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RELATÓRIO DE VISITA À UNIDADE PRISIONAL 

 

Data da fiscalização: 11 de novembro de 2015. 

Unidade: Penitenciária Talavera Bruce. 

 

I) INTRODUÇÃO 

 

“Porque isso aqui é uma estupidez, isso aí tinha que 

acabar, isso aí é um Auschwitz da vida, isso aí é um campo 

de concentração, isso é um gueto, esses Bangu 7 aí, esse 

complexo de Bangu, isso é terrível, tinham que ter vergonha 

de fazer um negócio desse. Porque, eu não sei se a senhora 

já entrou lá, é um... Parece, sabe essas coisas de 

cemitério, gavetas de cemitério? Então, as camas, são as 

gavetas, são mortos vivos, é um deitado embaixo, o outro em 

cima, então a senhora olhando assim, a senhora tem a 

impressão que está num monte de gaveteiros de cemitério, 

porque são mortos vivos”. 

“R.” 54 anos, presa na Penitenciária Talavera Bruce em 2005
1 

 

No dia 11 de novembro de 2015 a Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro esteve presente na unidade prisional feminina 

Talavera Bruce, localizada na Estrada Guandu do Sena, 1902 – 

Bangu, CEP: 21854-002, telefones 2333-4819 ou 2333-4824 para 

realização de visita e fiscalização, em cumprimento ao disposto 

no artigo. 179, inciso III, da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; artigo 4º, inciso VIII, da Lei Complementar nº80/94; e 

artigo. 22, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 06/77. 

Compareceram ao ato a Defensora Pública Roberta Fraenkel, 

Subcoordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (NUDEDH), o 

Defensor Público Luiz Gustavo Carneiro de Carvalho Lima do 

NUDEDH, os estagiários do NUDEDH Maria Alice Ferreira, Cibele 

Martins, João Marcelo Dias, Fernando Henrique Cardoso e Jose 

Mauricio Linhares, assim como a engenheira Rosângela Patrocínio 

                                                 
1 SOUZA, Simone Brandão. Criminalidade Feminina: trajetórias e confluências na fala de presas do 

Talavera Bruce. Dissertação apresentada no Curso de Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais da 

Escola Nacional de Ciências Estatísticas – ENCE/IBGE, 2005, 240p.  
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dos Santos Machado e o técnico em edificações Luiz Eduardo Ramos 

Barros Silva, membros da Engenharia Legal – DPGE.  

Ao chegar na unidade, por volta das 11:15hs da manhã, após o 

devido registro no livro, a equipe foi informada por agentes da 

portaria que não seria possível ingressar no presídio com 

câmeras fotográficas, filmadora ou gravador. Mesmo exibindo 

cópia da resolução da SEAP
2
, que permite expressamente a 

utilização de instrumentos de registros audiovisual e 

fotográfico em vistorias realizadas em locais de privação de 

liberdade, tivemos que deixar o material no carro para podermos 

nos dirigir à Direção. Fomos recepcionados pela diretora Bárbara 

Christiane Campos de Oliveira, que estava no cargo há 

aproximadamente duas semanas, após 20 minutos de espera. 

A diretora que anteriormente ocupava o cargo de chefe de 

custódia, mesmo após analisar a resolução mencionada, 

condicionou a entrada de máquina fotográfica à assinatura na 

declaração que segue abaixo, que foi firmada no intuito de 

agilizar a inspeção tendo em vista que um dos princípios básicos 

                                                 
2
   MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA DOU 

de 08/02/2013 (nº 28, Seção 1, pág. 58) O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA 

CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas atribuições legais e, considerando que incumbe ao 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em âmbito federal ou 

estadual, propor diretrizes da política criminal quanto à execução das penas e das medidas de segurança; 

considerando que a utilização de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico é imprescindível para a 

realização de inspeções, fiscalizações e visitas dos estabelecimentos penais por parte dos Órgãos da Execução Penal, 

bem como por outras entidades, estatais ou da sociedade civil, que tenham por função a fiscalização do sistema 

penitenciário e a defesa dos direitos humanos; considerando que os registros audiovisuais e fotográficos constituem 

importantes elementos de comprovação da deficiência estrutural de estabelecimentos penais e da prática de atos de 

tortura e abuso de autoridade no interior dos estabelecimentos penais; considerando o disposto no item nº 105 do 

Protocolo de Istambul, elaborado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos; 

considerando ainda que a execução penal deve ser pautada pela absoluta transparência e que os controles público e 

social são imprescindíveis para a melhoria das condições carcerárias em todo o país, resolve: 

Art. 1º - É permitida a utilização de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico, excetuados os aparelhos 

relacionados no art. 349-A do Código Penal, por parte dos Órgãos da Execução Penal, bem como por entidades 

estatais ou da sociedade civil, que tenham por função a fiscalização do sistema penitenciário e a defesa dos direitos 

humanos, com a finalidade de instruir relatórios de inspeção, fiscalização e visita a estabelecimentos penais.  

Parágrafo único - Os instrumentos de que trata o caput também podem ser utilizados em pesquisa previamente 

autorizada, conduzida por pesquisadores e membros de grupos de estudo e extensão de Universidades e centros de 

pesquisa. Art. 2º - O registro audiovisual e fotográfico deve ser realizado de modo a não expor ambientes e 

equipamentos imprescindíveis à segurança do estabelecimento penal, assim considerados por ato escrito e motivado 

da autoridade administrativa. Art. 3º - O descumprimento da presente Resolução deverá ser imediatamente 

comunicado aos órgãos de execução penal. Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.  

HERBERT JOSÉ ALMEIDA CARNEIRO 
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do monitoramento em estabelecimentos prisionais é o elemento 

surpresa da vistoria. 

É necessário ressaltar que durante a vistoria encontramos na 

Galeria “c” o Dr Richard Robert Fairclough, juiz auxiliar da 

Vara de Execuções Penais, que indagado sobre se tinha firmado 

declaração como a apresentada à Defensoria afirmou negativamente 

e indagado se estava portando máquina fotográfica disse que não, 

mas que estava com celular equipado com câmera, o que ocasionou 

a ressalva de próprio punho feita ao final da vistoria na 

declaração.                   

