
3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PAULO AFONSO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DA  BAHIA ,  por  seu

representante  em  exercício  na  3ª  Promotoria  de  Justiça  de  Paulo

Afonso,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais  (arts.  127  e  129  da

Constituição  da  República)  e  legais  (art.  75,  inciso  IV,  e  art.  84  da  Lei

Orgânica  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia),  na  forma  da

Resolução CNMP n.°82/2012:

CONSIDERANDO a atribuição da 3 a  Promotoria de Justiça de

Paulo Afonso de zelar pela higidez da execução penal.

CONSIDERANDO o excesso de presos no Conjunto  Penal  de

Paulo  Afonso,  em  número  muito  além  da  capacidade  da  unidade  (410

custodiados),  circunstância que se exacerbou nos últimos meses após a

interdição  de  carceragens  de  Delegacia  de  Polícia  nos  Municípios

circunvizinhos.

CONSIDERANDO que em razão do afluxo de custodiados em

diminuto  lapso  temporal  o  Conjunto  Penal  de  Paulo  Afonso  passou  de

550  presos  para,  atualmente,  780  custodiados,  sem  que  o  Estado  da

Bahia procedesse a qualquer obra ou reforma na unidade.

CONSIDERANDO  as  condições  insalubres  e  de  notória

deficiência  estrutural  do  módulo  improvisado  para  a  custódia  das

presas.

CONSIDERANDO  o  efetivo  insuficiente  de  agentes

penitenciários  para  atender  aos  reclamos  da  atual  quantidade  de

custodiados.

CONSIDERANDO,  por  derradeiro,  ser  a  Audiência  Pública

instrumento oportuno ao Ministério  Público para atuar  em colaboração e

participação  da  sociedade  civi l  e  dos  demais  órgãos  do  Estado,  em



busca de diagnóstico,  análise  e proposição que visem ao enfrentamento

do problema.

COMUNICA:

A  todo  (a)s  interessado  (a)s  que  no  dia  30  de  agosto  de

2019,  às  9  horas ,  no  Memorial  CHESF,  situada  na  Rua  Carlos

Berenhauser,  S/N,  Alves  de  Souza,  Paulo  Afonso/BA,  será  realizada

AUDIÊNCIA PÚBLICA ,  com os seguintes OBJETIVOS:

a)  obter  subsídios  e  informações  adicionais  acerca  da

custódia  de  presos  além  das  vagas  existentes  no  Conjunto

Penal de Paulo Afonso;

b)  debater  e  buscar  soluções,  no  âmbito  regional  inclusive,

para  regularizar  ou  arrefecer  as  precárias  condições  de

encarceramento,  insuficiência  de  efetivo  de  agentes

penitenciários e superlotação carcerária.

Aqueles que pretenderem participar da audiência na condição

de  expositores  deverão  apresentar  requerimento  formal  a  esta

Promotoria  de  Justiça,  até  10  (dez)  dias  antes  da realização  do  evento,

acompanhado  da  sua  qualif icação  e  da  descrição  do  objeto  da

exposição.  Sujeitar-se-á,  entretanto,  a  participação  postulada  à

deliberação ministerial. 

Em  tempo,  informo  que  a  participação  dos  presentes  ao

evento ocorrerá mediante solicitação a ser realizada no local.

Paulo Afonso, 23 de julho de 2019.

Igor Clóvis Silva Miranda

Promotor de Justiça


