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Campo Grande MS, 21 de dezembro de 2020. 

Ofício 81/2020 

Excelentíssimo Secretário. 

São inúmeros os problemas do sistema penitenciário estadual. Déficit de servidores, 

superlotação, insalubridade do ambiente prisional, edificações inapropriadas para abrigar 

presos, ameaças, insegurança, fragilidade e condições adversas de trabalho.  Além desses 

graves problemas, recentemente passamos a conviver com a falta de Policiais Militares 

atuando permanentemente nas guaritas, torres de vigilância e muralha das Unidades 

Prisionais. 

 A Saída da Polícia Militar das Unidades Penais aqui em Mato Grosso do Sul era 

questão de tempo e uma certeza absoluta. Mesmo assim, a AGEPEN não se preparou 

adequadamente para enfrentar essa realidade. Falta de planejamento, improvisos e 

divergências internas explicam as dificuldades que enfrentamos nesse momento de 

transição. 

A ausência cada vez mais expressiva da Polícia Militar realizando atividades 

vinculadas ao Sistema Penitenciário é um problema antigo que a cada dia que passa se 

agrava ainda mais. Para melhor compreensão desse problema, elaboramos um breve 

histórico sobre esse tema.  

O ponto de partida de tudo o que está acontecendo hoje, iniciou com a PEC 

número 308/2004, apresentada na Câmara dos Deputados no dia 11 de agosto do 

ano de 2004. Essa Proposta de Emenda Constitucional objetivava alterar o Artigo 

144 da Constituição e criar a Policia Penal. 

Desde aquela época, o SINSAP/MS entendia que teríamos que reestruturar a 

nossa carreira, redefinir atribuições e gradativamente assumir funções até então realizadas 

exclusivamente por Policias Militares. Em todas as lutas e mobilizações essa perspectiva 

sempre esteve presente em nosso horizonte.  Foi com esse propósito que o SINSAP/MS 
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junto com outros Sindicatos Nacionais de Servidores Penitenciários, travou uma luta 

histórica para viabilizar a aprovação da Polícia Penal. 

 Após idas e vindas, mudanças e transformações significativas no texto inicialmente 

proposto, finalmente em dezembro de 2019, o Congresso Nacional promulgou a PEC que 

criou a Policia Penal em âmbito Nacional. 

Assim que o Congresso Nacional promulgou a PEC criando a Policia Penal em 

âmbito nacional, começamos a sentir de maneira mais significativa os efeitos dessa medida 

dentro do Sistema Penitenciário.  A falta de Policiais Militares atuando permanentemente 

nas guaritas, torres de vigilância e muralha das Unidades Prisionais se agravou ainda mais, 

uma vez que a Policia Militar de MS intensificou as tratativas para deixar de realizar 

definitivamente essas atividades.  

Apesar de não termos condições de assumir imediatamente todas essas atividades, 

O desejo da Policia Militar se desincumbir dessas atividades era tamanho que além de 

tratativas administrativas e interlocuções políticas, no final do ano passado uma 

Associação representativa dos Policiais Militares levou essa demanda ao Judiciário de MS.  

Em busca de uma solução consensual e mais adequada para o caso, o Tribunal de 

Justiça de MS, organizou uma audiência conciliatória com representantes da AGEPEN, 

Comando da Policia Militar, Associações dos Policias e com esta Entidade Sindical. 

A reunião terminou sem consenso porque naquela época, assim como ocorre nos 

dias atuais, o Estado de Mato Grosso do Sul ainda não oferece todas as condições para 

assumirmos integralmente essas novas atribuições.  

 Reconhecendo essa dificuldade, ao se manifestarem, os integrantes do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul, enfatizaram que essa mudança não poderia ocorrer de 

maneira abrupta, açodada e sem planejamento estratégico para não prejudicar o trabalho 

desenvolvido e principalmente, ocasionando prejuízos para a sociedade. 
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Em julho deste ano, com um quadro praticamente inalterado no tocante às 

condições humanas e materiais, a Presidência da nossa Autarquia, sem a presença da 

Entidade representativa dos Servidores Penitenciários, participou de uma reunião com a 

alta cúpula da Policia Militar, ocasião em que aceitou assumir em ATA registrada, a 

realização dessas atividades nas Unidades Penais de Três Lagoas, Naviraí e Bataguassu. 