Ao meio dia (45 minutos após a chegada), a equipe pôde de 

fato adentrar o estabelecimento prisional tendo acesso a todas 

as áreas da unidade acompanhada em boa parte da diretora que 

prestou todos os esclarecimentos solicitados. 
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Ofício nº115/ADM/SEAP-TB, com a ressalva de próprio punho feita pela 

Defensora Pública do NUDEDH, Roberta Fraenkel. 
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II) CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE   

 

II.1.) BREVE HISTÓRICO DA UNIDADE 

 

 A Penitenciária Talavera Bruce foi inaugurada como 

Penitenciária de Mulheres em 1942 para atender o decreto-lei 

número 3.971 de 27 de dezembro de 1941. O decreto, que 

solicitava a construção de uma unidade feminina, surge como uma 

das consequências da reforma penal de 1940, assim como a 

construção do Sanatório Penal e da Penitenciária Agroindustrial. 

 Ao tempo de sua construção, todo o ideário que motivou seu 

surgimento exibia marcas, ainda mais claras do que atualmente, 

da sociedade patriarcal em que a unidade está inserida. O 

projeto de sua criação, produzido em uma comissão presidida por 

Lemos de Brito, elabora teses que definem as normas pedagógicas 

que visavam transformar as mulheres “desviadas moralmente” em 

mulheres dóceis, educadas, domesticamente prendadas e com uma 

sexualidade moldada para a procriação e satisfação de seus 

maridos. Não à toa, o presídio foi administrado até o ano de 

1955 por irmãs da Congregação de Nossa Senhora do Bom Pastor 

D’Angers. Cabe ressaltar que esta comissão tem também, como 

motivação para a construção de uma unidade exclusivamente 

feminina, evitar a influência perniciosa que estas poderiam 

causar nos presídios masculinos, nas palavras do próprio Lemos 

de Brito: “É que a presença das mulheres exacerba o sentimento 

genésico dos sentenciados, aumentando-lhes o martírio da forçada 

abstinência”. 

 Em 1953, pouco antes de retornar a administração pública, a 

penitenciária passa por obras de ampliação praticamente dobrando 

sua capacidade e em 1966 passa a se chamar Instituto Penal 

Talavera Bruce.
3
  

                                                 
3
 As informações que constam neste relatório foram retiradas do documento Cartografias 
da Ditadura, produzido em 2014 por membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT-RJ), disponível em: 

http://www.cartografiasdaditadura.org.br/files/2014/03/talavera-bruce_final.pdf -  e 

da pesquisa histórica do livro Prisioneiras: Vida e violência atrás das Grades, de 

http://www.cartografiasdaditadura.org.br/files/2014/03/talavera-bruce_final.pdf
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II.2.) ASPECTO EXTERNO 

 

 Um grande portão de ferro, que conta com um posto de 

identificação da SEAP, garante o acesso a uma área externa, 

semelhante a uma praça. Quem adentra a unidade se depara com uma 

capela, que era anteriormente aberta à população vizinha, porém 

está atualmente desativada. A esquerda desta capela fica a 

entrada da Unidade Materno Infantil – UMI e um pequeno barracão 

de tapume. Ao lado direito, existe outro portão, com mais um 

posto da SEAP, este destinado a identificação e revista de 

visitantes e é o acesso a unidade de fato. Externamente, podemos 

notar que a pintura - tanto dos muros quanto da capela - se 

encontra desgastada e suja. Apesar disso, o aspecto geral da 

área externa é regular, porém necessita de alguma manutenção. 

 

Portão de entrada e visão externa da Penitenciária Talavera Bruce. 

 

II.3.) ASPECTO INTERNO. 

  

 Internamente, a maior parte da unidade possui um aspecto 

regular. Os corredores apresentam, em algumas partes, pintura 

                                                                                                                                                             
Bárbara Soares e Iara Ingelfritz - SOARES, Bárbara Musumeci; ILGENFRITZ, Iara. 

Prisioneiras. Vida e violência atrás das grades. Rio de Janeiro: Garamond, 2002 
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descascada e/ou suja, o setor administrativo e sala da direção 

apresentavam um bom aspecto físico, contrastando com o péssimo 

aspecto interior de algumas das celas, especialmente as das 

galerias mais antigas da unidade. 

 

II.4.) CONDICIONAMENTO TÉRMICO  

 

 Ao longo da visita, a equipe do NUDEDH pôde notar que em 

quase todas as partes da unidade (excetuando-se as salas da 

direção e setor administrativo que contam com ar condicionado), 

fazia-se sentir um intenso e desconfortável calor. Munidos de um 

termômetro digital, registramos temperaturas de em média 30 

graus Celsius nas áreas internas e incríveis 53.6 graus Celsius 

em um dos pátios reservados para o banho de sol, conforme pode 

ser constatado nas imagens abaixo.  

 

 

Temperaturas registradas no dia da visita: 30.6ºC dentro de uma cela com dois 

ventiladores ligados, 30.2ºC dentro de uma galeria, 31.8 ºC em um corredor 

abaixo de uma galeria e 53.6 ºC no pátio destinado ao banho de sol; 
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III) TIPO DE ESTABELECIMENTO. CAPACIDADE. DIVISÃO INTERNA. 

 

A Penitenciária Talavera Bruce é um presídio de segurança 

máxima, destinado a mulheres condenadas em regime fechado. Além 

disso, também recebe todas as internas gestantes do sistema 

penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.  

 

III.1.) CAPACIDADE. 

 

 A capacidade original da unidade é de 420 internas, porém 

com uma das galerias (B) desativada, no dia da visita a 

capacidade era de 376 e estava com 376 internas, segundo 

informações da direção. 

    Solicitada a lista nominal das presas, a Diretora se recusou 

a fornecer. 

  

 

III.2.) DIVISÃO INTERNA. GALERIAS. CELAS. 

  

No total, são quatro galerias da construção original e três 

pavilhões que foram construídos posteriormente, divididos da 

seguinte forma: 

Galeria A- Alojamento das internas com gestação avançada (a 

partir do 7° mês); 

Galeria B- Está desativada e atualmente serve de depósito para 

antigos colchões. 

Galeria C- Não há critério de alocação. 

Galeria D- Destinada às chamadas presas “faxinas”, que realizam 

trabalhos internos na unidade.  

De construção mais recente, os pavilhões se dividem em: 

Pavilhão I- Possui 13 celas, com cubículos para 6 a 8 presas.  

