mais do que um documento, é um processo educativo. Vem sendo ela-
borado há tempos por muitas mãos, a partir de vivências, práticas, reflexões, 
discussões, disputas e consensos. Por isso, é um documento rico em vida. En-
tretanto, não deixa de ter um lado incompleto, porque tem a pretensão de 
atender às necessidades reais da população privada de liberdade. Uma rea-
lidade em constante mutação. Mas, ao mesmo tempo é concreto, pois tem 
como base esta mesma realidade e por ter sido escrito a partir dela. 

A metodologia proposta para a organização do PEEP teve por base 
os princípios da Educação Libertadora, considerando a participação dos dife-
rentes atores envolvidos no processo: gestores, educadores, recuperandos e 
agentes penitenciários. As visitas às unidades proporcionaram, primeiramen-
te, uma escuta atenciosa aos sujeitos privados de liberdade: seus sonhos, de-
sejos, temores, desafios, expectativas, entre tantas outras coisas. Em relação 
aos profissionais que atuam no Sistema Penitenciário, essa escuta também 
desencadeou um processo de reflexão sobre as suas práticas, no sentido de 
compreender a importância do acesso à educação como direito constitucio-
nal das pessoas privadas de liberdade, mas não de direitos. 

Em geral, essa compreensão é impregnada por sentidos e sentimen-
tos diversos, que vão desde uma visão “piedosa do preso” e, nesse caso, há 
uma negação do delito, até uma visão do “preso como inumano”. Em ambos 
os casos, há uma dificuldade de compreender a pessoa privada de liberdade 
como um sujeito de direitos e, de fato, a detenção os despoja de liberdade, 
mas não das garantias. Sobretudo, do entendimento de que, por serem priva-
dos de liberdade e estarem sob a tutela do Estado, este deve lhes garantir o 
acesso aos direitos constitucionais, entre os quais o direito à educação. 

The Mato Grosso State Plan of Education in Prisons (PEEP/MT), rather 
than a document, it’s an educational process. It has been prepared for a long 
time through many hands, from experiences, practices, reflections, discus-
sions, disputes and consensus. It is, therefore, a document rich in life. However, 
it does have one side incomplete, because it has a claim to meet the real needs 
of the population deprived of freedom. A reality in constantly changing. But, 
at the same time it is concrete because it is based on this same reality and for 
having been written from it.

The methodology proposed for the organization of the PEEP was based 
on the principles of Liberating Education, considering the participation of the 
different individuals involved in the process: managers, educators, inmates and 
penitentiary agents. Visits to the units provided, primarily, an attentive listening 
to the ones deprived of freedom: their dreams, desires, fears, challenges, and ex-
pectations, among many other things. In relation to professionals working in the 
prison system, this attentive listening also triggered a process of reflection on 
their practices, in order to understand the importance of access to education as a 
constitutional right of persons deprived of their liberty, but not rights.

In General, this understanding is impregnated by senses and feelings, 
ranging from a view of “prisoner pious” and, in this case, there is a denial of 
the crime, to a view of “inhuman prisoners”. In both cases, it is difficult to un-
derstand the person divested of liberty as an individual with rights and, inde-
ed, be at the prison divested he/she of freedom, but not from their guaranteed 
defenses. Above all, in the understanding that, for being divested of freedom 
and being a ward of the State, this should guarantee them access to constitu-
tional rights, including the right to education. 

Texto/Text:  Prof.ª Ms. Rosa Neide Sandes de Almeida
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O Plano Estadual de Educação em Prisões de Mato Grosso (PEEP-MT) 
estabelece e define o acesso à educação como direito; elenca metas e formas 
de atendimento; diretrizes para os profissionais que atuam com as pessoas 
privadas de liberdade; formação continuada para os profissionais envolvi-
dos, sejam educadores, técnicos, gestores ou agentes penitenciários; e define 
as competências das diferentes instituições envolvidas nesse processo e as 
orientações legais para a remição da pena. 

Dessa feita, o PEEP/MT mostra-se como um instrumento importante, 
tanto para o levantamento das necessidades e lacunas, quanto para o em-
penho dos avanços e da recuperação do processo vivido por recuperandos 
e educadores. A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) assinaram, em 2013, um Ter-
mo de Compromisso para a implementação do Plano Estadual de Educação 
em Prisões para o nosso Estado. E, em 2014, as duas secretarias assinaram 
um termo de cooperação entre si, definindo compromissos e responsabili-
dades nessa oferta educativa.

Não se pode esquecer, contudo, do importante papel desempenha-
do pelo Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso (CCE-MT), que vi-
sitou várias unidades, verificando as condições da oferta e estabelecendo 
o diálogo com os órgãos competentes, a fim de auxiliar na superação das 
dificuldades. Outro ator fundamental tem sido a Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa, que em dois momentos distintos debruçou-se sobre 
o plano e cujos integrantes estiveram presentes ao longo deste processo de 
construção; bem como a participação dos movimentos sociais por meio da 
Comissão Estadual da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de 
Alfabetização de Jovens e Adultos. 

The Mato Grosso State Plan on Education in Prisons (PEEP-MT) establi-
shes and defines access to education as a right; sets forth goals and forms of assis-
tance; guidelines for the professionals who work with persons divested of liberty; 
continuing education for professionals involved, such as educators, coaches, ma-
nagers or penitentiary agents; and defines the powers of the various institutions 
involved in this process and legal guidelines for the redemption of his/her sen-
tence. This done, the PEEP/MT shows up as an important instrument both for the 
assessment of needs and gaps, as well as the commitment progress and recovery 
of the experience lived by inmates and educators.

The State Department for Education (Seduc) and the State Department 
of Justice and Human Rights (Sejudh) signed, in 2013, a term of commitment to 
the implementation of the State Plan on Education in our state prisons. And, in 
2014, the two state departments signed a cooperation agreement between each 
other, setting commitments and responsibilities in this educational program.

We cannot forget, however, the important role played by the Mato 
Grosso State Board of Education (CCE-MT), who visited various prison units by 
checking the conditions of each prison units and establishing dialogue with the 
competent bodies in order to assist in overcoming difficulties. Another key fac-
tor has been the Education Commission of the State Legislative Assembly, at 
two different times it focused on the plan and its members were present throu-
ghout the construction process; as well as the participation of social movements 
through the State Commission of the Territorial Agenda for Comprehensive De-
velopment of Youth and Adult Literacy. M
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Todavia, qual a importância da educação para uma pessoa privada de 
liberdade? Entre muitos fatores, um dos principais, com efeito, é o acesso ao 
direito de estudar, que em várias situações ainda é negado a muitos brasilei-
ros. Por diversos motivos ao longo da história do país, sempre tivemos índices 
altíssimos de cidadãos fora da escola, sem poder completar sua escolarização, 
mesmo com os esforços dos governos com a oferta de programas e projetos 
de alfabetização, por exemplo. 

Para considerarmos que uma política possa se constituir de fato como 
tal, é preciso ter presentes alguns elementos, tais como: uma legislação que 
ampare e oriente as ações a serem desenvolvidas, atribuindo responsabilida-
des; um ente responsável, seja público ou particular; recursos destinados à 
consecução das ações; e, por fim, controle social. Podemos afirmar que a edu-
cação em prisões enquanto política pública é um fato recente em nosso país. 
E é, neste sentido, que o Plano Estadual de Educação em Prisões contribui na 
construção de uma política de educação inclusiva. 

However, what is the importance of education for a person divested 
of freedom? Among many factors, one of the main, indeed, is the access to the 
right to study, which in many situations is still denied to many Brazilians. For 
various reasons throughout this country’s history, we have always had very 
high indices of citizens outside of school, without being able to complete their 
schooling, even with the efforts of the Governments with the provision of lite-
racy programs and projects, for example.

To consider that a policy can be in fact as such, it is necessary to have 
present some elements, such as: legislation that sustain and guide the actions to 
be undertaken, assigning responsibilities; a responsible entity, whether public or 
private; resources for achievement of actions; and, finally, social control. We can 
say that education in prison systems under public policy is a recent fact in our 
country. And it is in this sense that the State Plan on Education in Prisons contri-
butes to building a policy of inclusive education program. 
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É preciso entender que grande parte dos privados de liberdade 
não foi à escola, viveu excluída dos bens sociais. São afrodescendentes, 
em sua maioria e, portanto, afastados secularmente dos direitos sociais e 
humanos. Dessa feita, o Estado de Mato Grosso aprofunda as políticas so-
ciais, garantindo a esses cidadãos e cidadãs resgatarem as oportunidades 
historicamente negadas. 

Concluindo, vale ressaltar o PEEP como um instrumento fundamen-
tal na construção da política de educação para as pessoas privadas de li-
berdade em nosso Estado, bem como afirmar que foi elaborado de forma 
democrática e participativa. O próprio plano passa a se constituir em um 
tempo/espaço de formação, socialização e integração, para as pessoas que 
dele participaram, incluindo os gestores das duas Secretarias de Estado en-
volvidas. Assim como um tear, cujo produto, fruto do trabalho humano, ao 
tecer vidas em suas tramas, resulta em liberdade! <

It’s must to understand that the ones  divested of freedom has not 
been to school, lived without any social goods. Mostly, they are African des-
cent, and thus thrived centuries apart social and human rights. This done, the 
state of Mato Grosso deepens the social policies, ensuring that citizens get the 
opportunities historically denied.

In conclusion, it is worth noting the PEEP as a fundamental tool in the 
construction of the education policy for people divested of their liberty in our Sta-
te, as well as claiming that it was drawn up in a democratic and participatory 
manner. The plan itself shall become a time/space of training, socialization and 
integration, to the people who attended, including the secretaries of the two state 
departments involved. As well as a loom, whose product, the result of human la-
bour, when weaving lives in their plots, results in freedom! <
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Em 2008, a Seduc criou a Escola Estadual Nova Chance. Estratégia que facilitou muito a 
organização do trabalho e o processo de certificação dos estudos, que era, em 2009, uma das di-

ficuldades da oferta educativa. Favorece, também, a construção da identidade do profissional 
que atua nessa modalidade. Atualmente, está em curso um projeto de mudança de nome e 
passará a ser chamada de Escola Estadual Nelson Mandela. 

Em 2009, a Escola Nova Chance estava presente em 14 unidades penitenciárias; 
atualmente, há 33 que possuem atividades educacionais. O número de alunos, que era 
de 1.435, está atualmente em 2.112. Convém salientar que alguns municípios têm as-
sumido uma parte da oferta. Lembra-se, também, que um dos motivos da sua cria-
ção foi a dificuldade da certificação e da documentação da oferta educativa para o 
educando inserido no processo de remição de pena. Tratando-se da reinserção do 
recuperando na sociedade, isso já não se constitui uma dificuldade, pois há exames 
certificadores, tais como: Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Exame Online e 
Exame Nacional de Certificação de Competências de Educação de Jovens e Adultos 
(Encceja), que são oferecidos com regularidade. 

Tem-se, inclusive, em algumas unidades, recuperandos que frequentam o en-
sino superior. Muitos avanços vêm agregando novas possibilidades às pessoas que 
não tiveram oportunidades educativas em suas vidas. O Enem, usado como certi-
ficação para o ensino médio, possibilitou aos privados de liberdade também uma 
alternativa. O exame online, política pública do Estado de Mato Grosso, certifica os 
conhecimentos, saberes e experiências acumuladas por muitos que perderam o 
“bonde” da história e, via escola, recomeçam as suas histórias de vida com novas 
perspectivas propiciadas pela educação. 

In 2008, Seduc created the project called New Chance Public School. Strategy that 
facilitated the organization of work and the procedure for certification of studies, which 
was, in 2009, it was one of the difficulties of the educational program. Also, it is worth for 
the training of professional working in this system. Currently, the school project is underway 
of changing its name and will be called Nelson Mandela Public School.

In 2009, the New Chance Public School was present in 14 prison units; Currently, 
there are 33 prison units that have educational activities. The number of students, which 
was 1,435, is currently at 2,112. It should be stressed that some cities have assumed a part 
of the program. Remember, too, that one of the reasons for its creation was the difficulty of 
certification and of the educational program documentation for inmates inserted into pro-
cess of redemption of his/her prison sentences. Speaking of reinserting inmates into society, 
it’s no longer constitutes a difficulty because there are exams to do so, such as: National High 

School Exam (Enem), Online Exam and National Exam for Competences Certification of Adult 
and Youth Education (Encceja), which are offered on a regular basis. It has been, including, in 

some units, inmates who attend colleges and universities.
Many breakthroughs are adding new possibilities to people who did not have edu-

cational opportunities in their lives. The Enem, used as certification for high school, also allo-
wed the ones divested of freedom an educational alternative. The Online Exam, public policy 

of the state of Mato Grosso, certifies the expertise, knowledge and experience accumulated by 
many who have lost their “streetcar” in history and, via school, resume their life stories with new 

perspectives offered by education. 
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Educating for Freedom

Educando para 
a liberdade

A Escola Estadual Nova Chance/Nelson Mandela tem como missão pro-
mover a ressocialização, contribuir para a diminuição da reincidência, por meio 
da educação sob o ponto de vista freiriano, seguindo a modalidade de Educa-
ção de Jovens e Adultos, no interior de 33 unidades penitenciárias, localizadas 
em 27 municípios, atualmente com 2.112 estudantes matriculados. 