Em dezembro desse ano, esse abandono da Polícia Militar atingiu o maior presídio 

do Estado. Instado a se posicionar sobre esse tema, um Juiz da Comarca de Dourados, em 

consonância com a decisão tomada na audiência conciliatória ocorrida o ano passado, 

determinou que os Policiais Militares retornassem a realizar as atividades de vigilância das 

guaritas e muralhas da Unidade Penal, justificando que o único grupo existente na 

AGEPEN, apto para realizar essa atividade ainda esta em formação e, portanto, longe de 

ter condições plenas de assumir integralmente essa função.  

Nesse ponto de vista, as recentes fugas ocorridas na Penitenciaria Estadual de 

Dourados e no Estabelecimento Penal Máximo Romero em Jardim, em virtude de torres de 

vigilâncias desativadas, em decorrência de falta de servidores devidamente capacitados 

para realizar essa atividade, corroboram essa decisão e explicam bem a dimensão do 

problema que estamos enfrentando. 

Em sentido oposto a decisão abalizada e correta tomada pelo magistrado da 

Comarca de Dourados, que reconheceu que no momento não reunimos todas as condições 

para assumir tamanha responsabilidade, a alta cúpula da AGEPEN, mais uma vez, 

participou de uma reunião com representantes da Policia Militar e formalizou um novo 

acordo. 

Mais uma vez, o Sindicato que representa a categoria não foi convidado e tomou 

conhecimento dos fatos através dos veículos de comunicação.  Entre as definições 

estabelecidas na reunião, temos a disponibilização de recursos pela AGEPEN, para 

pagamento de gratificação aos Policiais Militares que atuarem na Guarda Externa, 

semelhante a horas extras pagas aos Policiais Penais. 
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A disponibilização de recursos da AGEPEN para fazer frente a essa necessidade 

preocupa essa Entidade. Por conhecermos as inúmeras carências da nossa Instituição, 

entendemos que o mais apropriado era que essa verba fosse disponibilizada pelo próprio 

Estado, através de outra fonte de recursos.  

Essa preocupação se justifica porque recentemente várias Unidades Penais 

reclamaram que a AGEPEN reduziu os valores que elas recebiam para pagar plantões 

extraordinários. Sabemos que esses plantões são fundamentais para garantir mais 

segurança em todas as rotinas.  Nesse cenário, a solução que a AGEPEN proporciona para 

uns, significa o agravamento dos problemas para outros. Para atender minimamente uma 

Unidade Penal, outra precisa ficar desassistida. Enquanto isso, os problemas se espalham 

geometricamente por todo o Estado. O resultado disso é vulnerabilidade e colapso de todo 

o sistema.  

Temos consciência de que essa pressão institucional da Poícia Militar não cessará 

até que eles consigam atingir os objetivos estabelecidos. Ou seja, dentro de um breve 

intervalo de tempo, deixar de realizar definitivamente essas atividades nas Unidades 

Prisionais de MS.  A principal justificativa para tomarem essa medida intempestiva é a 

promulgação da PEC que cria a Policia Penal em âmbito nacional. Apesar disto a Polícia 

Penal em MS ainda precisa ser aprovada.  

Antevendo que teríamos que conviver com essa realidade, esta Entidade Sindical 

formalizou pedido solicitando formação integral para todos os servidores penitenciários. A 

grade curricular desse curso de caráter generalista tinha que atender todas as necessidades 

da nossa Instituição.   Sabíamos que uma formação ampla e abrangente contemplaria todas 

as necessidades da gestão e facilitaria a operacionalização de todas rotinas inerentes ao 

sistema penitenciário.  