Pavilhão II- Tem 3 espaços. Um destinado às presas evangélicas 

outro às idosas e um terceiro espaço (sem dúvida alguma, o pior 

da unidade) que mistura presas com doença mental, com 
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deficiência física, isolamento e parlatório!!! As presas idosas 

ficam em um corredor com celas individuais mas que abrigam em 

sua maioria duas pessoas. Já as evangélicas ficam em uma cela 

coletiva. O terceiro espaço que parece uma espécie de “limbo” 

possui celas individuais, mas que na sua maioria também possuía 

mais de uma interna, além das celas de isolamento e parlatório. 

Pavilhão III-Possui duas celas coletivas, a cela A e a B. A cela 

“A” contava com algumas detentas em estágio inicial da gravidez 

(antes do 7
o
 mês) e outras que realizam trabalhos na cozinha da 

unidade. A cela “B” foi definida pela direção como uma “cela de 

rebaixamento”, destinada a internas que possuam dificuldades de 

adaptação ao cotidiano controlado e de comportamento.  

O estado físico das galerias e pavilhões é, no geral, 

deplorável. Em diversos ambientes notamos pintura velha e suja 

nas paredes, além de buracos e rachaduras que – de acordo com 

algumas internas – abrigam insetos como baratas, aranhas e 

besouros. As instalações elétricas também estão longe de estarem 

adequadas. Em diversas celas, internas tem que recorrer às 

“gambiarras” para conseguir ligar ventiladores e aparelhos de 

televisão, o improviso deixa claro o risco de choques elétricos 

ou até mesmo, incêndios pela quantidade de fios expostos e 

emaranhados.  

As galerias, mais antigas, possuem celas que foram 

originalmente projetadas para receber apenas uma pessoa 

possuindo assim apenas uma cama. Como cada cela abriga ao menos 

duas internas, uma é sempre forçada a dormir no chão. As celas 

também possuem vasos sanitários, porém como não há fornecimento 

de água nos cubículos, as internas precisam armazenar água em 

garrafas e baldes se quiserem usar o banheiro durante a noite 

quando ficam confinadas. Estes vasos, provavelmente tão antigos 

quanto a própria unidade, estão em um estado miserável, 

rachaduras e ferrugem são encontradas em todos. Relatos 

inclusive de detentas que se machucaram ao usá-los foram ouvidos 

pela equipe. 
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 Os corredores dos pavilhões I e II são muito escuros e 

úmidos e assim como quase todas as celas a pintura se encontra 

suja, velha e descascada. As portas das celas são chapas de 

ferro com apenas uma pequena abertura à altura dos olhos e 

também contam com pintura em estado lamentável e alguns sinais 

de ferrugem.  

O pavilhão III, o mais recente de toda a unidade, possui 

celas coletivas contando com as tradicionais comarcas (beliches 

feitos de pedra). As comarcas de cima geraram reclamações por 

parte de algumas das detentas, pois não possuem uma escada ou 

qualquer coisa que auxilie a subida nelas. Para as gestantes e 

as internas que trabalham pesadamente por longas horas na 

cozinha, subir e descer destas comarcas é, por vezes, difícil e 

cansativo. Um problema gravíssimo notado pela equipe do NUDEDH 

foi a ausência de luz elétrica na cela B deste pavilhão, 

contrariando diretamente o § 2o do artigo 45 da Lei de Execuções 

Penais, que veda o emprego de cela escura. 

No que diz respeito à limpeza das celas e galerias, é sabido 

que é dever das detentas, conforme consta na no artigo 39, IX da 

Lei de Execuções Penais (Lei 7210/84), porém deve-se levar em 

consideração que o Estado não fornece os meios materiais para 

que isso ocorra além das inúmeras dificuldades impostas para que 

estas recebam materiais de limpeza através de visitantes ou via 

custódia para garantir o asseio dos alojamentos. 

Nem todas as internas têm cama, mas não foi observado 

déficit de colchão na Unidade. Não existe espaço destinado ao 

seguro. As presas nestas condições, segundo a direção, são 

transferidas para o Presídio Joaquim Ferreira de Souza. Durante 

as entrevistas não foram ouvidas demandas neste sentido; 
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Cela utilizada pelas internas com a gestação avançada, a partir do 7º mês. 

 

Sinais de infiltrações no teto da cela das internas grávidas; 
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Vaso sanitário localizado dentro de um cubículo, em uma das galerias. 

 

Cubículo de uma das galerias. 
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Cubículo individual de um dos pavilhões. 

 

Cela coletiva do Pavilhão III, chamada “cela de rebaixamento”, sem luz. 
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Cela coletiva do Pavilhão III, chamada “cela de rebaixamento”, sem luz. 
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Cela coletiva do Pavilhão III que aloja as grávidas em estágio inicial de 

gestação. 
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 III). 4) DO ISOLAMENTO 

 

 Como já dito anteriormente, não existe um local destinado 

ao isolamento das internas que cumprem sanção disciplinar. Celas 

do pavilhão II são utilizadas para essa finalidade, quando 

necessário. 

 As celas separadas para servirem de isolamento são as do 

fundo de um corredor com uma porta de aço na frente, que mal 

permite a circulação de ar no interior. Todas as celas desse 

corredor possuem essa porta de aço, mas ficam abertas para o 

corredor, a maior parte do dia. 

 

Cela de Isolamento, vazia no momento da visita do NUDEDH. 
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III). 5) DO PARLATÓRIO 

 

 No meio do isolamento e das celas destinadas às presas com 

problemas de saúde (física e mental), existem 3 cubículos 

destinados ao parlatório (local destinado a visita íntima). Pela 

sua localização fica evidente que essas visitas ocorrem sem o 

mínimo de privacidade. As internas que usufruem desse direito 

disseram que na maioria das vezes não é fornecido preservativo. 

 

Cubículo utilizado para visitas íntimas. 

   

 IV) BANHO DE SOL   

 

 A unidade possui espaços separados para o banho de sol das 

detentas: (i) um pátio grande, cujo acesso se dá pelo corredor 

principal das galerias mais antigas; (ii) outros pátios menores 

entre elas; (iii) e nos pavilhões localizados ao fundo da 

unidade mais um espaço menor. Os diversos espaços facilitam a 

logística envolvida na atividade e a direção informou que o 
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banho de sol ocorre diariamente por uma hora. Essa informação, 

porém, é conflitante com as colhidas pela equipe durante as 

entrevistas, havendo variações no tempo informado entre as 

galerias e pavilhões. No pavilhão onde ficavam algumas detentas 

idosas, por exemplo, o pátio - cujo acesso se dá no próprio 

corredor onde ficam as celas destinadas a elas - encontrava-se 

aberto e estas podiam circular livremente por ele havendo 

inclusive roupas e lençóis secando em varais improvisados. Em 

outros setores da unidade, como por exemplo na cela B do 

pavilhão III – chamada pela direção de “cela de rebaixamento” - 

internas informaram que o banho de sol normalmente tinha 15 

(quinze) ou 20 (vinte) minutos de duração. 