Numa concepção do senso comum, a prisão é entendida como um 
lugar ruim e para sê-lo, pois que no imaginário coletivo a pessoa reclusa não 
deveria receber manifestação de humanidade, reduzida à condição de tão so-
mente “pagar pelo crime por ele praticado”.  À sociedade, ao menos pequena 
parte dela, não interessa entender as causas que levaram alguns sujeitos à 
condição de privação da liberdade. Visando romper com essa lógica de pu-
nição pela punição, em 2009 a Secretaria de Estado de Educação, por meio 
da Superintendência das Diversidades Educacionais, criou a Escola Estadual 
Nova Chance, para atender especificamente pessoas em privação de liberda-
de que, inicialmente, reuniu 13 unidades prisionais em nove municípios. 

Em 2014 a escola está distribuída em 27 municípios, inserida em 33 
unidades penitenciárias, masculinas e femininas, organizada em 59 salas de 
aula extensão, com 103 turmas, atendendo a 2.112 estudantes. Nessa pers-
pectiva, da política pedagógica de atendimento, 112 profissionais da educa-
ção garantem o trabalho pedagógico e administrativo da escola, que abrange 
o ensino básico, cumprindo a dinâmica de avaliação permanente, de forma a 
respeitar as peculiaridades e as idiossincrasias que povoam as unidades peni-
tenciárias, revelando estudantes, e situações escolares que reclamam atenção 
e compromissos extremadamente flexíveis. 

The New Chance/Nelson Mandela School’s mission is to promote rehabi-
litation and contribute to reducing recidivism through a Freirian vision of educa-
tion. Itoffers a method of youth and adult education to 33 prison units located in 
27 municipalities, with 2,112 students currently enrolled. 

In popular culture, prisonsare generally seen asterrible places in which 
isolated inmates are denied their humanity. The public often thinks of prisoners as 
simply “serving time for crime.” Society rarely stops to understand the context or 
reasons behind criminal sentencing and jail time. In an effort to change this idea 
of punishment for punishment’s sake, in 2009 the State Department of Education, 
through the Superintendent of Educational Diversity, created the New Chance 
School. This state-run school seeks to meet the specific needs of incarcerated indi-
viduals. It initially worked within 13 prisons in nine counties. 

Today, the school is working in 33 prisons, with both male and female 
units, spread out among 27 municipalities. It has organized 59 extension clas-
srooms with 103 classes that serve 2,112 students. With a pedagogical atten-
dance policy, 112 education professionals ensure the pedagogical and admi-
nistrative progress of the school. Programs cover basic education and ongoing 
evaluations that have been put in place tohonor and follow the particular nee-
ds and idiosyncrasies of students in prison. The school demands constant atten-
tion and flexibility to compromise.

Texto/Text:  Rui Leonardo Souza Silveira
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Nessa trajetória a Seduc, em articulação com a Comissão Estadual In-
terinstitucional, composta também pela Sejudh e movimentos sociais, vem 
fortalecendo a atuação nas unidades do Sistema Penitenciário do Estado com 
intervenções nas áreas da educação, propondo ações que contribuam para o 
processo de ressocialização. Muito se avançou nesses anos em que a escola 
passou a fazer parte do cotidiano das unidades penitenciárias no Estado na 
perspectiva da valorização e do respeito ao direito humano às pessoas em 
privação de liberdade. Atualmente, para a consolidação dessa política públi-
ca, está sendo implementado o Plano Estadual de Educação em Prisões, con-
sequência de articulação promovida pelo governo federal com a adesão do 
Estado de Mato Grosso, afirmando uma política de inclusão social. < 

With thispromising trajectory, Seduc, in conjunction with the State Inte-

rinstitutional Commission - composed in part by Sejudh and social movements -, 

has prioritized activities within state prisons that advance the objectives of edu-

cation and resocialization. Much has been done in recent years as New Chance 

has become part of everyday life in Mato Grosso’s state prisons. Most of all, there 

has been increased focus on the appreciation and respect for the human rightsof 

incarcerated individuals. To further consolidate educational policies and affirm 

social inclusion, the State Plan for Education in Prisons is being implemented with 

support from the federal government as well as the State of Mato Grosso. < 
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As lides e as metodologias pedagógicas desenvolvidas por área de conhecimento, 
com foco nos direitos humanos, nas questões de gêneros e sexualidade, na economia soli-
dária, nas questões etnicorraciais e no mundo do trabalho com base nas concepções freiria-
nas por professores/as e estudantes que buscam criar rotinas pedagógicas que permitam, 
de maneira organizada e sequencial, veicular, referenciar, sintonizar, relacionar conteúdos 
institucionais e legalmente estabelecidos com a realidade prisional e com a herança de 
conhecimentos e culturais que os/as estudantes construíram e carregam consigo. 

Interagindo socialmente através desta herança, criam laços sociais, leem e inter-
vêm na realidade, reinventam suas compreensões de pessoa humana, de sociedade, de 
trabalho e de mundo. Apropriando-se didática e pedagogicamente dessa grande teia de 
cenários humanos, a Escola Estadual “Nova Chance” se constrói na prisão, sugerindo ca-
minhos de liberdade, estimulando utopias, explorando a capacidade intelectual dos es-
tudantes, mostrando-se como fidedigna instituição escolar de ressocialização humana. 

A escola adota o modelo da educação de jovens e adultos desde a sua criação 
e, a partir do ano de 2014, o processo de avaliação que considera a presença dos estu-
dantes, sua adesão e receptividade às estratégias didático-pedagógicas. Constatam-se 
significativos avanços expressos no número de matrícula, na permanência e conclusão 
dos estudos pelos estudantes, na baixa quantidade de evasões, no sucesso que vêm 
alcançando em diversos tipos de avaliações extraescolares. 

The pedagogical methodologies are developed by area, focusing on human 

rights, issues of gender and sexuality, economy, ethnic and racial issues and the labor 

market. All work is based on a Freirian concept of the teacher/student relationship that 

creates pedagogical routines. In a way that is organized and sequential, the education 

helps students to steer and fine-tune their learning, creating references and relating their 

education to the canon of knowledge and cultural experience they have inherited as well 

as the practical world in which they live.

Appropriating didactic and pedagogical tools from a large web of human expe-

rience, New Chance inspires paths to freedom and new ways of living. The school helps 

students to explore their intellectual capacity, and for its efforts is gaining a reputation as 

a trusted educational institution. 

The school has been using the model of youth and adult education since its inception 

and, as of 2014, hasadopted assessment procedures that consider student participation as well 

as responsiveness to didactic and pedagogical strategies. There has been a significant increase 

in the matriculation rate, as well as in the number of students who stay in school and graduate. 

Meanwhile, extracurricular evaluations have been improving as well.
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Professional education and contracting companies 
Rehabilitees work in Secopa, public works and Sejudh

Educação profissional 
e empresas  contratantes 
Recuperandos  trabalham na Secopa, 
obras públicas e  na Sejudh

A oferta de qualificação profissional aos recuperandos(as) está pre-
vista no artigo 32 da Lei de Execução Penal, Lei Federal nº 7.210, de julho de 
1984, isso, porque é um investimento social, técnico e financeiro, e ainda por 
se tratar de um público que está na dupla marginalização, primeiro por ter co-
metido um delito, e segundo pela falta de capacitação profissional, situação 
essa em que se encontra a grande maioria dos presos quando ingressa no Sis-
tema Penitenciário, e a dificuldade de reintegração social, principalmente no 
mercado de trabalho, contribui para um alto índice de reincidência criminal,  
quando inexistem ações ressocializadoras.

Nesse sentido, o Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Se-
cretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), Secretaria Adjunta 
de Administração Penitenciária e a Fundação Pública Nova Chance (Funac), 
acreditando no processo de ressocialização por meio da educação, qualificação 
profissional e trabalho remunerado, tem buscado ampliar suas ações, voltadas 
às vagas de cursos no âmbito das unidades penais, contando com parcerias do 
terceiro setor, e tendo alcançado resultados positivos, notadamente nas áreas 
da construção civil, e também em outras áreas, como informática básica, auxi-
liar administrativo, atendente de nutrição, operador de caixa, manicure e pedi-
cure, artesanatos em geral, entre tantos outros, vêm acontecendo. 

Nos últimos quatro anos 2.348 recuperandos foram qualificados, e, 
somente em 2014, 1.005 vagas foram distribuídas em 16 unidades penitenci-
árias do Estado. Estas estão com vagas garantidas para a realização dos cur-
sos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
além dos demais cursos com parcerias gratuitas. 

The provision of vocational qualifications to rehabilitees (state inmates) 
is provided in Article 32 of the Penal Execution Law, Federal Law No. 7210, from 
July of 1984. This provision was put into effect partially because rehabilitees are 
a social, technical and financial investment of the state. However, more than this, 
they are a sector of the public that faces double marginalization, first for having 
committed an offense, and second for their lack of professional training. The vast 
majority of prisoners enter the prison system without professional training and 
when they leave prison they face incredible challenges in finding employment 
and becoming reintegrated into society. Recidivism rates soar in situations where 
prisons lack resocialization programs.

Given this situation, the State of Mato Grosso, through the Department 
for Justice and Human Rights (Sejudh), the Assistant Secretary of Penitentiary 
Administration and the New Chance Foundation (Funac) are taking action. They 
believe in rehabilitation through education, professional training and paid work, 
and have sought to expand theirweb of support. They are looking at classroom 
units andprivate sector partnerships, and are starting to achieve positive results. 
There is positive feedback coming from the areas of construction, basic compu-
ting, administrative work, nutrition, cashier management, manicure and pedicu-
re work, artisanry, and other areas. 

Over the last four years 2,348 rehabilitees went through state pro-
gramming.And in 2014 alone, 1,005 new seats were filled in 16 units of the 
state’s penitentiaries. These include courses with the National Program for Ac-
cess to Technical Education and Employment (Pronatec), in addition to other 
courses with free partnerships. 

Texto/Text:  Mônica Rodrigues Sousa
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Assim, a Funac, em cumprimento da legislação vigente, vem atuando 
desde 2008 com parcerias com instituições públicas e empresas privadas vi-
sando à colocação de recuperandos(as) no trabalho formal remunerado, não 
sendo abrangidos pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
É importante destacar que, quanto à remuneração do recuperando, é esta-
belecida a garantia de ao menos um salário mínimo vigente no país, dividi-
do em três partes iguais, sendo: pequenas despesas pessoais do contratado/
recuperando; família, se autorizado, e pecúlio (poupança) do signatário. Esse 
pagamento é feito somente em conta bancária do recuperando, aberta pela 
própria fundação, ficando o controle de pagamentos arquivado na Funac e na 
Administração Sistêmica da Sejudh-MT. 

Desde a criação da Funac, mais de 1.000 recuperandos já foram con-
tratados, somente nas obras da Copa do Mundo foram 84, em especial na Are-
na Pantanal. Atualmente existem 247 prestando trabalho em diversos órgãos 
públicos, principalmente nas prefeituras municipais, Sejudh e Funac, todos 
devidamente remunerados. Nota-se claramente que o governo do Estado, em 
parceria com os demais órgãos,tais como o Poder Judiciário, Ministério Públi-
co e demais instituições, vem cumprindo o seu papel, conforme demonstram 
as estatísticas do processo de ressocialização, com a certeza da necessidade 
de implementação das ações no âmbito das unidades penitenciárias, da am-
pliação do número de beneficiários nas diversas atividades. A ressocialização 
é possível, mas com o envolvimento de todos. < 

Funac, in compliance with current legislation, has been working with 

partners from public institutions and private companies since 2008 to place reha-

bilitees in formal paid work that is not covered by the Consolidation of Labor Laws 

(CLT). Importantly, rehabilitees must be paid at least the national minimum wage, 

which is divided into three equal parts: small personal expenses of the rehabilitee; 

family, if authorized; and savings of the signatory. This payment is made to the 

rehabilitee’s bank account, with transactions filed by Funac and the Systemic Ad-

ministration of Sejudh. Since the creation of Funac, over 1,000 rehabilitees have 

been hired. Of these, 84 participated in projectes related to the World Cup, espe-

cially the Pantanal Arena. Currently there are 247 job providers from various pu-

blic areas, mainly in the municipalities, Sejudh and Funac, and all properly paid. 

