Procure por itens inadequados

No arsenal

Monitoramento
de armas e
instrumentos de
imobilização

• 	Instrumentos de imobilização lastrados.

i) Examine questões procedimentais:

• 	Instrumentos de imobilização de pernas com
barra fixa.

• A munição está dentro do prazo de validade?

• Procure por itens proibidos ou inadequados.

• As armas e munições estão
armazenadas de forma segura?

• 	Observe as armas portadas pelo pessoal,

Um guia de bolso para
monitores de locais de
detenção e órgãos de
prevenção à tortura.

• 	Instrumentos de imobilização fixados à
parede ou ao chão.

• 	Algemas para polegares e esmagadores de
polegares.
• 	Algemas para dedos e esmagadores de
dedos.

• 	Há um registo atualizado
com informações sobre a distribuição de
armas?
• As armas são distribuídas regularmente?

• Camas-jaula e camas-rede.

ii) Examine as armas e munição quanto a:

• 	Cadeiras, mesas ou camas de imobilização,
se não estiverem equipadas com tiras ou
correias.

• Inscrições, marcas, logotipos.

• 	Dispositivos corporais de eletrochoque.
• Bastões e escudos com pregos.
• Chicotes.
• 	Porte de armas em locais de detenção de
menores.

• Datas.
• Cores.

Ao visitar os diferentes
setores da instalação

se houver. Observe quem as portam e em
quais turnos, bem como se há circunstâncias
excepcionais que possam justificar o porte.
• 	Observe e fotografe (se possível) as
principais características de todas as armas,
instrumentos de imobilização e munição que
você encontrar.
• 	O equipamento portado está visível ou
oculto?

• 	Tamanho, forma e características
perceptíveis.
• 	Observe todos os lados, a parte superior e a
inferior.

No escritório

No centro de formação

Ao falar com detentos

Ao falar com os funcionários

• 	Há regulamentos para cada tipo de

• 	As armas são distribuídas somente a agentes

• 	Os detentos sofreram ou testemunharam

• 	Quais são as armas e instrumentos
de imobilização distribuídos aos
funcionários? Em quais circunstâncias e
com que frequência?

arma e instrumento de imobilização?
Eles estabelecem quando essas armas
e instrumentos podem ser portados e
usados, e por quem, e proíbem o uso
de equipamentos que não constam do
regulamento?
• 	Os regulamentos atendem às normas
internacionais?
• 	Os registros de uso da força são
processados internamente, e os
incidentes e registros são encaminhados
aos órgãos externos quando necessário?

capacitados e avaliados quanto ao seu uso?
• 	A formação aborda questões de ética,
direitos humanos, habilidades de negociação
e alternativas ao uso da força?
• 	O conteúdo formativo atende às normas
internacionais?
• 	Os agentes passam por reciclagem formativa
regularmente?
• 	Com que frequência o conteúdo formativo é
revisado?

uso da força (em detentos) por parte de
funcionários?
• 	Em quais circunstâncias, segundo o que
recordam? Eles se lembram de alguma
característica das armas ou instrumentos
de imobilização utilizados?
• 	Os detentos submetidos ao uso da força
receberam assistência médica imediata
(quando necessário)?
• 	Segundo a experiência dos detentos,
com que frequência os agentes portam
armas e empregam a força?

• 	A compreensão dos funcionários em
relação a quando podem usar armas e
instrumentos de imobilização atende às
normas internacionais?
• 	Eles compreendem adequadamente o
significado de direitos humanos?
Eles sentem que receberam a formação
e as ferramentas necessárias para ajudálos a evitar o emprego da força?
• 	Eles estão cientes de que precisam
documentar o uso da força? Há indícios
de que façam isso?