 

Pátio utilizado para banho de sol, localizado no Pavilhão I. 
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Pátio principal destinado ao banho de sol. 
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v)SERVIÇOS TÉCNICOS.   

 

V. 1.) PSIQUIATRIA. 

 

        Segundo a direção um psiquiatra atende na unidade sem 

frequência fixa. 

        Como já narrado, encontramos presas no pavilhão II com 

aparente deficiência mental. 

         A direção informou ter conhecimento desses casos e 

disse que encaminha essas internas com frequência ao Hospital 

Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, mas elas retornam sem uma 

resposta médica que resolva ou pelo menos atenue o problema. 

 

V. 2.) PSICOLOGIA. 

 

 A direção informou que existe um psicólogo designado para 

atender na Unidade que trabalha uma vez por semana; 

 

V. 3.) ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

 Existe um profissional designado para a Unidade que atende 

uma vez por semana e por reconhecer a imensa demanda deste 

serviço, a direção informou que está tentando que esse 

atendimento seja ampliado para duas vezes por semana. 

 

V. 4.)ASSISTÊNCIA MÉDICA. 

 

 Por ser a unidade que recebe todas as detentas gestantes, a 

equipe do NUDEDH colheu com a direção, informações específicas 

acerca dos serviços de saúde, relativos a esse atendimento. O 

pré - natal é feito na própria Unidade, pelo Dr Edson que vai à 

Unidade às segundas-feiras com essa finalidade. Os exames 

laboratoriais são colhidos na Talavera e enviados a rede 
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municipal de saúde e as ultrassonografias são realizadas na UPA 

Hamilton Agostinho. 

 A Unidade conta com uma enfermeira que atende 

exclusivamente as internas grávidas. O teste imunológico de 

gravidez não é realizado na unidade, a interna ao ser 

transferida para a Talavera Bruce, já tem esse diagnóstico. Na 

primeira consulta realizada são abertos prontuários para 

registros das internas gestantes. 

  O atendimento ginecológico para as demais internas é feito 

quinzenalmente (às quartas- feiras). 

        A penitenciária não possui viatura própria destinada a 

encaminhar as internas grávidas para a rede de saúde, ficando 

essa tarefa a cargo do Grupamento de Operações Especiais – SOE, 

que realiza todos os transportes de detentas do sistema 

prisional do Estado.  É evidente que esse transporte não é 

adequado, principalmente quando se trata de  mulheres grávidas. 

               Verificamos que o aspecto físico do ambulatório é ruim. 

Tanto a sala de espera quanto a sala onde são realizados os 

exames ginecológicos e obstetrícios estão com infiltrações e 

vazamentos que fazem com que água pingue constantemente do teto. 

A sala de exames, inclusive, tinha uma grande poça e um balde, 

além de marcas da umidade e fungos nas paredes, o que é 

absolutamente inaceitável em um ambiente que deveria primar pela 

assepsia. 

  

V.5.) ENFERMEIROS 

 

          A unidade possui uma enfermeira e dois técnicos em 

enfermagem que atendem exclusivamente as grávidas e 4 técnicos 

em enfermagem e uma enfermeira para as outras internas. 

 

V.6.) ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 

 Existe um dentista designado que atende em um consultório 

próprio; 
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Sala onde são realizados os exames ginecológicos e obstetrícios e teto da 

sala de espera com inúmeras infiltrações pingando. 
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VI.) ASSISTÊNCIA JURÍDICA. DEFENSORIA PÚBLICA. ADVOGADOS. 

  

A Defensoria Pública presta atendimento em uma sala própria 

que se encontra em condições adequadas.  

Existe local próprio para atendimento de advogados 

particulares. 

 

VII.) TRABALHO. LAZER. EDUCAÇÃO 

 

 São oferecidos às internas 4 locais para exercício de 

atividade laborativa: Cozinha, oficina de costura,  oficina de 

artesanato e padaria.  Ouvimos muitas reclamações sobre o 

“método” utilizado para que uma interna pudesse exercer o 

direito de trabalhar. Diziam que só “as escolhidas” têm acesso a 

esse direito. 

 Existe uma sala destinada à prática de artes marciais 

desativada, por falta de profissionais. O relatório do Conselho 

Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, produzido a partir de 

inspeção realizada por este órgão em 11/12/2014, apontava então 

que tal sala já estava inativa por aguardar a contratação de 

instrutores. A atual diretora disse que esse espaço agora seria 

transformado em videoteca. 

       Ao lado desse espaço, há outro sem utilização, que a 

direção informou que estava sendo reformado para abrigar um 

salão de beleza, onde as internas poderão aprender ofícios de 

manicure, pedicure, cabeleireira dentre outros. Tal espaço 

também consta no relatório do Conselho Penitenciário. Na época a 

então diretora informou que o espaço seria utilizado para 

receber o projeto “Reconstruindo a Liberdade” que contaria com 

parcerias do SESI, SENAI e SENAC com o objetivo de fornecer 

atividades laborativas e profissionalizantes. Importante notar 

que o referido relatório conta com fotos do local, o que nos 

permite observar que o espaço encontra-se exatamente da mesma 

forma que estava em Dezembro de 2014. Cabe ressaltar que a 
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equipe do NUDEDH não encontrou qualquer material de construção 

no local, indicando que a obra está parada no mínimo há 11 

meses.   

        Existe uma escola no local, mas não foi possível 

vistoriarmos em razão do adiantar da hora e do número pequeno de 

agentes na unidade. Sob o argumento da segurança, não foi 

possível que a equipe se dividisse, para que mais de um local 

fosse inspecionado ao mesmo tempo. Frise-se que chegamos à 

unidade às 11:15 e deixamos o local por volta das 17:30. Ouvimos 

também reclamações sobre falta de vagas na escola. 

         Como atividade de lazer existe apenas uma pequena 

biblioteca. A funcionária responsável disse ser frequentada 

pelas presas, o que fica difícil de imaginar, pois o espaço é 

muito pequeno em relação ao efetivo. Na data da visita não havia 

nenhuma interna no local e durante as entrevistas elas narraram 

desconhecer o espaço e disseram que podem apenas pegar livros 

para ler no interior de seus cubículos. 