One look at the statistics concerning prison resocialization processes will 

reveal how the state government, in partnership with other agencies such as the 

judiciary, prosecutors and other institutions, has been fulfilling its role. There is a 

strong need to continue implementing educational and work activities in prison 

units, and to expnd the number of beneficiaries. Resocialization is certainly possi-

ble, though it will take all of us to succeed. < 
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É evidente que a educação profissional aos recuperandos é a prepara-
ção destes para o trabalho, com conteúdos teóricos e práticos, possibilitando 
conhecimentos necessários para a área de atuação que permitam se adaptar 
às exigências do trabalho atual, e viabilizando, sobretudo, reflexões acerca 
das mudanças de comportamentos e novas perspectivas de vida. Além disso, 
também há o benefício de remição de pena pelo estudo, incluindo assim a 
qualificação profissional, e para cada 12 horas de estudo com aproveitamen-
to, tem-se o direito de um dia remido na pena. 

Quanto ao trabalho, a Lei de Execução Penal estabeleceu que o traba-
lho do preso, como dever social e condição de dignidade humana, terá finali-
dade educativa e produtiva. Assim, os benefícios do trabalho no processo de 
ressocialização do recuperando são muitos, tais como a disciplina, a oportu-
nidade de exercer uma atividade que poderá dar continuidade quando alcan-
çar a liberdade, a remição de pena, dentre outros. 

Professional education is preparing rehabilitees for work by offering both 

theoretical and practical knowledge. Itfosters expertise in rehabilitees and helps 

them prepare for the demands of the labor market. Especially, it enables indivi-

dualsto reflect on their behavior and gives them new perspectives on life. In addi-

tion, students receive sentence remission for their studies. For every 12 hours of 

approved education, they receive one day of sentence remission. 

The Penal Execution Law establishes that prison labor, as a social 

obligation and condition of human dignity, must have an educational and 

productive purpose. Inmates working on their own rehabilitation receive 

many benefits,including discipline, the opportunity to engage in an activity 

that can continue when they are released from prison, and sentence remis-

sion, among others. 
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State prison rehabilitees participate in educational assessments 

Recuperandos das penitenciárias 
do Estado participam de 

avaliações educacionais

Em 2013, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) recebeu 30.341 inscrições para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) de pessoas privadas de liberdade. Os candidatos são 
inscritos pelos coordenadores pedagógicos das unidades penitenciárias e 
precisam responder questões de quatro avaliações objetivas que abrangem 
várias áreas de conhecimento. Tais avaliações são realizadas dentro das pró-
prias unidades penitenciárias ou socioeducativas em que se encontra o re-
cuperando, sem cobrança de taxa de inscrição para essas pessoas. Dados do 
Inep apontam que o número de inscrições de pessoas privadas de liberdade 
em 2013 aumentou 28,2% em relação ao ano anterior. 

A maioria dos recuperandos interessados participa do Enem para 
conseguir a certificação de conclusão de Ensino Médio que, em caso de 
aprovação,pode ser utilizado para concorrer a uma vaga no ensino superior 
público (através do Sistema de Seleção Unificada - Sisu), no ensino particu-
lar (concorrendo a bolsas do Programa Universidade para Todos - ProUni) 
e no ensino técnico (através do Sistema de Seleção Unificada da Educação 
Profissional e tecnológica - Sisutec). Os recuperandos que cumprem pena no 
regime semiaberto podem cursar o ensino superior de forma presencial, fre-
quentando as aulas regularmente ou semipresencial ou indireta, assistindo 
às gravações das aulas e comparecendo à instituição para fazer as avaliações, 
mediante autorização judicial.

In 2013, the Anísio Teixeira National Institute for Educational Research 

and Studies (Inep) received 30,341 registrations for the National Secondary Edu-

cation Examination (Enem) from incarcerated persons. Candidates are entered 

into the exam by prison unit coordinators, and must complete four objective as-

sessments covering various areas of study. These evaluations are conducted wi-

thin the recuperees’ respective prisons or units, and are offered free of charge.

Inep data shows that the number of registrations by incarcerated indi-

viduals in 2013 increased 28.2% from the previous year. Most rehabilitees who 

participate in Enem seek secondary education certification so they can go on to 

pursue public higher education (through the Unified Selection System - Sisu), pri-

vate higher education (competing for grants from the University for All Program 

- ProUni) and technical education (through the Unified Selection System of Vo-

cationand Technology Education - Sisutec). Rehabilitees serving time can attend 

college by attending regular classes in person, or indirectly by attending pre-re-

corded lessons. In the latter case, theyperform assessments through institutional 

means with legal authorization. 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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The New Chance Foundation: Investing in rehabilitation

Fundação Nova Chance: 
investindo na ressocialização 

A Fundação Nova Chance (Funac) é uma instituição do governo do 
Estado de Mato Grosso vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Huma-
nos e foi criada pela Lei nº 291/2007 e institucionalizada pelo Decreto nº 
1.478, de 29 de julho de 2008. 

O objetivo principal da instituição é a reinserção social de pessoas 
que estão em privação de liberdade, com a responsabilidade de promover 
a assistência e crescimento, social, moral, familiar e técnico do recuperan-
do, por meio da instrução e prática profissionalizante envolvendo várias 
secretarias do Estado. 

The New Chance Foundation (Funac) is an institution of the State of Mato 
Grosso. Associated with the Department of Justice and Human Rights,it was created 
by Law No. 291/2007 and institutionalized by Decree No. 1478 on July 29th, 2008.

Its primary objective is to support the social reintegration of individuals 
returning to society after time in prison. It does this by promoting and assisting 
the social, moral, familial and technical growth of inmates through professional 
education and work involving various departments of the state. Funac oversee-
sactivities that promote professional training and teach inmates skills that will 
help them reintegrate into the labor market. 

Texto/Text:  Neide Aparecida de Mendonça Gomes

Neste ano, três recuperandos de Mato Grosso foram aprovados no 
Enem e se preparam para o ingresso no ensino superior. Eles são atendidos 
pela Escola Nelson Mandela, responsável pela educação em todas as unida-
des penitenciárias do Estado junto com a Sejudh. Os recuperandos aprovados 
no Enem estudam no Centro de Ressocialização de Cuiabá e na Cadeia Públi-
ca de Capão Grande, de Várzea Grande. Além do Enem os recuperandos do 
Estado participam do Exame Nacional de Certificação de Competências (Enc-
ceja). Os resultados do exame podem ser utilizados para obter a certificação 
de conclusão do ensino fundamental. Os interessados são inscritos em uma 
ou mais áreas de conhecimento, como: língua portuguesa (com redação); lín-
gua estrangeira moderna; educação física e educação artística; matemática; 
história e geografia e ciências naturais. < 

This year, three rehabilitees from Mato Grosso were approved by Enem 
and are preparing for entry into higher education. They attended the Nelson 
Mandela School, which, in partnership with Sejudh, is responsible for educa-
tion in all state penitentiaries. The rehabilitees who passed the exam studied 
at the Center for Resocialization in Cuiabá and theCapão Grande Jail in Vár-
zea Grande. Outside of Enem,state rehabilitees can participate in the National 
Competency Certification Examination (Encceja). The exam results can be used 
as certification for completion of elementary education. Students are enrolled 
in one or more areas of interest, such as Portuguese Lanugage (including com-
position); modern foreign language; physical education; art education; mathe-
matics; history; geography; and natural sciences. <
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A Funac intermedia ações que promovem a capacitação profissio-

nal de recuperandos, a fim de qualificá-los para que, ao retornarem para o 

convívio social, possam ser inseridos no mercado de trabalho, diminuindo 

os índices alarmantes de reincidência criminal, que segundo pesquisas é 

de 70% no país, tendo o seu ápice de 86%. 

Na capital, a fundação atende aos recuperandos do Centro de Res-

socialização de Cuiabá (CRC), da Penitenciária Central do Estado (PCE) e da 

Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May. Já no interior do Estado, 

acompanha os trabalhos das unidades penitenciárias, fazendo a interme-

diação da contratação de mão de obra de trabalho dos recuperandos com 

as empresas parceiras. No Brasil, além da Funac, existem mais duas funda-

ções criadas com esse fim, sendo uma em Brasília e a outra em São Paulo. 

This reducesthe alarming rate of criminal recidivism, which according to 
research is at 70% nationally, peaking at 86%. 

In the capital, the foundation meets inmates at the Center for Rehabili-
tation in Cuiabá (CRC), the Central State Penitentiary (PCE) and the Ana Maria 
do Couto MayWomen’s Prison. Already in the interior of the state, foundation 
employees monitor the work of prison units, mediating between prison laborers 
and partner companies. 

In addition to Funac, there are two other foundations working in 
this field, one in Brasilia and the other in São Paulo. With the federal pro-
gram Pronatec (National Program for Access to Technical Education and 
Employment), several professional courses are being offered in penitentiary 
units in Mato Grosso. These are sponsored by the Department of Justice and 
Human Rights (Sejudh), as well as the New Chance Foundation (Funac) and 
partnerships with the judiciary, public defenders, “S” System, the Federation 
of Industries (Fiemt) and other institutions. 
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Com o programa do governo federal Pronatec (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) vários cursos profissionalizantes 
estão sendo oferecidos nas unidades penitenciárias de Mato Grosso através 
da Secretaria de Justiça e Diretos Humanos (Sejudh), por meio da Fundação 
Nova Chance (Funac) e parcerias com o Poder Judiciário, Ministério Público, 
Sistema “S”, Federação das Indústrias (Fiemt) e outras instituições.

Os cursos são ministrados pelo Senai e Senac com carga horária que 
varia de 160 horas a 200 horas aulas e cada curso possui 20 vagas. Os cursos 
oferecidos até o momento foram: aplicador de revestimento cerâmico, almo-
xarife, operador de computador, eletricista predial de baixa tensão e pintor 
de obras. Ao todo são 540 vagas ofertadas pelo Pronatec/Senai, Pronatec/Se-
nac e Pronatec/Secitec e serão contempladas com o programa as unidades de 
Água Boa, Alto Graças, Arenópolis, Cáceres, Diamantino, Primavera do Leste, 
Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, além de Várzea Grande e Cuiabá. 

A Funac é responsável pelo monitoramento de todos esses cursos. 
Outros convênios também foram firmados pela Funac e Sejudh, como o 
convênio Copa em Ação, que ofereceu cursos de Operador de caixa e de 
Corte e costura (Senai e Senac). Entre as ações realizadas pela Fundação 
Nova Chance estão os cursos na área de artesanato, como: confecção de 
bolsas, pintura em tecidos e telas, fabricação de vassouras com garrafas 
pets, confecção de sandálias e cintos em couro bovino, e outros. A Fun-
dação Nova Chance, em parceria com o Espaço Cidadania da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso (ALMT), promove também trabalhos de regu-
larização dos documentos pessoais dos recuperandos. <

  Courses are taught by Senai and Senac with a workload that ranges 

from 160 to 200 class hours, and each course has 20 seats. Courses offered so far 

have included: application of ceramic coating, janitorial services, computer ope-

rations, low-voltage building electricity and painting for public works. Altogether 

there are 540 vacancies offered by Pronatec/Senai, Pronatec/Senac and Prona-

tec/Secitecthat will be offered to inmates incarcerated in Água Boa, Alto Graças, 

Arenópolis, Cáceres, Diamontino, Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop eTan-

gará da Serra, Várzea Grande and Cuiabá. 

Funac is responsible for monitoring all of these courses. Other agree-

ments have also been signed by Funac and Sejudh, such as the Copo em Ação 

(Cup in Action) partnership, which offered courses in cash register operations as 

well as cutting and sewing (Senai and Senac). The New Chance Foundation has 

hosted courses in crafts such as: fashion handbags, painting on fabrics and scre-

ens, making brooms with plastic bottles, and making sandals and belts from co-

whide. The New Chance Foundation, in partnership with the Citizenship Council 

for the Legislative Assembly of Mato Grosso (ALMT), also works with former inma-

tes to organize and update their personal documents. <
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More education in prisons

Mais educação 
nas penitenciárias

A Escola Estadual Nelson Mandela (antiga Escola Estadual Nova Chan-
ce) foi fundada em 2008, iniciando suas atividades nas unidades penitenci-
árias em 2009. Atualmente possui mais de 2,3 mil recuperandos matricula-
dos na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, representando 23% da 
população carcerária do Estado. Está presente em 24 unidades do Sistema 
Penitenciário e possui mais de 90 profissionais contratados pela Secretaria de 
Educação (Seduc) para atender aos recuperandos. Uma das grandes vanta-
gens da escola é que, à medida que os alunos cumprem as penas e deixam 
as unidades, podem pedir a transferência escolar e se matricular em outras 
unidades de ensino para dar continuidade aos estudos.