De acordo com o pedido que formalizamos, essa capacitação devia ocorrer durante 

o período de formação realizado na Academia pela Escola Penitenciaria. Para a instituição, 

esse certamente seria o melhor dos cenários. Ou seja, o servidor assim que fosse nomeado 

poderia ser escalado para desempenhar qualquer função no âmbito da nossa Autarquia.  
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Em relação aos servidores antigos a AGEPEN teria que elaborar um planejamento 

estratégico para formá-los gradativamente. Infelizmente a Direção da AGEPEN apresentou 

uma série de óbices, e impediu que essa formação integral acontecesse. Seja durante a 

academia, seja em relação aos antigos servidores. Se o pedido formulado por esta Entidade 

Sindical tivesse sido atendido, certamente, boa parte das dificuldades que hoje 

enfrentamos, estariam superadas.  

Contrariamente a tudo isso, a AGEPEN escolheu dividir a nossa categoria, instituir 

vários cursos de capacitação, criar nichos de especialidades, formando servidores para 

atuações específicas em detrimento de uma formação de caráter mais amplo e abrangente. 

O embrião desses cursos aconteceu ainda em 2015, quando a AGEPEN, idealizou 

um Curso denominado GIRVE (GRUPO DE INTERVENÇAO RÁPIDA, CONTENÇÃO, 

VIGILÂNCIA E ESCOLTA). Esse Curso foi ministrado por instrutores do DPOE DF, 

formou aproximadamente 80 servidores e foi a referência embrionária para a realização 

dessas atividades.  

Posterior ao GIRVE, alteração legislativa na Lei 4490/2014, possibilitou novas 

atribuições para os agentes penitenciários. Essas alterações legislativas pontuais na Lei que 

organiza a nossa carreira, permitiram a criação do COPE. (COMANDO DE OPERAÇOES 

PENITENCIARIAS). 

Com a institucionalização do COPE, imaginava-se que esse grupo ficasse 

responsável por essas atividades no âmbito do sistema prisional. Como o número de 

servidores habilitados para integrar esse grupo era muito pequeno, sendo muitos dos 

integrantes residentes no interior do Estado, o alcance de atuação desse grupo ficou muito 

limitado. 

A fórmula encontrada pela AGEPEN, para robustecer esse grupo e integrar novos 

componentes, foi a criação de um novo curso de formação, dessa vez, denominado CIPE 

(CURSO DE INTERVENÇAO PRISIONAL E ESCOLTAS). Os formando do GIRVE e 

do CIPE voluntariamente foram lotados no COPE. Com um número mínimo de servidores 
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lotados no COPE, a AGEPEN criou 05 bases operacionais. Campo Grande, Dourados, 

Corumbá, Naviraí e Três Lagoas.  

Mesmo com o ingresso de novos servidores, a crescente demanda relacionada ao 

desempenho dessas atividades, principalmente em decorrência da gestão plena do novo 

presídio da Gameleira, a AGEPEN criou um novo Curso, dessa vez, denominado CAVE 

(CURSO DE ARMAMENTO E TIRO, VIGILÂNCIA E ESCOLTAS). Esse novo curso 

habilita servidores para trabalharem nas escoltas, muralhas e custodia hospitalar.  

Apesar dessa diversidade de cursos, informações indicam que a AGEPEN estuda a 

criação de um novo Curso. Dessa vez para atuar especificamente na recapturas de presos 

que romperem tornozeleiras eletrônicas. 

É exatamente em relação a essa diversidade de cursos oferecidos pela nossa 

Autarquia e o caráter de atuação dos formandos, cada vez mais restrito e especifico que 

reside boa parte das críticas. Porque a nossa instituição não define um modelo de curso, 

cuja formação atenda todas as necessidades para operacionalizar o sistema penitenciário? 

Além disso, existe uma série de problemas relacionados a esses cursos que 

precisam ser urgentemente corrigidos.  Especificamente em relação ao CAVE (CURSO 

DE ARMAMENTO E TIRO, VIGILÂNCIA E ESCOLTA) que habilita servidores para 

trabalharem armados nas escoltas, muralhas e custodia hospitalar, o EXAME 

PSICOLÓGICO está sendo realizado após a conclusão do curso. 

Com isso, mesmo sem avaliar e conhecer o perfil profissiográfico, que define se os 

candidatos estão aptos, ou seja, se reúnem o conjunto de competências comportamentais 

necessárias para o desempenho das atividades com armas, a AGEPEN, sem conhecer o 

resultado do exame psicológico desses alunos, está permitindo que eles participem desses 

cursos. 