 

Biblioteca da Penitenciária Talavera Bruce. 
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Espaço em obras há pelo menos 11 meses. 
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  VIII) SERVIDORES E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS. 

 

     Atualmente, a Unidade é composta por 11 agentes 

penitenciários no setor administrativo e 8 ISAP´S por turno. 

     Os funcionários têm alojamento próprio fora do presídio e, 

segundo a direção, está precisando de reparos, já solicitados à 

SEAP. 

  

IX) VISITAÇÃO 

 

As visitas ocorrem todas as quartas-feiras, das 12hs até as 

15:30hs, e aos sábados e domingos, das 9hs até as 15:30hs, em 

uma área externa entre o edifício principal da unidade e os 

pavilhões anexos. Essa área conta com uma parte coberta com 

mesas e cadeiras. Durante a passagem da equipe do NUDEDH pela 

unidade, a visita ocorria sem maiores problemas e o espaço 

pareceu ser suficiente para a demanda do dia. 

 As internas da Talavera Bruce têm seu direito à visita 

íntima garantido. Porém, estas ocorrem em 3 cubículos 

localizados no mesmo corredor que contém celas de isolamento e 

celas de convivência de outras detentas, o que é totalmente 

inadequado pois não garante o mínimo de privacidade.  

Com relação às visitas comuns, uma reclamação foi 

praticamente uníssona em relação à entrada da “sucata” (como são 

conhecidos os itens levados pelos visitantes às presas). Como 

via de regra nas unidades prisionais visitadas por este núcleo 

especializado, notamos que é permitida a entrada de duas bolsas 

de “sucata” por visitante. Isso acontece pois normalmente é 

levada uma bolsa com alimentos e outra com materiais de limpeza 

e higiene pessoal – todos itens de fornecimento carente em 

praticamente todas as unidades já visitadas. Na penitenciária 

Talavera Bruce só é permitida a entrada de uma bolsa, e como 

estas passam por revista na entrada, materiais de limpeza e 

higiene pessoal acabam misturados com alimentos, por vezes 

inutilizando ambos. Assim, além do Estado não fornecer itens 
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básicos de alimento e limpeza para as internas, torna muitas 

vezes impossível o fornecimento também pelos parentes. 

 

X) ALIMENTAÇÃO  

 

 A alimentação das internas da Talavera Bruce é preparada na 

própria unidade, que conta com uma cozinha industrial que também 

prepara refeições para outras unidades do Complexo de Gericinó. 

 Preparadas e embaladas em quentinhas de alumínio para serem 

posteriormente distribuídas, as refeições são alvo de muitas 

reclamações percebidas nas entrevistas com as detentas. Pouca 

quantidade, péssima qualidade e quase nenhuma variedade são 

algumas das reclamações acerca da alimentação ouvidas em 

praticamente toda a unidade. Durante a visita, a equipe do 

NUDEDH teve a oportunidade de ver algumas das quentinhas que 

eram servidas no almoço, e por diversas vezes foi constatado que 

o aroma era tão ruim quanto o aspecto visual dos alimentos. 

Algumas detentas que já estavam lá há mais tempo, informaram que 

antes a comida era de melhor qualidade, que elas se encaminhavam 

para a cozinha com seus pratos para se servir e que não 

entendiam o motivo de terem que comer em quentinhas. A Talavera 

Bruce, a exemplo de outras unidades do sistema prisional do 

Estado do Rio de Janeiro, conta com rendimentos extras obtidos 

através da reciclagem de alumínio.  

     O fornecimento de leite é precário. Em várias celas foi 

observado na entrada um papel colado na parede com os nomes das 

internas e uma marcação da última vez que consumiu esse alimento 

para que todas pudessem ter a oportunidade. 

  Existe uma cantina com preços bem acima do mercado, 

conforme tabela abaixo. Importante ressaltar que os preços da 

cantina ficam ainda mais altos se levarmos em consideração que a 

grande maioria das internas não possui nenhuma fonte de renda. 
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Tabela de preços da Penitenciária Talavera Bruce. 
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“Rodízio” de leite organizado nas celas, pelas próprias detentas. 
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  XI. 1 ) COZINHA DAS DETENTAS 

 

 O estado em que a cozinha se encontrava era ao mesmo tempo 

caótico e lamentável. Apesar da faxina, que ocorria 

simultaneamente ao preparo dos alimentos, podia-se notar muita 

sujeira tanto no setor onde a comida era preparada quanto no 

setor onde as quentinhas eram embaladas para distribuição. O 

chão estava cheio de gordura. O odor no ambiente era 

insuportável!!! Na saída dos fundos da cozinha, percebemos o 

armazenamento de muitas caixas contendo alimentos. Frangos, 

linguiça e batatas empilhados praticamente ao ar livre, apesar 

da cozinha possuir uma câmara frigorífica em funcionamento. Cabe 

ressaltar que no dia da visita, nosso termômetro registrou 

temperaturas de mais de 50 graus celsius no na área externa da 

unidade.  

 Encontramos funcionários manuseando alimentos, sem luvas.

 O Sr Alex Vieira, responsável pela cozinha, informou que 

ali são feitas refeições para 4 unidades prisionais: Elizabeth 

Sá Rego, Nelson Hungria, Joaquim Ferreira, além da Talavera 

Bruce. E que a comida dos servidores é preparada em outro local, 

também dentro da Unidade.  

 

Cozinha onde são preparadas as refeições das internas da Talavera Bruce. 
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O preparo do almoço ocorria simultaneamente com a limpeza da cozinha. 
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O preparo do almoço ocorria simultaneamente com a limpeza da cozinha. 
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Cozinha onde são preparadas as refeições das detentas, o arroz quando pronto 

é armazenado em sacos de lixo para ser transportado até a parte onde são 

preparadas as “quentinhas”. 
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Frango e linguiça armazenados no exterior, aos fundos da cozinha. 
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Alimentos armazenados na parte externa, aos fundos da cozinha. 
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XI.2)COZINHA DOS FUNCIONÁRIOS  

 

      A refeição dos funcionários é preparada em outra cozinha 

que estava em condições adequadas de higiene e conservação. 

Existe também um refeitório para os servidores que necessita 

apenas de reparos em um dos aparelhos de ar condicionado. 