A escola funciona através de parceria entre as Secretarias do Estado 
de Educação (Seduc) e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e tem como 
objetivo garantir o acesso à educação, direito de todos, como determina a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei nº 9394/96) e a Lei de Execução 
Penal (LEP - Lei nº 7210/84), contribuindo para o resgate da cidadania. As Se-
cretarias Sejudh e Seduc, tomando como base o Plano Estadual de Educação 
em Prisões (PEE-MT), trabalham no sentido de ampliar o atendimento educa-
cional aos indivíduos privados de liberdade buscando reestruturar fisicamen-
te os ambientes educacionais dentro das unidades. 

Recentemente foram construídas salas de aulas nas unidades pe-
nitenciárias dos municípios de São José do Rio Claro, Campo Novo do Pa-
recis, Chapada dos Guimarães e Nova Xavantina e em breve será inaugura-
do um espaço escolar no município de Barra do Garças. A intenção é que 
todas as penitenciárias do Estado tenham salas de aula em funcionamento 
e para isso a Sejudh vem buscando apoio no Ministério Público, Poder Ju-
diciário e Conselhos da Comunidade. <

The Nelson Mandela School (formerly theNew Chance School) is a 
state school that was founded in 2008.The institution began working with pri-
soners in 2009 and currently counts over 2,300 registered inmates in its Youth 
and Adult Education program.This represents 23% of thestate’s incarcerated 
population. The school maintains a presence in 24 prisons and employs more 
than 90 professionals through the State Department of Education (Seduc). A 
major advantage for the school is that when students are released from pri-
son, they can request academic transfers and enroll in other educational ins-
titutions to continue their studies. 

The school operates through a partnership between the State Depart-
ment of Education (Seduc) and the Department of Justice and Human Rights 
(Sejudh). Its objective is to ensure access to education, a universal right as deter-
mined by the Law of Education Guidelines (LDB - Law No. 9394/96) and the Penal 
Enforcement Law (LEP - Law No. 7210/84).Education programs are shown to help 
ex-convictsrecover their citizenship. 

Sejudh and Seduc are guided by the State Plan for Prison Education 
(PEE-MT), working to expand educational services to inmatesthrough the res-
tructuring of educational environments within prison facilities. Recently, class-
rooms were built in prisons in the municipalities of São José do Rio Claro, Cam-
po Novo do Parecis, Chapada dos Guimarães and Nova Xavantina. Soon a new 
school space will open in the prison in Barra do Garças. The intention is to install 
classrooms in all of the state’s prisons. To this end, Sejudh is seeking support 
from legal, public and private groups. <

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Resocialization Center of Cuiabá - GLBT Respect

Centro de Ressocialização de Cuiabá

respeito GLBT

Visando coibir a violência contra homossexuais na unidade (fato que 
infelizmente acontece em muitas penitenciárias do país) o diretor do Centro 
de Ressocialização de Cuiabá, agente penitenciário Winkler de Freitas Teles, 
construiu alas específicas para esse público LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, etc.). Diante disso, Mato Grosso está entre os únicos estados brasilei-
ros que possuem ala dessa natureza, sendo os outros três: Minas Gerais, Rio 
grande do Sul e Paraíba. Em depoimento, uma recuperanda travesti diz ter 
aprovado a iniciativa e que se sente mais protegida dentro da unidade, não 
tendo os seus direitos e garantias violados.

No Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), a maioria dos recupe-
randos está inserida em alguma atividade laborativa, estando atualmente 380 
matriculados na Escola Estadual Nelson Mandela. Além disso, 60 recuperan-
dos frequentam atualmente cursos profissionalizantes ofertados por meio de 
convênios e parcerias da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 
(Sejudh) e a Fundação Nova Chance, com instituições do terceiro setor, como, 
por exemplo, o Serviço Nacional da Indústria (Senai). < 

Violence against homosexuals in prisons is commonplace throughout 
Brazil, but at the Resocialization Center of Cuiabá people are starting to take ac-
tion. Prison guard Winkler de Freitas Teles has recently created special corridors 
for LGBT inmates (lesbian, gay, bisexual, and transgender) in order to curb vio-
lence and protect this population. Mato Grosso is among the few Brazilian states 
withsuch corridors, the other three being Minas Gerais, Rio Grande do Sul and Pa-
raíba. In a statement, one transgendered inmate says he approves of the initiative 
and feels more protected inside the unit, having his rights and safety protected.

At the Resocialization Center of Cuiabá, most inmates (rehabilitees)are 
engaged in work activity, with 380 of them enrolled in the Nelson Mandela Scho-
ol. In addition, 60 rehabilitees are currently attending vocational courses offered 
through partnerships between the Department of Justice and Human Rights (Se-
judh), New Chance Foundation, and social sector organizations such as the Na-
tional Industry Service (Senai). <

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Regionalisation of the penitentiary administration

Regionalização da 
administração penitenciária

A gestão regionalizada do Sistema Penitenciário de Mato Grosso 
constitui um verdadeiro divisor de águas que possibilita maior agilidade e 
efetividade na administração. São sete as regionais, quais sejam: Cuiabá, Ron-
donópolis, Sinop, Juína, Água Boa, Pontes e Lacerda e Tangará da Serra. Cada 
regional deverá contar com um núcleo de apoio que desenvolverá atividades 
finalísticas e essenciais para a execução penal, como Inteligência Penitenciá-
ria, Gestão da Saúde, Escola Penitenciária, Operações Penitenciárias, Infraes-
trutura e Fundação Nova Chance. 

A metodologia aplicada na escolha das regionais baseia-se na popu-
lação carcerária tendo em vista o fluxo de trabalho. É certo que a implementa-
ção do novo modelo de gestão, inicialmente, exigirá um investimento maior 
em recursos humanos, desde um novo concurso até uma formação para que 
contemple esse novo paradigma. Outro ponto importante desse estudo é o 
ganho social na recuperação e reinserção social dos recuperandos. 

A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, vinculada dire-
tamente à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, desenvolve e 
implementa políticas públicas que visem ao exercício da cidadania, à defesa 
dos direitos humanos e ao efetivo cumprimento da justiça. Deve ser reconhe-
cida pela sociedade como referência no desenvolvimento da cidadania, da 
defesa dos direitos humanos e do cumprimento da justiça. Tem como prin-
cípios norteadores a Cooperação, Efetividade, Laicidade, Responsabilidade 
social, Transculturalidade, Transparência e a Transversalidade. 

Atualmente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária é 
composta por 65 estabelecimentos penais, dentre cadeias, penitenciárias, 
centro de detenção provisória, albergues e colônia agrícola, distribuídos 
no Estado de Mato Grosso. E, devido à grande extensão geográfica deste 
Estado, buscou-se a regionalização como forma de desconcentração da 
administração penitenciária. 

The regionalized management of Mato Grosso Penitentiary System is a 
real watershed which allows greater speed and effectiveness in the administra-
tion. There are seven Regional Management Offices: Cuiabá, Rondonópolis, Si-
nop, Juína, Água Boa, Pontes e Lacerda and Tangará da Serra. Each region must 
have a core of support that develop activities related and essential for the criminal 
execution, as Penitentiary Intelligence, Health Management, Correctional School, 
Correctional Operations, Infrastructure and New Chance Foundation. 

The methodology applied to choose Regional Offices is based on gene-
ral population with a view to the workflow. It is true that the implementation of 
the new management model, initially, will require a greater investment in human 
resources, since a new civil service competitive examination to training so that 
contemplates to this new paradigm. Another important point of this study is the 
social gain in recovery and social reintegration of inmates.

The Assistant Secretariat of Penitentiary Administration, linked directly 
to the State Department of Justice and Human Rights, develops and implements 
public policies aimed at the exercise of citizenship, the protection of human rights 
and the effective fulfillment of Justice.

It must be recognized by society as a reference in the development of ci-
tizenship, of human rights and of compliance with the law. It has as its guiding 
principles the Cooperation, Effectiveness, Congregation, Social Responsibility, 
Transculturality, Transparency and Transversality. Currently the Assistant Se-
cretariat of Penitentiary Administration is composed by 65 criminal establish-
ments, including prisons, penitentiaries, pre-trial detention centre, hostels and 
agricultural colony, distributed in the State of Mato Grosso. And, due to the geo-
graphic size of this State, it sought to regionalization as a form to divide respon-
sibilities of the penitentiary administration. 

Texto/Text:  Flavia Emanuelle de Souza Soares
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Qualquer medida que vise aprimorar uma situação prece-
de, inicialmente, de informações que conduzam a um conhecer da 
realidade. Por essa razão, a regionalização teve como supedâneo 
o Plano de Modernização do Sistema Penitenciário, que foi elabo-
rado por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação da extinta 
Sejusp, e que traçou um diagnóstico da atual situação da execu-
ção penal no Estado de Mato Grosso. Em seguida foram definidas 
as ações no Seminário de Modernização do Sistema. 

Na construção das ações e políticas do plano de moder-
nização foram considerados o Plano Diretor do Sistema Peniten-
ciário, elaborado pelo Ministério da Justiça, bem como as cola-
borações do Poder Judiciário de Mato Grosso, que possibilitaram 
adequar a realidade do Estado às diretrizes estabelecidas na Lei 
de Execução Penal, Resoluções do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, CPI do Sistema Carcerário e na 1ª Confe-
rência Nacional de Segurança Pública. 

O plano teve como diretrizes seis políticas, quais sejam: da 
individualização da pena, da vida digna na prisão, da vivência em 
um ambiente profissionalizado e seguro, do espaço físico adequa-
do na prisão, da liberdade assistida para comutação de parte da 
pena em trabalho, e da ação integrada. 

Any measure aimed at improving a situa-
tion forego, initially, of information which would 
lead to understanding reality. For this reason, the 
regionalization had as base the Modernization of 
the Penitentiary System Plan, which was drafted by 
Monitoring and Evaluation Committee of the for-
mer Sejusp, and which had drew a diagnosis on the 
current situation of criminal execution in the state 
of Mato Grosso. Then the actions were defined in 
the Seminar on System Modernization.

On construction of the actions and policies of 
modernization plan were considered the Penitentiary 
System Master Plan, drawn up by the Ministry of Jus-
tice, as well as the collaborations of the judiciary of 
Mato Grosso, which made it possible to fit the reality 
of the State guidelines established in Penal Execution 
Law, resolutions of the National Council of Criminal 
and Penitentiary Policy, CPI of the prison system and 
the first National Conference on Public Security.

The plan has six policy guidelines, namely: 
the individualization of the prison sentences, the dig-
nified life in prison, the experience in a professional 
and safe environment, appropriate physical space in 
prison, assisted freedom for switching part of the pe-
nalty on work and integrated action. 
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Na implementação do plano de modernização a ação de regiona-
lização teve como objetivo geral implantar a regionalização do Sistema 
Penitenciário por meio da gestão participativa desconcentrada da admi-
nistração penitenciária de Mato Grosso; e o objetivo específico foi execu-
tar ações integradas de forma regionalizada, na resolutiva de problemas 
cotidianos na administração penitenciária referentes à demanda e distri-
buição de materiais, gestão de pessoal e articulação mais efetiva nas sete 
regionais, nos seguintes municípios: 

• Regional I - Cuiabá
• Regional II - Rondonópolis
• Regional III - Sinop
• Regional IV - Água Boa
• Regional V - Tangará da Serra
• Regional VI - Pontes e Lacerda
• Regional VII – Juína
Destaca-se que a regionalização tem duas frentes metodológicas. 