Como em todos os exames psicológicos realizados ocorrem inaptidões, esses 

servidores apesar de terem concluído o curso, ficam impossibilitados de atuarem nessas 
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funções. Essa situação além de atrasar a publicação do resultado final do curso, acaba 

ocasionando despesas extras para o Estado. 

Tudo isso atrasa a assunção dessas atividades pelos agentes penitenciários. A 

instituição por enfrentar enorme dificuldade para capacitar os servidores, em função do 

histórico déficit de recursos humanos que enfrenta, devia se cercar de cuidados básicos 

para atingir de forma mais célere o seu objetivo. 

Outra situação que precisa ser solucionada, em relação ao CAVE CURSO DE 

ARMAMENTO E TIRO, VIGILANCIA E ESCOLTA, é possibilitar que os integrantes 

desse grupo realizem escoltas. Em tese um curso que capacita para escolta, devia permitir 

que os formandos realizassem essa atividade. Todavia, eles estão impedidos. 

Esse impedimento é muito prejudicial para a nossa Instituição uma vez que o Curso 

habilita para Escoltas. Por razões que desconhecemos o certificado de conclusão desse 

curso, não consta a carga horária relacionada a essa disciplina.  

Com essa decisão estranha avalizada pela AGEPEN, os formandos desse curso só 

podem realizar escoltas quando se tratar de uma escolta médica emergencial. Nesse caso, o 

amparo legal é estabelecido pela lei que regulamenta a omissão de socorro. Excluindo essa 

possibilidade, toda e qualquer escolta deve ser realizada exclusivamente por integrantes do 

COPE. Assim sendo, toda vez que surge um pedido de escolta que não preenche esse 

requisito, a Unidade Penal precisa acionar o COPE para realizá-la.  Nessas ocasiões, uma 

Equipe do COPE escolta o preso até o destino final, e entrega para os servidores do CAVE 

escalados para realizarem a custodia desse preso.  

Além de corrigir esse problema, os diversos grupos instituídos pela AGEPEN 

enfrentam dificuldades relacionadas à falta de habilitação especifica para conduzir 

viaturas. Ela ocorre porque poucos alunos formados nesse curso possuem CNH nas 

categorias D ou E, requisito legal de acordo com o CTB para conduzir viaturas.  

Para superar esse problema, a AGEPEN precisa viabilizar parcerias junto ao 

Governo do Estado ou com outras forças que integram a Segurança Pública, para habilitar 
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todos os alunos que já concluíram esse curso e também aqueles servidores que desejam 

ingressar nessa nova atividade. 

Enquanto isso não acontecer, a possibilidade de presenciarmos servidores 

realizando essa atividade, em conflito com as normas estabelecidas no Código de Transito 

Brasileiro é bastante elevada.  

 Em relação aos inúmeros grupos instituídos no âmbito da nossa Autarquia, embora 

ainda estejam em processo de estruturação, existem muitas controvérsias relacionadas ao 

modelo de atuação deles. Entre esses questionamentos podemos citar:  

O modelo atual de gestão desses grupos atende plenamente os interesses da 

Administração? Que mudanças podem ser adotadas para aperfeiçoar o desempenho dessas 

atividades? Os Diretores e Diretoras estão sendo consultados para definir qual é o melhor 

modelo de gestão para realizarmos essas atividades? Essa atividade deve ser feita de forma 

centralizada ou descentralizada? É consenso entre os Diretores e Diretoras que a Gestão 

desses grupos fique sob suas responsabilidades e vinculados as Unidades Penais? A 

pulverização desses grupos contribui para aperfeiçoar o modelo de gestão adotado pela 

AGEPEN? Os servidores que desempenham essas atividades estão satisfeitos e motivados? 

Qual o grau de satisfação dos servidores que integram esses grupos? Hoje existem mais 

servidores querendo sair ou ingressar nesses grupos? Os servidores estão contentes com a 

escala de trabalho atualmente adotada?  Existe algum planejamento para formar todos os 

servidores penitenciários? Os diferentes grupos criados ajudam a somar ou dividir a nossa 

categoria? 