 

XII) FORNECIMENTO DE ÁGUA 

 

 Segundo a direção, no pavilhão I e II não há necessidade de 

bomba para que a água chegue até as internas. No pavilhão III e 

nas galerias é necessário que se ligue uma bomba o que é feito 2 

vezes ao dia e não existe problema de fornecimento de água. Tal 

informação porém não foi confirmada pelas reclusas. Muitas 

reclamaram que não cai água no interior das celas e em muitos 

chuveiros que ficam fora dos cubículos. Assim são obrigadas a 

tomar banho de caneca e armazenar água para utilizarem durante a 

noite. 

 O fornecimento de água potável inexiste na unidade. Toda a 

água utilizada tanto no consumo quanto na higiene, lavagem de 

roupa e quaisquer outra tarefa que demande água, sai dos 

chuveiros e torneiras apenas duas vezes por dia, 15 (quinze) ou 

20 (vinte) minutos em média por vez.  

 

XIII) ASSISTÊNCIA RELIGIOSA 

 

       As internas que se identificam com alguma corrente 

religiosa são basicamente católicas e evangélicas. A capela da 

entrada está desativada, mas existe uma nos fundos, próxima a 

área destinada aos visitantes, onde são realizados os cultos. 

Essa capela se encontra em um bom estado de conservação e não 

foram ouvidas reclamações sobre assistência religiosa ao longo 

das entrevistas.    

 

XIV) DISCIPLINA E SEGURANÇA 
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 Ao longo da visita, pudemos notar que o aspecto disciplinar 

da Penitenciária Talavera Bruce merece especial atenção. Um 

trágico evento recente, que ganhou notoriedade nacional ao ser 

noticiado nos mais diversos veículos midiáticos, foi o caso da 

interna Bárbara Oliveira de Souza que realizou sozinha o parto 

de sua filha enquanto confinada em uma das celas de isolamento. 

As entrevistas com as presas deixaram claro que as sanções 

disciplinares são uma ferramenta intimidatória largamente 

utilizada pela administração do presídio. Chama a atenção a  

existência de uma “cela de rebaixamento” (termo utilizado pela 

própria diretora).  

No pavilhão III, na primeira porta ao lado direito fica um 

cubículo destinado a triagem, que no dia tinha 10 internas. A 

direção informou que as presas ficam uma semana neste local para 

que seja identificado seu “perfil”, antes que sejam alocadas nas 

celas. Esse procedimento é conhecido informalmente entre as 

presas e agentes como “prova de silêncio”. Durante esse período, 

as internas relataram serem orientadas a ficarem caladas e são 

submetidas a longas horas sem água ou comida além de constantes 

situações de abuso, ou os populares “esculachos”.  

 No que diz respeito à segurança, assim como em outras 

unidades, pudemos perceber uma carência no número de agentes que 

no interior da unidade são exclusivamente mulheres. A diretora 

informou que não costuma ter problemas com relação a segurança e 

que está tentando reativar uma guarita sobre um muro – 

atualmente não está funcionando – por conta do seu 

posicionamento privilegiado, que garante uma boa visão de grande 

parte da unidade pelo alto.  

  

XV) ENTREVISTA COM AS PRESAS. 

  

Como parte fundamental da vistoria da unidade prisional, os 

membros da equipe entrevistaram presas de diversas celas em 
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todas as galerias e pavilhões. Não foi negado ou dificultado 

pela administração acesso a nenhuma cela ou galeria requisitada.    

Das entrevistas resultaram alguns pontos a seguir 

destacados: 

 

- Funcionários, punições e disciplina: Ao que parece, o 

pensamento que orientou as teses que embasaram intelectualmente 

a criação da unidade na década de 1940 ainda se mostra presente 

nos procedimentos que geram sanções disciplinares dentro da 

Talavera Bruce. Cabe ressaltar que em pleno século XXI, tais 

teses já possuem material suficiente para serem superadas 

presente na literatura acadêmica jurídica, histórica e 

sociológica. Diversos relatos indicam que a pena de isolamento é 

utilizada pelos mais diversos motivos. Algumas disseram que 

dependendo do plantão, “basta discordar de qualquer coisa”  para 

ser mandada para o “castigo”. Não obstante, agressões verbais 

são frequentes, as detentas são chamadas de “crackudas”, “puta”, 

“vadia”, “vagabunda”, “piranha”, “lixo” e são constantemente 

ameaçadas de serem mandadas para o isolamento e até mesmo 

“transferidas para o RDD em Campos
4
”. 

 Tais abusos ocorrem também – e principalmente - no 

alojamento das internas grávidas, que além das agressões verbais 

supracitadas também relataram ter ouvido coisas como: “vai botar 

mais um vagabundo 'crackudo' traficante no mundo”. Estes são 

apenas alguns exemplos mais recorrentes escutados nas 

entrevistas, a lista completa de agressões verbais é imensa. 

Ainda mais grave, é o uso de agentes masculinos para intimidar e 

aterrorizar as presas. Vários relatos indicam que, por mais de 

uma vez, um agente masculino que fica na portaria externa do 

presídio, conhecido como Zelador Cleber, foi chamado para dentro 

das galerias. Ele teria agredido verbalmente e aterrorizado 

psicologicamente com ameaças de agressões físicas às internas da 

galeria A ( gestantes). Como já é de praxe, também constatamos 

                                                 

4  Referências feitas ao Presídio Nilza da Silva Santos em Campos dos Goytacazes 

e ao Regime Disciplinar Diferenciado, onde a presa é mantida dentro da cela por 22 

horas.  
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muitas reclamações e relatos de abusos por parte dos agentes do 

SOE, responsáveis pelo transporte das detentas para fora da 

unidade.  

 As internas da chamada “cela de rebaixamento”, a mesma que 

não possui luz elétrica, também relataram demora excessiva na 

entrega da custódia e correspondência, assim como nos 

atendimentos médicos, jurídicos e sociais.  

 Houve, também, relatos acerca de um barracão situado no 

pátio externo, na entrada a unidade - chamado informalmente de 

“chiqueirinho” - para aonde por vezes internas seriam levadas 

para serem punidas quando de alguma maneira desagradassem ou se 

desentendessem com alguma agente do presídio. A existência do 

barracão pôde ser confirmada pela equipe conforme pode ser visto 

na foto abaixo.  

 

Barracão conhecido pelas internas como “chiqueirinho”. 

 

- Banho de Sol: Uma minoria do efetivo confirmou o banho de sol 

de uma hora diário. O tempo informado pela maioria entrevistada 
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varia desde 45 (quarenta e cinco) e até mesmo 15 (quinze) 

minutos.  