A primeira é a Desconcentração da administração penitenciária. Ferra-
menta esta já utilizada no Estado por outras pastas, como a Secretaria de 
Estado de Segurança Pública, nas instituições: Polícias Militar e Civil, Corpo 
de Bombeiros Militar e Perícia Oficial e Identificação Técnica, amparada 
na Lei Complementar Estadual nº 13/1992. O principal objetivo é a des-
concentração a partir da divisão interna de competência decisória com 
autonomia relativa, isso porque, mesmo sendo autônomas administrativa 
e operacionalmente, as unidades permanecem vinculadas hierarquica-
mente ao dirigente da instituição correspondente, e consequentemente à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

In implementing the plan to modernize the action of regionalization 
aimed to deploy the regionalization of the General penitentiary system throu-
gh participatory decentralized management of the penitentiary administra-
tion of Mato Grosso; and the specific objective was to take actions in the re-
gionalized form integrated Resolutive of everyday problems in penitentiary 
administration concerning the demand and distribution of materials, person-
nel management and more effective in the seven regional articulation, in the 
following municipalities:

• Regional I-Cuiabá
• Regional II-Rondonópolis
• Regional III-Sinop
• Regional IV-Good Water
• Regional V-Tangará da Serra
• Regional VI-Pontes e Lacerda
• Regional VII – Juína
Stresses that regionalization has two methodological fronts. The first 

is the division of the penitentiary administration. This tool already used in the 
State in other agencies, such as the State Department for Public Security, in the 
institutions: State Police (on both Ostensive and Investigative Departments), Fire 
Department, Official Forensic Department, Technical Identification Department, 
supported by complementary State Law No. 13/1992. The main objective is the 
devolution from the internal division of competence with relative autonomy, de-
cision-making that because, even though administrative and operationally au-
tonomous units remain linked hierarchically to the leader of the corresponding 
institution, and consequently to the State Department of Public Security. 
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(65) 3616-5700
ddmat@ddmat.com.br

 A DDMAT Desinsetizadora Ltda, é uma empresa de Con-

trole Integrado de Pragas Urbanas (CINPRA) que nasceu 

em 1993 e atua no mercado até os dias atuais, tornou-se uma 

forte marca no mercado sendo uma das mais conceituadas 

controladoras de pragas do Mato Grosso, única empresa do 

estado  com certi�cação Iso 9001.

 Atua hoje não somente na área de Controle de Pragas 

Urbanas mas também na área de Tratamento de Esgoto 

(Limpa Fossa), Limpeza e Desinfecção de Reservatórios 

D’Água e Controle de Formigas Cortadeiras em área �orestal. 

Atendendo diversos seguimentos de clientes tais como:

Área de Controle de Pragas Urbanas:
 Área Urbana: Residencias, Supermercados, Shoppings, 
Hotéis, Motéis, Hospitais, Clinicas, Laboratórios, Comércios, 
Condomínios horizontais e verticais, Restaurantes, Lanchone-
tes, Industrias, Distribuidoras Logísticas, Farmácias, etc.;
 Área Industrial: Fazendas, Armazéns Graneleiros, Algodo-
eiras, Fábricas, Industrias, Re�narias, Usinas de produção de 
Açúcar e Etanol, Hidroelétricas, Terminais Ferroviários, Agroin-
dústrias, etc.;
 Tratamento de Esgoto: Limpeza de Fossa, caixas de esgoto, 
caixas de gordura, caixas de passagens, Serviços de desentupi-
mento de rede mestre e tubulações de esgoto e Serviços de 
Hidrojateamento. Serviços realizados em Industrias, Comércios 
em Geral e Órgãos Públicos (através de licitação).

The second methodology is the implementation of the Integrated Sup-
port Staff at the regional offices, which will have the following themes:

1. PENITENTIARY INTELLIGENCE – Assisting with greater effectiveness de-
creasing response time.

2. CORRECTIONAL OPERATIONS – Establish highly complex actions with 
regionalized performance.

3. INITIAL and ONGOING FORMATION – Articulate, raise the needs and 
disclose all actions of initial and recurrent training of professionals in the peniten-
tiary system of the regional hub.

4. HEALTH SUPPORT – Receive and control distribution of medication, as 
well as articulate on health policies in polo.

5. INFRASTRUCTURE SUPPORT TO PENITENTIARY FACILITES – Making the 
receipt of inventory and control the materials.

6. SUPPORT TO THE NEW CHANGE FOUNDATION - Articulate, raise the 
needs and disclose all actions of social reintegration in the units belonging to the 
regional hub.

It should be stressed that the modernization plan was drafted by several 
professionals from the State of Mato Grosso and based on actual demand of the 
penitentiary system. The regionalization of administration, through a more agile 
and effective management, is one of the actions, developed and implemented, 
will solve several problems already diagnosed by the plan. < 

A segunda frente metodológica é a implementação dos Núcleos de 
Apoio Integrado nas regionais, que terão as seguintes temáticas:

1. INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA – Assessorar com maior efetividade 
diminuindo o tempo resposta.

2. OPERAÇÕES PENITENCIÁRIAS – Instituir ações de alta complexida-
de com atuação regionalizada.

3. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – Articular, levantar as neces-
sidades e divulgar todas as ações de formação inicial e continuada dos profis-
sionais do Sistema Penitenciário do polo regional.

4. APOIO À SAÚDE – Receber estoque e controlar a distribuição da 
medicação, bem como articular sobre as políticas de saúde no polo.

5. APOIO ÀINFRAESTRUTURA DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS – Pro-
ceder o recebimento do estoque e controlar os materiais.

6. APOIO DA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE – Articular, levantar as neces-
sidades e divulgar todas as ações de reinserção social nas unidades perten-
centes ao polo regional. 

Convém ressaltar que o plano de modernização foi elaborado por vá-
rios profissionais do Estado de Mato Grosso e pautado na demanda real do 
Sistema Penitenciário. A regionalização da administração, por meio de uma 
gestão mais ágil e efetiva, será uma das ações que, desenvolvida e implemen-
tada, solucionará vários problemas já diagnosticados pelo plano. < 
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Inmates go to work on teak plantation

Na Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva - Água Boa, 
36 recuperandos do regime fechado 
saem diariamente para trabalhar na plantação 
de teca da Companhia Vale do Araguaia

A Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, localizada em Água 
Boa, lançou em 2013 o projeto ‘Nova Mente’, que visa à ressocialização de 
recuperandos através do trabalho e está sendo realizado em parceria com 
a empresa Companhia Vale do Araguaia. São 36 recuperandos condenados 
que saem diariamente da unidade para trabalhar na empresa de refloresta-
mento com o plantio de mudas de teca. 

Em consequência, recebem um salário mínimo por mês e têm a sua 
pena remida na proporção de um dia para cada três trabalhados. A satisfação 
com o trabalho é tão grande que alguns recuperandos que participavam do 
projeto saíram em liberdade, mas continuaram trabalhando na companhia. 
Eles se sentem bem acolhidos na empresa e valorizam a oportunidade que 
estão recebendo. Agentes penitenciários fazem a segurança desses recupe-
randos que são conduzidos para a empresa em um ônibus particular.

Os recuperandos que saíram em liberdade, mas continuam trabalhan-
do na empresa, o fazem por gostar do ofício ali aprendido. A penitenciária 
conta também com uma oficina de costura, onde 20 recuperandos trabalham 
diariamente confeccionando uniformes, atendendo a própria unidade e ca-
deias da região. Esses recuperandos passam por treinamento, fazendo cursos 
de costura, oferecidos pelo SenaiBarra do Garças, e também recebem remição 
da pena pelos serviços prestados. < 

In 2013, Prison Officer and Major Zuzi Alves da Silva, from Água Boa, 
launched the project ‘New Minds,’ which seeks to rehabilitate prison inmates 
through meaningful work. This project is being carried out in partnership with 
Companhia Vale do Araguaia. To date, 36 convicts are planting teak seedlings for 
this reforestation business.

For their work, inmates receive a minimum monthly salary and are relie-
ved one day of sentencing for every three days worked. Employment satisfaction 
is so high that some individuals who participate in the project as inmates con-
tinue working in the company after leaving prison. Workers feel welcome in the 
company and value the opportunity they are getting. Correctional officers provi-
de security for these individuals, who are driven to work on a private bus. 

Employees who have gained their liberty but continue working for the 
company do so because they enjoy the craft they have learned. The prison also 
has a sewing workshop where 20 inmates work daily crafting uniforms that 
servefacilities throughout the area. These inmates undergo training, taking 
sewing courses offered by Senai Barra do Garças, and also receive sentence 
remission for services rendered. < 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Historical account of the implementation of public education in Alto Araguaia Jail. 
Project: ‘Reintegration through reeducation’

Relato histórico do processo de implantação da 
educação na cadeia pública de Alto Araguaia. 
‘Projeto Reeducando para Ressocializar’

Para iniciarmos as considerações a respeito do processo de educação 
dentro das unidades prisionais, e em particular na unidade prisional de Alto 
Araguaia, temos que nos reportar ao discurso referente ao surgimento das 
prisões ou instituições penais. Foucault (1996, p. 98) afirma que “o sistema ju-
diciário penal surge quase que sem nenhuma justificação teórica.Originou-se 
precisamente como grande punição do século XIX, numa prática parajudiciá-
ria denominada lettre-de-cache”.  

O lettre-de-cache se tratava de um documento que se referia a pes-
soas que tivessem cometido algum delito, que obrigava este indivíduo afazer 
ou deixar de fazer algo, como forma de punição, ou até mesmo ser detido aos 
calabouços reais atésegunda ordem do rei, ou atéser corrigida em sua cons-
ciência a prática errônea que havia cometido. Assim sendo, temos agora uma 
ideia de como se faz necessária a participação do processo de formação cultu-
ral do indivíduo apenado, pois este é vítima de um instrumento que, segundo 
os teóricos, surge sem nenhuma formação teórica, portanto a aplicação de 
modeladores neste sistema tido e dito falho vem a contribuir para sua efetiva-
ção de fato como órgão punitivo e recuperador, pois em suma esta função em 
décadas de existência deixou de ser efetivada por inexistência da consciência 
dos direitos humanos reservados  a estas pessoas. 

As formas de reclusão existentes durante os séculos XVII ao XIX não 
se preocupavam em recuperar os apenados, mas simplesmente em puni-los 
com a reclusão sem fins de recuperação social. Estes, à margem da sociedade, 
eram sempre recolocados em liberdade da mesma maneira como foram re-
tirados. A partir do momento que os órgãos responsáveis pela aplicação dos 
direitos humanos tomaram frente na aplicabilidade das leis federais que afir-
mam ser direito de todos, o acesso à saúde e educação, sem se levar em con-
ta a posição social ou individual do cidadão. Tem início, nesse momento, um 
complexo movimento de implantação de espaços voltados a essas práticas 
dentro do sistema prisional brasileiro, onde por décadas já vêm sendo apli-
cadas atividades educativas e se vem colhendo frutos dessa aplicabilidade. 

Texto/Text:  Prof. Wesley Antonio Tomaz

To begin a discussion about the process of education within prisons, and 
particularly in the Alto Araguaia Jail, we must first consider the discourse around 
the emergence of prisons, or correctional institutions, in the first place. Foucault 
(1996, p. 98) states that “the criminal justice system arises almost without theo-
retical justification. It originated as a punishment inthe nineteenth century, in a 
quasi-judicial practice called lettre-de-cache.”

The lettre-de-cache was a document that referred to people who had 
committed some crime, and which required that person to do or refrain from 
doing something as punishment. It sometimes even stipulated that the indivi-
dual was to be held in a royal dungeon until either the king gave notice or the 
individual’s conscience was “corrected.” We can see why it is necessary to unders-
tand the cultural history of sending criminals to prisons. Criminals in these situa-
tions are victims of a system, according to theorists, that has arisen without any 
theoretical backdrop. Therefore, the application of models on this flawed system 
can transform it from one of punishment to one of rehabilitation. Throughout the 
decades since its conceptual creation we have gained greater insight into human 
consciousness and basic human rights. 

Confinementin the seventeenth through nineteenth centuries was not 
concerned with rehabilitation, but simply with punishing those who committed 
crimes. These individuals, who often lived on the margins of society, always left 
their imprisonment just as they’d entered. Change came as agencies responsible 
for the enforcement of human rights began to address those inside the prison sys-
tem. They recognized the applicability of federal laws to ensure access to health 
and education to all people, regardless of their position in society.At this time, a 
complex movement began to reform prison facilities, which have since developed 
educational activities whose positive results are visible today. 
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A prática educativa nas prisões tem modeladores diferenciados das 
formas educacionais aplicadas nas escolas ditas normais, como, por exemplo, 
a didática aplicada, pois se trata de alunos que já têm um conhecimento de 
mundo construído intimamente com suas mazelas sociais, o qual não pode 
ser renegado pelo educador e muito menos pelo sistema que o recebe. Assim 
sendo, a fórmula utilizada e a utilização da EJA, como centro de formação, a 
grade educacional e a estrutura pedagógica da EJA vêm ao encontro das ne-
cessidades destes alunos em reclusão.

O processo de formação dos reeducandos faz nascer em nós, educa-
dores que cremos nesta ideologia da evolução pela educação, a confirmação 
da teoria de Lavoisier (séc.XVII), que profere que “na natureza nada se cria, 
nada se perde, tudo se transforma”. E é justamente isso que vem ocorrendo 
em nossa unidade prisional com a implantação das práticas educacionais, 
homens sendo transformados a cada dia em homens conscientes de suas 
obrigações sociais e humanas. Acreditamos também na dignificação do ser 
humano pelo trabalho, e é com essas armas, que não ferem a sociedade, nem 
a carne e nem a alma do apenado, que estamos enfrentando a maior praga 
existente no íntimo da sociedade: o ‘preconceito’ contra o ex-presidiário.

