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Manchetes

O Globo: Estados que tiveram massacre não usarão verbas para presídios

Folha de S. Paulo: Promotoria faz operação para prender líderes de facção criminosa no 
RN

Síntese das principais notícias

Controle Externo

Megaoperação: Folha de S. Paulo noticia que o Grupo de Atuação Especial no Combate
ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio Grande do Norte, realizou, na 
sexta-feira (16), uma megaoperação em todo o Estado contra a facção criminosa PCC.  
As investigações apontam que a facção comandava de dentro dos presídios ações 
relacionadas ao tráfico de drogas, roubo de veículos, explosões de caixas eletrônicos e 
assassinatos. 

Laudos: O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves divulgou os primeiros laudos da
Fazenda Santa Lúcia, em Pau D'Arco, no Pará, onde 10 pessoas morreram durante uma 
ação policial. Uma das constatações dos laudos divulgados é que não há vestígios de 
impacto de projétil de bala nos coletes usados pelos policiais que participaram da ação. 
Notícia do Correio Braziliense. 

Tumulto: O Globo traz a informação sobre um tumulto entre usuários de crack  e policiais
militares, na manhã de sábado, em São Paulo, que deixou pelo menos um agente ferido. 
De acordo com a corporação, a PM esteve no local em busca de traficantes e foi recebida
com paus e pedras. O Ministério Público classificou a ação como “uma lástima”, e 
informou que vai instaurar inquérito para investigar o trabalho dos agentes de segurança 
no local. 
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Sistema Prisional

Verbas: Palco de massacres recentes que deixaram 130 mortos neste ano, Amazonas, 
Roraima e Rio Grande do Norte ainda não apresentaram projetos finalizados de criação 
de vagas em presídios com uso dos recursos liberados em dezembro pelo governo 
federal. Jornal O Globo diz que, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional 
(Depen) do Ministério da Justiça, que precisa aprovar as propostas, apenas três estados 
têm projetos sob análise: Alagoas, Pará e Pernambuco. 

Problemas: TV Justiça noticia que uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
aponta que menos de 1% dos presídios do Brasil têm boas condições de funcionamento. 
A avaliação feita por juízes é uma forma de mensurar a falta de estrutura e embasar a 
elaboração de políticas públicas. O principal problema é a superlotação. 

Cobrança: Membros da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-PA) participaram de uma reunião para alertar e cobrar o Governo do Pará 
para que conclua a construção da nova unidade prisional em Parauapebas, no sudeste do
estado. Informação do Portal G1.

Seminário: Correio Braziliense noticia que o atual quadro do sistema penitenciário será 
apresentado na sétima edição do seminário de Direito Administrativo e Administração 
Pública, promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), amanhã (20), em 
Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes, e Raul Jungmann, titular da Defesa, vão apresentar números 
relativos ao sistema prisional do país, como a evolução da superlotação masculina e 
feminina e a quantidade de presos provisórios.