- Alimentação: Reclamações quanto a qualidade e falta de 

variedade foram escutadas em absolutamente todas as celas 

visitadas, e pudemos constatar pela grande quantidade de comida 

jogada fora ao longo de várias delas. Detentas doentes e também 

idosas, como uma senhora portadora de diabetes, reclamaram de 

não ter uma dieta adequada com a sua condição de saúde. As 

gestantes também relataram ser insuficiente a quantidade e a 

variedade de legumes, verduras e frutas. Para reforçar o que foi 

dito nas entrevistas, membros da equipe do NUDEDH puderam 

constatar um aroma desagradável de comida estragada em diversas 

quentinhas que foram servidas na ocasião da visita.    

- Água: Assim como em toda unidade prisional já visitada por 

este Núcleo Especializado, o fornecimento e a qualidade da água 

são fontes de reclamações por parte das internas da Talavera 

Bruce. Para além de ter que utilizar a mesma água para as mais 

diversas atividades – desde higiene pessoal e lavagem de roupas 

até o consumo – muitas reclamações indicam que a quantidade de 

água é por vezes insuficiente, sendo fornecida apenas duas vezes 

ao dia.  

- Material de Higiene, Limpeza e Absorventes: Os relatos indicam 

que o fornecimento de material para higiene pessoal e 

absorventes íntimos é extremamente deficiente. Um kit é entregue 

quando elas chegam na unidade e reposto aproximadamente a cada 3 

(três) meses. Por muitas vezes a quantidade de absorventes não é 

suficiente além da qualidade destes também ser questionável. 

Muitas detentas falaram que geralmente são muito finos não sendo 

adequados para aquelas que possuem um fluxo menstrual maior, o 

que acarreta em vazamentos que causam extremo desconforto. Não 

são fornecidos shampoo e condicionador de cabelos. 

- Visitas: Muitos relatos indicam uma imensa dificuldade em 

conseguir a carteirinha de visitante, questão que não está 

diretamente relacionada com a administração da unidade. Uma 

reclamação unânime é sobre a regra imposta na unidade de que a 
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“sucata” (alimento e material levado pelos visitantes) só pode 

se dar em uma sacola e não em duas – como é de praxe nas 

unidades prisionais do estado – fato que faz com que as 

visitantes sejam forçadas a escolher se levam alimentos ou 

produtos de higiene e limpeza para que estes não se misturem, 

inutilizando os alimentos, durante a revista que é feita em tudo 

que entra no presídio. 

- Assistência Médica: Os relatos indicam uma grande dificuldade 

ao acesso da assistência médica. As detentas afirmam que para 

conseguir atendimento “é preciso estar a beira da morte”. 

- Caso da Bárbara Oliveira de Souza: Ao longo das entrevistas, 

muitas detentas fizeram questão de relatar suas versões do 

ocorrido com a interna que realizou sozinha o próprio parto 

dentro de uma cela de isolamento. De maneira unânime, os relatos 

foram no mesmo sentido: Afirmaram que Bárbara era uma “boa 

pessoa, companheira e que ajudava muito todas que estavam por 

perto dela”. Muitas contaram que no dia em que este episódio 

trágico ocorreu, ao escutarem os gritos vindos da cela da 

interna grávida, várias outras detentas de celas próximas 

começaram a bater nas chapas de ferro das portas e gritar que 

ela estava em trabalho de parto, apelando para que as agentes do 

plantão prestassem socorro, mas que imediatamente eram 

ameaçadas, ordenadas a ficarem caladas e “parar de palhaçada”.  

   

XVI) RECOMENDAÇÕES.  

 

Diante do conteúdo deste relatório e das constatações 

verificadas pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH) 

da Defensoria Pública do Rio de Janeiro na PENITENCIÁRIA 

TALAVERA BRUCE, alvitra-se a adoção das seguintes recomendações: 

 

 

 

1. Suspensão do procedimento de triagem (conhecido pelas 

presas como “prova de silêncio”), ao qual são submetidas 
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as internas quando chegam à Unidade, tendo em vista os 

diversos relatos de abusos cometidos neste período; 

2. Interdição do barracão situado na entrada da Unidade 

chamado pelas internas informalmente de “chiqueirinho” em 

razão dos relatos de que ali seriam aplicadas punições às 

internas; 

3. Fornecimento de água potável às internas de forma CONTÍNUA 

E ININTERRUPTA, inclusive nos horários das refeições, de 

acordo com o item 20.2
5
 das Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XI.1
6
, dos 

Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas 

Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução nº 1/08 da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e art. 137 da 

Resolução nº 14, de 11.11.94, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, com a instalação de 

bebedores em todas as galerias e pavilhões para viabilizar 

o acesso permanente à água potável; 

4. Instalação imediata de bocais e lâmpadas nas celas do 

pavilhão III e nos corredores das galerias “a”, “c” e “d”  

em respeito ao artigo 45 § 2º da Lei de Execuções Penais; 

5. Reforma emergencial nas instalações elétricas de todos os 

pavilhões e galerias (inclusive dentro das celas) com a 

finalidade de ser possível a utilização de equipamentos 

eletrônicos sem necessidade de “gambiarras”; 

6.  Reforma e desentupimento de todos os vasos sanitários 

pois a maioria se encontrava em estado crítico e de 

impossível utilização; 

7. Reparo de todos os chuveiros que não estão funcionando. 

                                                 
5
 “Item 20, Regras ONU. Todo preso deverá ter a possibilidade de dispor de água potável quando dela 

necessitar”. 
6
 “Princípio XI. 1. Toda pessoa privada de liberdade terá acesso permanente a água potável suficiente e 

adequada para consumo”. 
7
 “art. 13, CNPCP. A administração do estabelecimento fornecerá água potável e alimentação aos 

presos”. 
8
 “Item 15, Regras ONU. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, ser-lhes-

ão fornecidos água e os artigos de higiene necessários à sua saúde e limpeza”. 
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8. Realização de obras de infraestrutura em toda unidade; 

inclusive para adaptar o espaço às Pessoa com Deficiência, 

colocando-se rampas e corrimão em conformidade com os 

artigos 9 e 14 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência e da Leis Federais 7.853/89 e Lei 

13.146/15; 

9. Fornecimento de camas a todas as internas, conforme o 

disposto no item 19 das Regras Mínimas para o Tratamento 

dos Reclusos da ONU; Princípio XII.1, dos Princípios e 

Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas – Resolução nº 1/08 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; e art. 8º, § 2º, da 