Educational practices in prisons are modeled differently from the edu-
cational formats in so-called “normal” schools. For example, they avoid didactic 
teaching because prison students already have an intimate knowledge of the 
world that is oftentimes intense and cannot be simply denied by the teacher 
or the system in which students find themselves. Instead, teachers use EJA as a 
central teaching method that has proven effective at meeting students where 
they are and going from there.

The educational process in correctional facilities is a process that is born 
in us, educators who believe in the ideology of progress through education. We 
live out the theory of Lavoisier (17th century), which states that “In nature nothing 
is created, nothing is lost, everything is transformed.” And that is precisely what is 
happening in our prison system with the implementation of educational progra-
ms. Inmates are being transformed every day intoindividuals who are aware of 
their social and human obligations. We also believe in the dignity of human bein-
gsin work. It is with the tools of labor, which do not hurt society nor the flesh or 
soul of the convict, that we are facing the greatest plague still extant in the depths 
of our society: the prejudice against ex-convicts.
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Início do processo educacional
No ano de 2009, com a chegada de um novo promotor à comarca da 

cidade de Alto Araguaia, o doutor Marcio Florestan Berestina, que idealizou 
com o apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário o projeto ‘Reeducando 
para ressocializar’, por intermédio da criação do Conselho da Comunidade,se 
fez possível firmar convênio com o Ministério Público e Judiciário, obtendo re-
cursos para melhorias físicas na unidade prisional para assim poder desenvol-
ver com mais comodidade e praticidade as atividades propostas no projeto.

Iniciando o segundo semestre do ano de 2011, o professor Wesly, ce-
dido pela Secretariade Educação, tomou conhecimento das atividades da es-
cola “Nova Chance” nas unidades prisionais do Estado. A partir daí, o professor 
apresentou a proposta de se instalar uma sala de aula efetivamente na uni-
dade, como já existiam alguns reeducandos envolvidos no projeto de leitura, 
realizou-se uma pesquisa quantitativa para estabelecer qual seria a demanda 
de alunos para cada nível de ensino. 

No início do ano de 2012 recebemos o sinal positivo da escola de que 
seria possível iniciar com a primeira turma do 2° segmento do fundamental 
da EJA da Cadeia Pública de Alto Araguaia. Esta notícia foi recebida com muita 
alegria por todos os reeducandos e por nós que sonhávamos com a concre-
tização de um ideal, que era tornar a nossa unidade em um grande centro de 
ressocialização por meio da formação educacional e da profissionalização dos 
nossos apenados. As parcerias firmadas com a sociedade têm surtido efeito, 
pois os reeducandos reintegrados à sociedade têm conseguido espaço no 
mercado de trabalho graças à formação recebida dentro da unidade. <

Beginning of the educational process
In 2009, Dr. Marcio Florestan Berestinabecame the new regional promo-

terin the city of Alto Araguaia. His arrival was marked by his work with the Public 
Ministry and the Judicial Branch, as well as the Community Council,in launching a 
project called “Reintegration through Reeducation.” This project was made possi-
ble through an agreement with the prosecution and judiciary, and he was able to 
obtainresources for physical improvements in the prison facilitythat would allow 
him to more easily develop and implement educational activities in the prison. 

Starting in the second half of 2011, Professor Wesly worked under the aus-
pices of the Secretary of Education to recordthe work of the school “New Chance” 
in the state prisons. He then presented a proposal to install classroomsin prison 
facilities, noting the interest among many prison inmates who were already en-
thusiastic about classes being offered. Mr. Wesly carried out a quantitative resear-
ch project to establish what would be the student demands for each grade level.

In early 2012 the school at Alto Araguaia Jail was ready to begin its first 
class of the EJA’s 2nd segment program. This news was received with great joy 
by all inmates and those outside of the system who had dreamed for this day to 
come.The goal had been to turn the prison into a successful reeintegration center 
through educational and profesional opportunities for inmates. And it was ha-
ppening. Partnerships made between the prison/prisoners andthe public have 
been effective, as former inmates who received education in prison are finding 
work in the labor market thanks to their training and connections in jail. <
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Directors from state prisonsparticipate in the drafting of a Standard Operating Procedure 
(SOP) forthe Penitentiary System of Mato Grosso

Diretores das penitenciárias do Estado 
participam da elaboração do Procedimento 
Operacional Padrão (POP) do 
Sistema Penitenciário de Mato Grosso

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento que tem 
como objetivo principal estabelecer princípios gerais para a segurança das 
penitenciárias e cadeias do Estado de Mato Grosso. Ele foi criado seguindo as 
leis vigentes no país, tendo como fundamento legal, especialmente, a Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que tem por objetivo efetivar as disposições 
de decisão judicial criminal, proporcionando condições para a harmônica in-
tegração social do condenado. O POP descreve cada etapa do agir interno 
do estabelecimento penal do Estado, proporcionando maior segurança às 
autoridades judiciais, pessoas ligadas às instituições religiosas, aos servidores, 
familiares de recuperandos e deles próprios. 

O documento especifica detalhadamente como devem ser realiza-
dos os procedimentos de acolhida do recuperando, o acompanhamento do 
cumprimento da pena a ele atribuída, a feitura de revistas em pertences 
e pessoas que adentram a unidade; tudo, de forma a garantir ao recupe-
rando o respeito aos seus direitos e garantias, conforme os ditames legais, 
tais como: acesso à saúde, educação, trabalho, assistência jurídica, sócia e 
religiosa, além da visita familiar, obedecendo aos padrões de segurança in-
terna. O POP estipula também os procedimentos de revista dos veículos que 
adentram os estabelecimentos, explicitando como devem ser realizadas as 
escoltas dos recuperandos, a oferta de atendimento à saúde, o atendimento 
jurídico, a transferência para outras unidades, etc.

Assim, diretores de penitenciárias, cadeias e albergues participaram 
de um Encontro de Diretores para elaborar a construção do Procedimento 
Operacional Padrão (POP) com o objetivo de unificar os procedimentos de 
segurança e a gestão no Sistema Penitenciário mato-grossense. O diretor de 
Políticas Penitenciárias do Depen, Luiz Fabrício Vieira, também participou do 
encontro. Ele ministrou palestra sobre as diretrizes que norteiam as políticas 
penitenciárias no país e ainda acompanhou a construção do POP. < 

The Standard Operating Procedure (SOP) is a document whose primary 
objective is to establish general principles for the safety of prisons and jails in the 
state of Mato Grosso. It was created according toexisting laws in the country, with 
special attention given to Law No. 7210, from July 11, 1984, which aims to honor 
the provisions given in judicial decisions and provide conditions for the harmo-
nious social reintegration of sentenced individuals. The SOP describes each step 
of the penal system’s internal process, providing information and therefore grea-
ter security to judicial authorities, persons linked to religious institutions, prison 
staff, relatives of accused criminals and the accused criminals themselves. 

The document specifies in detail the procedures for receiving inmates, 
monitoring the sentences attributed to them, andinspecting personal items 
that enter the facility. That is, the document reviews every part of the admis-
sion process to ensure respect for inmates’ rights according to legal protections 
around such concerns as access to health, education, labor, legal assistance, re-
ligious and partner rights, and family visits, according to standards for internal 
security. The SOP also stipulates procedures for searching vehicles that enter the 
premises. It explains how to transportinmates, transfer them to other units, and 
supply health care and legal assistance. 

It was for this purpose that the directors of prisons, jails and shelters in 
Mato Grosso participated in the meeting of directors to draft the new Standard 
Operating Procedure (SOP),seeking to streamline security procedures and ma-
nagement throughout the prison system of Mato Grosso. The Director of Prison 
Policies of Depen, Luiz Fabrício Vieira, also attended the meeting. He gave a lec-
ture about the guidelines that govern prison policies in the country and stayed to 
participate in the discussion of the SOP. < 

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Standard Operating Procedures: Application and design

Procedimento Operacional Padrão: 

Aplicabilidade e concepção

A República Federativa do Brasil, como signatária de tratados inter-
nacionais que primam pelos direitos da pessoa humana, inseriu na sua legis-
lação doméstica o respeito às garantias e liberdades individuais como regra, 
somente permitindo a sua exceção nas hipóteses e formas consolidadas na 
lei - tidas como expressão da vontade do povo. Assim, na seara normativa 
penal estabeleceu-se que o Estado é o titular do direito de punir as reprimen-
das, e que os bens possuem uma hierarquia de valores, qual seja, privilegia-se 
aquilo que é considerado como de maior importância, sendo a vida humana 
o ápice, na sequência a liberdade, e depois o patrimônio. 

Elementar, o complexo denominado Sistema Penitenciário está sub-
metido ao todo normativo vigente no país, no entanto, por sua natureza de 
instrumento para a consecução do objetivo final da lei criminal, está mais 
intimamente ligado à Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984) e seus regu-
lamentos. O que, naturalmente, não o exime de perseguidor do fim social 
garantidor dos direitos e garantias das pessoas humanas a ele confiadas. As-
sim, diante da complexa missão dos servidores do Sistema Penitenciário de 
custodiar a pessoa em situação de privação de liberdade e, principalmente, 
de manter a ordem nos momentos de crise, fez-se necessária a padroniza-
ção dos procedimentos operacionais aplicados nos estabelecimentos pe-
nitenciários de Mato Grosso. Para tanto, foi essencial que a Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos promovesse uma busca sequiosa de 
novos cursos e metodologia de trabalho. 

Esse esforço evidencia a ruptura da velha dicotomia, na qual, o papel 
do agente penitenciário dentro do contexto prisional: “nada mais era de que 
abrir e fechar cadeados”. Modernamente, se tem evidente à consciência de 
que a função ressocializadora do servidor penitenciário é de extrema impor-
tância para a consecução da ressocialização do recuperando. E, o POP, na sua 
composição de padronização de conduta pública legal a ser seguida, fortale-
ce tanto a segurança no agir dos servidores, no comportamento dos recupe-
randos e seus visitantes, bem como na própria atividade de ressocialização. 

The Federative Republic of Brazil, as a signatory to international treaties 
that strive for the rights of humanity, has within its domestic legislation guaran-
tees to respect individual rights and freedoms. Exceptionsare based on illegal ac-
tivities and the will of the people. Thus, criminal law has established that the State 
carries the right to punish individuals according to their crime, and that there is 
a conceptual hierarchy of value in this punishment that prioritizes life at the very 
top, followed by freedom and finally by possessions.

Simply put, theprison system is subject to the same regulatory enforce-
ment as other institutions in the country. However, since by its nature it is a tool 
for enforcing criminal law, it is closely linked to the Penal Execution Law (Law 
7210/1984) and its regulations. Which, of course, does not relieve it of its respon-
sibility to preserve the rights and guarantees of human persons entrusted in its 
care. Considering the complex mission of those who manage and run the prison 
system, and who are responsible for the wellbeing of incarcerated individuals in 
times of calm as well as crisis, it has become necessary to standardize operating 
procedures among the prisons of Mato Grosso. Therefore, it was essential for the 
Secretary of State for the Department of Justice and Human Rights (Sejudh) to 
promote a thorough inventory of best practices and methodology.

This effort has shed light on anold dichotomy, in which the role of the 
corrections officer inside the prison context “was nothing more thanto open and 
close padlocks.” Today, it is evident that the function of the correctional officer is 
of utmost importance in supporting the rehabilitation of inmates. The practice of 
using Standard Operating Procedures (SOP) strengthens security for agents and 
also helps to control the behavior of inmates (rehabilitees) and visitors. It also 
helps with the activity of resocialization.

Texto/Text:  Alceu Munz de Ávila

A
rq

ui
vo

 S
EJ

U
D

H

Ch
ic

o 
Fe

rr
ei

ra

A
rq

ui
vo

 S
EJ

U
D

H

118 Recuperar 119Recuperar



Devido às mudanças de alguns fatores como o perfil da população 
carcerária, notadamente pela atuação de organizações criminosas, houve 
anecessidade da reformulação de posturas e procedimentos, concretizando-
-se na padronização das atividades operacionais dentro dos estabelecimen-
tos penais. Para tanto, foi criado um grupo de profissionais da própria Sejudh 
para estudar e viabilizar essa implementação. Assim, foi instituído o Procedi-
mento Operacional Padrão (POP), doutrinando de forma singular as ativida-
des desenvolvidas pelos servidores penitenciários, desde o recebimento do 
recuperando até a sua devolução à sociedade. 