Essas dúvidas e questionamentos precisam ser elucidados.  A melhor forma de 

fazer isso é ouvindo todos os envolvidos. É interagindo com outros Estados para conhecer 

modelos de gestão que atendam plenamente as nossas necessidades. Sem esse diálogo 

permanente, dificilmente alcançaremos um modelo de gestão que atenda os interesses da 

Administração e que não sobrecarregue demasiadamente os servidores que realizam essa 

atividade.  

http://www.sinsap.com.br/
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Como a AGEPEN não preparou adequadamente para a chegada desse momento 

(saída da Policia Militar), poucos servidores estão devidamente habilitados para 

desempenhar essas atividades.  

Agora, diante da crescente necessidade e do abandono cada vez mais significativo 

por parte da Policia Militar, informações indicam que a AGEPEN está se propondo a pagar 

ex oficio para remover servidores lotados em outras Unidades Penais, para em caráter de 

urgência, atuarem na Penitenciaria Estadual de Dourados.   

A remoção ex oficio, embora interessante financeiramente para o servidor, indica 

que não houve um planejamento estratégico da AGEPEN, se isso tivesse ocorrido, os 

alunos sairiam formados da academia, aptos para desempenharem qualquer atividade. 

Como essa formação não foi realizada por falta de planejamento, o Estado terá que 

suportar um aumento de despesas para fazer frente a essa urgente necessidade. 

Além disso, como o déficit de servidores é característica marcante em todas as 

Unidades Penais do Estado, qualquer remoção de servidores representa dificuldades extras 

para os gestores que perderem esses servidores. 

 Não bastasse essa letargia e inabilidade gerencial, observamos uma série de 

desencontros de informações e divergências, entre os idealizadores e os responsáveis pela 

aplicação desses cursos.  Enquanto persiste esse embate, convivemos com constantes 

atrasos. 

Especificamente em relação aos 03 primeiros Caves realizados pela AGEPEN, 

observamos ausência de planejamento e dificuldades. Os problemas se iniciaram com as 

inscrições, idas e vindas para realização do TAF, dificuldades para realizar o curso, custo 

financeiro para os servidores se deslocarem até o local do curso, capacitação centralizada 

basicamente em Campo Grande, atritos para liberação de servidores convocados pela 

instituição para participar da formação desistências, questionamentos relacionado à 

didática e a doutrina operacional aplicada durante o curso, falta de pagamento para os 

instrutores e etc.  
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Para piorar ainda mais esse cenário, o resultado final com a lista de alunos 

aprovados nesses cursos, só foi publicado no dia 08/07/2020. Esse atraso ocorreu entre 

outas coisas porque o exame psicológico foi realizado muito tempo após a conclusão do 

curso.  

Especificamente em relação aos exames psicológicos a relação nominal de 

servidores aptos ou inaptos nestes exames não foi publicada em Diário Oficial ou no Site 

da nossa Instituição.  Apesar disso, em fevereiro de 2020, a AGEPEN expediu a 

PORTARIA 42 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020, permitindo expressamente a atuação 

desses servidores no novo Presidio Masculino de Regime Fechado da Gameleira. 

Importante destacar que a portaria em questão, é especifica para o novo Presidio 

Masculino de Regime Fechado da Gameleira. Desta forma, a atuação dos servidores 

desempenhando essas atividades nas demais Unidades Penais do Estado, ainda não tem 

respaldo legal. 

Muitos problemas verificados na realização do CAVE que é um curso de pequena 

duração, também ocorrem até com maior intensidade na realização do CIPE. Boa parte 

desses problemas acontece aparentemente por divergência entre os idealizadores e os 

responsáveis pela condução desses cursos. 

 Basta olhar a morosidade para realização das etapas previstas para o III CIPE. Esse 

problema começou com o período de inscrição. Inicialmente as inscrições começariam no 

dia 21/09/2020 e estenderia até o dia 30/09/2020. Como aparentemente não houve numero 

suficiente de interessados as inscrições foram reabertas do dia 28 a 30 de outubro de 2020. 

Por fim, reabriram para os interessados se inscreverem no dia 01 e 02/12/2020. 