Paralelamente a essas conquistas que seguramente vêm aumen-
tando a segurança nas unidades penitenciárias, a Sejudh tem investido 
na qualidade do seu produto, quer seja, pela capacitação constante de 
seus servidores, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), 
construção de novos estabelecimentos penais e reforma dos já existentes, 
oferta de educação e capacitação aos recuperandos, etc. Percebe-se que 
o agir com base no Procedimento Operacional Padrão tem reduzido, sig-
nificativamente, as ocorrências de transgressões disciplinares no Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso, diminuindo ou isentando-se dos erros con-
siderados primários, pois que, atualmente, os servidores penitenciários 
se pautam pela doutrina pragmaticamente estabelecida no POP, o que se 
concretiza em parâmetros claros e determinados, e, principalmente, mais 
coerentes com o exercício do poder/dever da custódia estatal. 

Due to such factors as the changingprofile of the inmate population, 
especially in cases related to the activity of criminal organizations, there has 
beena need for reformulating approaches and procedures within the prison 
system. This has led to increased standardization of operational activities wi-
thin prisons. To this end, a group of professionals from Sejudh began to study 
and facilitate the implementation of SOPs. As they became established, SOPs 
were applied to all aspects of prison life, from the moment inmates are che-
cked in to the moment they are released.

Alongside this progress, which will surely bring increasing security to 
prison units, Sejudh has invested in the quality of its product, which is its peo-
ple. It has accomplished this through continual training programs, acquisition of 
personal protective equipment (PPE), construction of new prisons and reforming 
existing facilities, offering education and training to inmates, and so on. It has 
already become clear that the Standard Operating Procedures have significantly 
reduced the occurrence of disciplinary transgressions in the prison system of Mato 
Grosso. The program is reducing or eliminating problems, with prison staff guided 
by the pragmatic doctrine established in the SOP. The SOP has concretized prison 
doctrine in clear and certain parameters, and made it more consistent with the 
exercise of power/duty that the state must balance. 
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E, na ausência desse instrumento, a carência de regras definidas permi-
tia que as atividades operacionais dentro dos estabelecimentos penais, em al-
gumas situações, ficassem ao arbítrio dos operadores do sistema; todavia, uma 
vez implementada essa padronização, sua normativa é posta como a cartilha a 
ser seguida, com clarividente responsabilização legal para o seu descumpridor. 
A delimitação legal possibilita ao Estado aplicar o jus puniendi com mais cele-
ridade e equidade na proporção adequada à reprovável conduta transgressiva 
de seus agentes públicos, mas, especialmente, possibilita a oferta da função so-
cial pedagógica da pena, em qualquer esfera de sua aplicação.

Cônscio de sua responsabilidade na pacificação dos conflitos sociais, 
o Estado trouxe para si o poder/dever de corrigir, sancionar, dizer o direito 
nocaso concreto, nos limites da lei; nesse sentido, a Sejudh-MT, ao disciplinar 
qual deve ser a conduta do servidor penitenciário, está exercendo, conclusiva-
mente, uma porção dessa finalidade estatal. Nesse contexto, reconhecer que 
a padronização de conduta do agente público é um instrumento essencial 
para o fim da ressocialização do transgressor da lei está no mesmo patamar 
e fortalece a aspiração do convívio social pacífico, equitativo e democrático, 
respaldado sempre no estado de direito. < 

In the absence of this tool, a lack of defined rules could allow operatio-
nal activities within prisons to be made or enforced at the discretion of the indi-
vidual officers in power. However, once fully implemented, this standardization 
creates a form of accountability that increases security for all involved in the 
prison system. The SOP allows the state to handle inappropriate staff behavior 
more quickly and fairly. It holds prison personnel accountable for their actions 
through both legal means as well as the more pedagogical methods of preven-
tive education and training.

Aware of its responsibility in resolving social conflicts, the state has take-
nupon itself the duty and power to correct, punish, and clarify the law, within 
constitutional limitations. Accordingly, Sejudh-MT is taking on part of this dis-
ciplinary role by clarifying expectations for staff behavior and consequences for 
transgression. Prisons and state officials arerecognizing that standardized con-
duct among prison staff is essential to the objective of rehabilitating incarcera-
ted individuals. This kind of approach inspires the ideals of a peaceful, just, and 
democratic society that is supported in all ways under the law. < 
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Disciplinary Committee

Comissão Disciplinar

A Comissão Permanente de Processo Administrativo e Disciplinar 
(CPPAD), conforme sua portaria de instituição, é a responsável por apurar as 
condutas funcionais e/ou disciplinares dos servidores que exercem suas fun-
ções e atividades nas unidades administrativas que compõem a Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos, bem como as transgressões contratuais 
cometidas pelas empresas que contratam a pasta, solicitando, por meio das 
Comissões Processantes, ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de 
Justiça e Direitos Humanos, a abertura dos procedimentos administrativos e 
sanções aplicáveis aos faltosos.

A CPPAD é composta por servidores estáveis e integrantes das carrei-
ras dos quadros de profissionais que compõem a pasta, sendo esses denomi-
nados membros em caráter permanente, visto a doutrina e a jurisprudência 
pátria desabonarem a instituição de comissões processantes especiais, ou 
seja, aquelas instituídas após a ocorrência do fato e de caráter temporário, 
pois não coaduna com o Princípio do Juiz Natural, artigo 5º, incisos XXXVII e 
LIII da Constituição Federal de 1988.

Tendo-se que as atribuições da comissão são de cunho investiga-
tivo por meio de Sindicância Administrativa Investigatória e/ou Instrução 
Sumária, cuja denominação consta na Lei Complementar nº 207, de 29 
de dezembro de 2004, a qual instituiu o “Código Disciplinar do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”, e de caráter 
disciplinar/sancionador por meio da Sindicância Administrativa Discipli-
nar e Processo Administrativo e Disciplinar, nos quais são observados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório.

The Standing Committee on Administrative and Disciplinary Action 

(CPPAD) is responsible for determining formal conduct and/or disciplinary action 

for administrative staff within the Department of Justice and Human Rights (Se-

judh). It is also charged with handling problems that may occur with contractors. 

In such cases it may go through the Processing Commission, to the Secretary of 

State of Sejudh, to decide upon administrative steps and possible sanctions in res-

ponse to defaults and other issues.

CPPAD is composed of bothlong-term and more recent members, mos-

tly serving on a permanent basis. The doctrine and jurisprudence of the com-

mittee is separate from other special committees, as its standing status is con-

sistent with the Principle of Natural Justice, Article 5, Sections XXXVII and LIII in 

the Federal Constitution of 1988. 

The duties of the committee are investigative by nature, carried out throu-

gh the Administrative and Investigative Inquiry and/or the Summary Statement, 

which come from Complementary Law No. 207 of December 29, 2004. This law 

instituted the “Disciplinary Code for Public Civil Servants in the Executive Branch 

of the State of Mato Grosso,” creating disciplinary/sanctioning processes through 

theAdministrative and Disciplinary Investigation and Process Committees, which 

were fully committed to principles of defense. 

Texto/Text:  Alceu Munz de Ávila
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Atualmente a CPPAD conta com 15 servidores que compõem as co-
missões processantes, com um quantitativo aproximado de 380 procedimen-
tos administrativos a serem instaurados, e 70 em fase de instrução e julga-
mento, devido à carência de servidores em tempos passados, aliada à herança 
de um estoque de processos. Na busca pela erradicação da sensação de impu-
nidade dos servidores faltosos, o secretário da pasta vem reunindo esforços 
para proporcionar à comissão melhorar as condições de trabalho, incluindo a 
ação de oferta de mais servidores. 

Nesse contexto, por meio dos instrumentos legais, procura-se exercer 
a função sancionadora aos servidores faltosos, no intuito de se evitar a prática 
de condutas contrárias à disciplina, representando risco para a manutenção da 
normalidade e qualidade no serviço público, pois a aplicação de penalidade, 
nos casos de ocorrência da infração disciplinar, além de constituir em poder-de-
ver da autoridade administrativa, tem como finalidade o caráter pedagógico.
Vale ressaltar a imprescindibilidade da implantação da Corregedoria-Geral em 
face da busca da transparência e maior eficácia na apuração das faltas discipli-
nares, evitando-se omissões e faltas decorrentes do desempenho das funções. 
E, nesse intuito de demonstrar à sociedade que o Estado não se faz omisso no 
controle dos serviços postos à disposição do agente público, faz-se necessária 
a implementação da corregedoria, atribuindo-lhe o controle, representação e 
defesa do interesse estatal no exercício do poder corretivo. <

CPPAD currently has 15 members, with approximately 380 administrati-

ve procedures to be instituted. Another 70 procedures are in trial phase due to a 

previous staffing shortage and a consequent backlog in processing. In an effort 

to bolster respect for its authority, the secretary of the group is seeking to use the 

committee’s clout to improve work conditions and hire more staff. 

In this context, it is using legal means to pursue and disclipline defaul-

ters in order to maintain an environment of respect and order. Its objective is to 

promote normalicy and quality in the area of public service, using the rule of 

law and penalties as ways of enhancing the administration’s authority while 

also educating staff and others. The presence of the Comptroller General is es-

sential to the efforts of transparency and efficiency in the investigation of disci-

plinary offenses. To show the state’s commitment to addressing public services, 

it is necessary to implement internal disciplinary procedures that give order and 

work to defend the public welfare. <
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Texto/Text:  Waldir Roseno

The Coat of Arms, the Flag and the Anthem of the Mato Grosso Penitentiary System

O brasão, a bandeira e o hino 
do Sistema Penitenciário 
de Mato Grosso

A persistência em torno do que é bom e edificante pode trazer bene-
fícios que, com certeza, poderão mudar o rumo e o destino das pessoas. Uma 
das características do ser humano é a perseverança, a fé em nunca desistir. Ao 
nascer de cada dia é possível acreditar que as coisas vão prosperar e adquirir o 
merecido sucesso. Com essa conduta, o servidor agente penitenciário Waldir 
Roseno propôs a criação do brasão, da bandeira e do hino do Sistema Peni-
tenciário de Mato Grosso. Em maio de 2003 foi elaborado o projeto de criação 
do brasão do Sistema Prisional, que, infelizmente, foi arquivado. Anos depois, 
o agente penitenciário Flávio Augusto de Amorim, da Gerência de Inteligên-
cia Penitenciária, criou outro brasão que chegou a ser usado por diversos ser-
vidores do sistema, porém sem regulamentação. 

Persisting around of what is good and uplifting can bring benefits, 
and for sure can change the direction and destiny of the people. One of the 
characteristics of the human being is the perseverance, the faith of never give 
up. At each Sunrise it is possible to believe that things are going to thrive and 
earn deserved success. With this conduct, the penitentiary agent Waldir Ro-
seno proposed the creation of the coat of arms, the flag and the anthem of 
the Mato Grosso State Penitentiary System. In May 2003 began the project of 
creation of the coat of arms of the prison system, which, unfortunately, was fi-
led. Years later, the penitentiary agent Flávio Augusto de Amorim of the Prison 
Intelligence Management Unit, created another coat of arms that was used by 
many personnel, however without regulation.
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E, quando da elaboração do Plano de Modernização do Sistema 
Penitenciário, foi sugerido e reapresentado o projeto de criação do brasão 
do sistema e, devido à iniciativa do então secretário adjunto de Justiça, te-
nente-coronel Wilquerson Felizardo Sandes, foi democraticamente esco-
lhido pela classe de agentes penitenciários aquele proposto pelo agente 
penitenciário Flávio Augusto de Amorim como o brasão oficial do Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso. Todavia, no mês de setembro/2010 foi rea-
lizada uma enquete para a escolha do brasão através do sítio do Sindicato 
dos Servidores do Sistema Penitenciário, tendo sido escolhido oficialmen-
te o brasão criado pelo servidor Waldir Roseno. 

Ato contínuo, para efetivação, o projeto foi submetido à análise de 
especialistas no assunto e o primeiro projeto do brasão foi desaprovado, pois 
estava fora das leis da heráldica - lei que determina as características de um 
brasão. Pois bem, em face disso foi estudada a lei da heráldica e, na sequência, 
um novo modelo foi apresentado pelo servidor Waldir Roseno, já com todas 
as determinantes que regem a sua caracterização. Depois da análise jurídica, a 
assessoria jurídica da então Secretaria de Justiça e Segurança Pública enviou o 
projeto à Procuradoria-Geral do Estado que, com parecer favorável, foi encami-
nhado à Secretaria de Estado da Casa Civil do Governo, tendo sido registrado 
como o Brasão do Sistema Penitenciário - MT (DOE nº 3130, de 22/12/2010). 

And, regards to the development of the plan for modernization of the 
penitentiary system, the project of creation of the coat of arm of the prison sys-
tem was suggested and reviewed and, due to the initiative of the, at the time, 
Deputy Secretary of Justice, Lieutenant Colonel Wilquerson Felizardo Sandes, 
the coat of arms already proposed by Flávio Augusto de Amorim  was democra-
tically chosen by the class of penitentiary agents as the official coat of arms of 
the Mato Grosso State Penitentiary System.

However, in the month of September 2010, it was held a poll for choo-
sing the coat of arms through the website of the Penitentiary Agents Union, and 
was officially chosen the coat of arms designed by Waldir Roseno. Afterwards, 
for effectuation, the project was submitted to the analysis of subject matter ex-
perts and the first project-designed of the coat was frowned upon, because it 
did not follow the laws of heraldry, which determines the characteristics of a 
coat of arms. Well, on the face of it, the law of heraldry arms was studied and, as 
a result, a new model was presented by Waldir Roseno, within all determining 
characteristics. After legal analysis, legal counsel of the former State Depart-
ment of Justice and Public Safety sent the project to the State Attorney General’s 
Office that, with a favorable opinion, forwarded to the State Chief of Staff De-
partment, then it was registered as the coat of arms of the Mato Grosso State 
Penitentiary System (DOE No. 3130, of 12/22/2010).

Sua heráldica assim dispõe: escudo estilizado, lembrando o escu-
do português, com campo em branco, esmalte que simboliza a paz - um 
dos maiores propósitos dos integrantes do Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso. Em timbre está a figura da águia, que representa astúcia, vigília e 
segurança - características da natureza dessa espécie de ave, que corres-
pondem à dinâmica funcional e operacional de todo o sistema penitenciá-
rio. No timbre aparece um listel em goles verde, simbolizando o esmalte a 
esperança, um sentimento muito próprio do universo penitenciário, inseri-
das as palavras SISTEMA PENITENCIÁRIO em preto; em contratimbre, outro 
listel em goles dourado, esmalte que representa a pujança de Mato Grosso 
em detrimento das riquezas da terra na extração do ouro, onde se inserem 
as palavras MATO GROSSO em preto e, sob este listel estão sobrepostos dois 
ramos verdes que representam a cultura agrícola de Mato Grosso, uma cul-
tura de amplitude riquíssima no cenário internacional. 

E, dentro do escudo, à sinistra, está ostentado o mapa de Mato 
Grosso representando o território de atuação do sistema, com cores, em 
contraste, azul e amarelo ouro, as mesmas representadas na bandeira do 
Estado. Ao centro do escudo, um recorte duplo em azul, contendo um cír-
culo verde e, sobre ele, uma estrela dourada, tudo isso representando a 
bandeira do Estado de Mato Grosso, tida aqui como o corpo do Sistema 
Penitenciário Mato-Grossense: a sede. À destra, está ostentado o símbolo 
da Justiça, representando a maior finalidade da operacionalização do Sis-
tema Penitenciário: promover a justiça.

Its Heraldry does have: stylized shield, reminding the Portuguese shield, 
with white field, glaze that symbolizes peace (one of the major purposes of the 
members of the Mato Grosso State Penitentiary System). In timbre is the ima-
ge of the Eagle, representing cunning, vigil and security (characteristics of the 
nature of this species of bird, which correspond to functional and operational 
dynamics of the entire prison system. In timbre appears a listel in green, sym-
bolizing hope, a sense of the penitentiary universe, the words PENITENTIARY 
SYSTEM in black; in contratimbre, another listel in gold, enamel color that re-
presents the strength of Mato Grosso to the detriment of the riches of the Earth 
in gold extraction, where the words MATO GROSSO in black and, under this listel 
are superimposed two green branches that represent the agriculture of Mato 
Grosso, a rich range of culture on the international stage.

And, inside the shield, to the sinister, all sported the map of Mato Grosso 
representing the territory of the operation system, with colors, in contrast, blue 
and yellow-gold, the same represented on the State flag. In the center of the 
shield, a blue double clipping, containing a green circle and on it a gold star, all 
representing the flag of the State of Mato Grosso, regarded here as the body of 
the Mato Grosso State Penitentiary System: thirst. At the right hand, it’s held the 
symbol of Justice, representing the greatest purpose of the operationalization 
of the penitentiary system: promoting justice.
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A bandeira do Sistema Penitenciário         
de Mato Grosso
A bandeira do Sistema Penitenciário de Mato Grosso teve a sua 

formalização editada por meio do Ato Governamental nº 1.068/12, publi-
cado no DOE nº 25.783, de 13/04/2012; surgindo para representar a pujan-
ça do sistema, passando a ser registrada na memória nacional como uma 
instituição que renasce no seio da sociedade, com a responsabilidade de 
concretizar o processo de ressocialização dentro da proposta da defesa 
dos direitos humanos e da justiça. 

De certa forma, a bandeira do Sistema Penitenciário tem que ser 
motivo de orgulho para todos os servidores do sistema, pois pode ser re-
presentada nos eventos e atividades em que o trabalho é reconhecido.  É 
preciso destacar que o criador dessa bandeira é o agente penitenciário 
Waldir Roseno. Isso tudo é uma importante realidade e merece ser presti-
giada para que o sistema seja reverenciado pelo o que tem de melhor, no 
sentido de preservar a astúcia, a determinação e a dignidade de pessoas 
que acreditam no ser humano como forma de preservar a vida e os princí-
pios da valorização pessoal, uma vez que o ser humano é a semelhança do 
seu criador e sendo assim é digno da mais extrema importância.

The flag of the Mato Grosso  
State Penitentiary System
The flag of the Mato Grosso Penitentiary System had its formaliza-

tion edited through the Governmental Act No. 1,068/12, published in DOE No. 
25,783, of 4/13/2012; appearing to represent the strength of the system, going 
on to be registered in the national memory as an institution that is reborn wi-
thin society, with the responsibility to implement the process of resocialization 
in the proposal of the human rights and justice.

In some ways, the flag of the penitentiary system has to be a point of 
pride for all servers in the system, because it can be represented in events and 
activities where their work are recognized. We must point out that the creator 
of this flag is the penitentiary agent Waldir Roseno. This is all an important 
reality and deserves to be prestigious for the system to be revered by the best, 
in order to preserve the cunning, determination and dignity of people who 
believe in the human being as a way to preserve life and the principles of per-
sonal appreciation, since the human being is the similarity of its creator and 
thus is worthy of the utmost importance.

O hino do Sistema Penitenciário                 
de Mato Grosso
A letra do hino do Sistema Penitenciário de Mato Grosso, quando da 

sua apresentação ao então secretário da Sejudh-MT, desembargador Paulo 
Inácio da Silva Lessa, e ao secretário adjunto de Administração Penitenciária, 
Cel. PM Clarindo Alves de Castro, obteve a imediata aquiescência e delibe-
ração para sua efetivação, tal a profundidade da letra - de autoria do agente 
penitenciário Waldir Roseno, sendo a melodia, voz e direção artística do ar-
tista regional Benedito Donizete de Moraes (Pescuma), e direção executiva e 
produção de Juarez Figueiredo de Benevides. 

Em sua letra foram destacadas a fibra, habilidade e competência dos 
servidores penitenciários, pela demonstração do vigor e da pujança de um 
sistema difícil, porém realista aos aspectos da dignidade da pessoa humana. 
De todo o percorrido pelo Sistema Penitenciário foi apresentado por his-
tórias, prosas e contos, em uma poesia de forma simples e, ligeiramente, 
detalhada. Assim, o hino do Sistema Penitenciário de Mato Grosso traduz, 
verdadeiramente, um pouco da realidade e da nostalgia arraigada no sem-
blante e na vida de seus bravos servidores. <

The anthem of the Mato Grosso 
State Penitentiary System
The lyrics of the anthem of the Mato Grosso Penitentiary System, re-

gards when it was presented to the, at the time, State Secretary of the Sejudh-
-MT, Judge Paulo Inácio da Silva Lessa, and Deputy Secretary of Penitentiary 
Administration, Mato Grosso State Police Lt. Cel Clarindo Alves de Castro, ob-
tained the immediate acquiescence and deliberation to the effectuation of 
the anthem, the depth of the lyrics written by the penitentiary agent Waldir 
Roseno, the melody, voice and artistic direction of regional artist Benedito 
Donizete de Moraes (Pescuma), and executive management and production 
of Juarez Figueiredo de Benevides.

Its lyrics were highlighted fiber, skill and competence of the peniten-
tiary agents, by demonstrating the vigor and the strength of a difficult system, 
but realistic aspects of human dignity. The long path of the penitentiary sys-
tem was presented by stories, prose and short stories, in a poem in a simple 
and slightly verbose. Thus, the anthem of the Mato Grosso State Penitentiary 
System translates, truly, a bit of reality and nostalgia rooted in countenance 
and in the life of their brave agents. <
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New prisons

Novas 
unidades penais

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) tem 
como meta para este ano a construção de seis novos Centros de Detenção 
Provisória (CDP) no Estado. De acordo com o secretário da Sejudh, Luiz An-
tônio Pôssas de Carvalho, as obras foram aprovadas pelo Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen) e a previsão é de que algumas unidades sejam 
inauguradas ainda no corrente ano.

A construção dessas novas unidades abre mais de duas mil vagas no 
Sistema Penitenciário do Estado. Os centros serão construídos nos municípios 
de Juína, com capacidade para 152 vagas, Peixoto de Azevedo (256 vagas), 
Várzea Grande, anexo A (336 vagas), Várzea Grande, anexo B (672 vagas), Por-
to Alegre do Norte (336 vagas) e Sapezal (336 vagas).

Outras seis novas unidades estão em fase de aprovação pelo Depen 
para serem construídas nos municípios de Cáceres, Alta Floresta, Sorriso, Barra 
do Graças, Campo Verde e São José dos Quatro Marcos, somando mais 1.800 
novas vagas. As obras serão construídas com recursos do Ministério da Justiça 
e Tesouro Estadual, obedecendo às resoluções do Depen. Os projetos foram 
elaborados pela Sejudh e fazem parte do processo de ampliação, moderni-
zação e humanização das unidades penais, contribuindo para a redução da 
superlotação desses estabelecimentos.

The Mato Grosso Department of Justice and Human Rights (Sejudh) is 
aiming to construct six new detention centers (CDP) this year. According to the 
Sejudh Secretary Luiz Antônio Pôssas de Carvalho, the works were approved by 
the National Penitentiary Department (Depen) and he predicts that some units 
will be opened as early as the end of this year. 

The construction of these new prisonswill create over two thousand ope-
nings in the state prison system. The centers will be built in the municipalities of 
Juína (152 vacancies), Peixoto de Azevedo (256 vacancies), Várzea Grande, Annex 
A (336 vacancies), Várzea Grande, Annex B (672 vacancies), Porto Alegre do Norte 
(336 vacancies) and Sapezal (336 vacancies). 

Another six new units are being approved by Depen to be built in the mu-
nicipalities of Cáceres, Alta Floresta, Sorriso, Barra do Graças, Campo Verde and 
São José dos Quatro Marcos, adding over 1,800 new vacancies. The projects will 
be built with funds from the Ministry of Justice and the State Treasury, according 
to Depen. The projects were developed by Sejudh and are part of the expansion, 
modernization and “humanization” of the state’s prison system, helping to reduce 
overcrowding of current establishments.

Texto/Text:  Lucimar Poleto
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Em setembro de 2012 foram inauguradas duas unidades penitenciá-
rias no Estado, sendo uma o Centro de Detenção Provisória (CDP), em Pontes 
e Lacerda, com capacidade de abrigar 292 detentos provisórios, e a outra, a 
Cadeia Pública Feminina de Cáceres, cujas instalações foram feitas no prédio 
onde funcionava a Delegacia da Polícia Civil. O local foi todo reformado cus-
teado pelo Estado através de recursos da Sejudh. O Estado de Mato Grosso 
dispõe de 6.100 vagas no Sistema Penitenciário e possui uma população car-
cerária de 9.886 detentos. A meta da secretaria é atingir o déficit zero de va-
gas no sistema com a construção dessas novas unidades, além disso, reformar 
todas as penitenciárias e cadeias do Estado. < 

In September 2012 two prison units were opened in the state. These inclu-

ded the Provisional Detention Center (CDP) in Pontes e Lacerda, with a capacity 

to house 292 provisional inmates, and the Public Women’s Jail in Cáceres, whose 

facilities were installed in the Civil Police station. This place was completely reno-

vated through funding from Sejudh. The state of Mato Grosso has 6,100 vacancies 

in the prison system and has a prison population of 9,886 inmates. The Secretary’s 

goal is to reach a zero deficit of vacancies in the system with the construction of 

these new units, and to reform all prisons and jails in the state. < 
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