No tocante as inscrições, primeiro houve divergências em relação a quem poderia 

fazer o curso. Inicialmente precisava ter experiência mínima de 1 (um) ano no cargo ou na 

função de Agente Penitenciário Estadual, salvo se comprovada experiência no sistema 

penitenciário de outros Estados da Federação. Com essa regra, todos os servidores do 

último concurso que foram empossados recentemente, estavam impedidos de realizar o 
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curso. Além disso, como o interessado tinha que ter matrícula funcional, esse requisito 

vedou a inscrição dos novos servidores. 

Em relação ao Edital, ele também precisou ser republicado varias vezes, porque a 

após a primeira publicação, houve uma serie de pedidos de alterações, objetivando inserir 

ou excluir requisitos. Com a publicação do Edital que selecionará instrutores para 

ministrarem aulas nesse curso, surgiu uma nova divergência questionando o modelo de 

seleção desses instrutores, e um novo pedido para modificá-lo. Confirmando esse cenário, 

o inicio do curso fica mais indefinido ainda.  

Essas e outras indefinições prejudicaram todas as previsões para a realização do 

TAF. Inicialmente o TAF estava marcado para acontecer no dia 21/11/2020. Alguns 

servidores que residem no interior do Estado chegaram a deslocar para Campo Grande para 

realizá-lo. Porém em cima da hora resolveram cancelar.  Depois disso, remarcaram o TAF 

para o dia 05/12/2020. Da mesma forma que aconteceu com o primeiro agendamento, 

também foi cancelado. Por fim, remarcaram o TAF para o dia 19/12/2020 e cancelaram em 

razão do crescimento no numero de casos de covid 19.  

Embora essas questões que pontuamos nesse oficio interfiram de maneira 

significativa na celeridade desse processo, no momento atual, não temos condições para 

assumirmos integralmente essas atividades. Por isso, apesar de entendermos que elas farão 

parte das nossas novas atribuições, não podemos aceitar que essa transferência de 

responsabilidades ocorra de maneira açodada, abrupta e sem planejamento, para não 

colocarmos em colapso o Sistema Prisional.  

Ademais, o déficit de servidores, principal argumento utilizado pela Policia Militar 

para se desobrigar de realizar essas atribuições, atinge indistintamente todas as carreiras no 

serviço publico do Estado. Logo precisamos que o governo proporcione as condições 

necessárias para assumirmos o comando dessas atividades. Se nesse momento não 

questionarmos esse abandono deliberado da Policia Militar, certamente enfrentaremos 

graves problemas. 
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Importante reforçar que para superarmos definitivamente esse embate de 

competência no tocante a realização dessas atividades, que hoje ocorre entre Policia Militar 

e os Agentes Penitenciários, precisamos que o parlamento estadual aprove o mais breve 

possível a Policia Penal aqui em MS. A aprovação da PEC e da Lei orgânica que vai 

reestruturar a nossa carreira é o suporte legal e jurídico que precisamos para conferir aos 

Policiais Penais todas as prerrogativas para desempenharem com segurança as novas 

atribuições aqui em Mato Grosso do Sul.  

Por fim, para assumirmos essa nova responsabilidade, o Governo precisa treinar, 

capacitar, todos os servidores penitenciários, conceder porte de arma institucional, realizar 

uma nova academia com formação integral para os candidatos remanescentes, definir um 

planejamento com calendário e cronograma para formar os atuais servidores, nomear todos 

os aprovados no último concurso, estabelecer uma política permanente de inclusão de 

novos servidores para fazer frente às urgentes necessidades do sistema penitenciário 

estadual.  

Além é claro, de estabelecer um cronograma temporal gradativo e adequado, 

definindo cada etapa desse processo, especificando quando e quais regiões iremos assumir 

de maneira definitiva essas novas atribuições. Sem condições e planejamento estratégico, é 

muito complicado assumirmos um compromisso dessa envergadura.  

Certos do pleno atendimento dos nossos pedidos, manifestamos apreço de elevada 

estima e consideração.  

Respeitosamente. 

 

 

André Luiz Garcia Santiago. 
Presidente do SINSAP/MS 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo senhor Eduardo Correia Riedel.  

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS. 
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