Resolução nº 14/94 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária; 

10. Colocação de escadas nas comarcas das celas A e B do 

pavilhão III; 

11. Construção de local adequado para o exercício do direito a 

visita íntima e o fornecimento de preservativos às 

internas que usufruam desse direito; 

12. Reforma do ambulatório médico, especialmente e com 

URGÊNCIA na sala de exames onde foram constatados 

vazamentos, goteiras e infiltrações; 

13. Abertura de todas as portas que dão acesso aos corredores  

no período de 8 hs às 18hs; 

14. Transparência nos critérios de concessão de vaga para 

exercício de atividade laborativa e estudo; 

15. Implementação de programas que viabilizem o trabalho 

coletivo, em observância ao artigo 91 da Lei de Execução 

Penal; 

16. Acesso a insumos de higiene pessoal em especial a 

absorventes íntimos, shampoo e condicionador de cabelos, 

em observância ao art. 11, inciso I c/c art. 12, e art. 

41, inciso VII, da Lei de Execução Penal; item 158 das 

                                                 
8
 “Item 15, Regras ONU. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este fim, ser-lhes-

ão fornecidos água e os artigos de higiene necessários à sua saúde e limpeza”. 
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Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos da ONU; 

Princípio XII.2
9
, dos Princípios e Boas Práticas para a 

Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – 

Resolução nº 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos; 

17. Injunção junto à empresa que administra a cozinha da 

Unidade visando a melhoria na qualidade dos alimentos 

fornecidos às presas e limpeza constante do local (que 

estava imundo quando ocorreu a vistoria), o uso permanente 

de luvas e tocas pelos funcionários, com base no direito 

humano à alimentação adequada, em especial o art. 13, 

parágrafo único, da Resolução nº 14/94 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária ; 

18. Armazenamento adequado dos alimentos na Cozinha; 

19. Injunção junto à empresa que administra a Cantina para que 

não sejam cobrados preços exorbitantes pelos produtos 

oferecidos, o que foi uma reclamação constante das 

internas; 

20. Regularização do fornecimento de leite às internas, tendo 

em vista que atualmente é necessário um rodízio entre as 

galerias e pavilhões para que todas tenham acesso a esse 

alimento; 

21.  Designação de um especialista em nutrição para elaborar 

uma dieta especial para as gestantes da Unidade; 

22. Designação de um clínico geral e um ginecologista para 

atuar de forma exclusiva na Unidade Prisional, em razão da 

demora e falhas nos atendimentos narrados durante a visita 

e em conformidade com o art. 14 da Lei de Execução Penal; 

item 22.1 das Regras Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos da ONU; Princípio X dos Princípios e Boas 

Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade 

nas Américas – Resolução nº 1/08 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; arts. 15 e 17 da 

                                                 
9
 “Princípio XII.2. Terão acesso também a produtos básicos de higiene pessoal e a água para o asseio 

pessoal, conforme as condições climáticas”. 
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Resolução nº 14/94 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária; 

23. Melhoria da prestação de serviços odontológico, pois as 

internas narram excessiva demora neste atendimento;  

24. Melhoria da prestação de serviços técnicos, principalmente 

de assistência social e psicologia, destacando-se 

flagrante desrespeito ao artigo 14, parágrafo 3º, da Lei 

de Execução Penal; art. 19 da Resolução nº 14/94 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

25. Implementação de atividades para a ocupação útil do 

período prisional pelas presas, em conformidade com o art. 

17, 21, 41, incisos II, V e VI, da Lei de Execução Penal; 

item 21.2 das Regras Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos da ONU; Princípios XIII e XIV dos Princípios e 

Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas – Resolução nº 1/08 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; 

26. Observância ao direito das internas ao banho de sol 

diário, por no mínimo 2 hs, em local adequado a prática 

de atividade física em respeito ao art. 21 das Regras 

Mínimas para o Tratamento de Reclusos, adotada no 1º 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e 

Tratamento do Delinquente, celebrada em Genebra no ano de 

1955 e aprovada pelo e ao art. 14 da  resolução nº 14/94 

do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) do Mistério da Justiça, que ao fixar as Regras 

Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil  Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, através das 

Resoluções 663C de 1957 e 2076 de 1977 COMO TAMBÉM À 

DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. _0014521-

23.2015.8.19.0000 de 10 de junho de 201510; 

                                                 
10

     AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro visando a compelir o Estado do Rio de Janeiro a implementar o 

banho de sol diário dos detentos em suas unidades prisionais, por no mínimo 2 (duas) 

horas, em local adequado à prática de atividade física, na parte externa dos 

estabelecimentos penais. Decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida, por 

entender que o cumprimento efetivo do direito seria questão a demandar dilação 
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27. Permissão para que o visitante possa levar duas sacolas 

para cada interna, uma com material de limpeza e higiene 

e outra com alimentos; 

28. Conserto do ar condicionado do refeitório dos servidores; 

29. Desburocratização do processo de confecção da carteirinha 

de visitantes; 

30. O estabelecimento de regras claras quanto às punições, de 

acordo com o disposto no art. 45 da LEP
11
; 

31.  Retomada das obras para destinação do espaço vazio 

existente, que segundo a direção será um salão de beleza; 

32.  Dedetização com urgência na Unidade; 

33. Aumento do número de servidores na unidade; 

34. Aquisição de Ambulância para o transporte das presas para 

consultas médicas e emergências, especialmente para as 

gestantes; 

35. Limpeza das caixas d´água da unidade; 

36. Obrigação dos agentes da SEAP usarem identificação 

nominal nos Uniformes; 

37. A criação de um protocolo de coleta de lixo e limpeza do 

presídio, para que se possa diminuir os efeitos danosos 

que a acumulação de dejetos causa em um local superlotado 

e de restritíssima circulação; 

38. Ampliação da audiência de Custódia a todo o Estado do Rio 

de Janeiro; 

39. Oferecimento de cursos de capacitação, com regularidade, 

aos agentes penitenciários com o intuito de prevenir e 

combater a tortura nos estabelecimentos prisionais; 

                                                                                                                                                             
probatória. “Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos”, adotadas no 1º Congresso 

das Nações Unidas sobre Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente e Resolução nº 

14/1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que determinam seja 

garantido aos detentos o mínimo de 1 (uma) hora diária de prática de exercícios 

físicos em local adequado ao banho de sol. Ofícios das autoridades penitenciárias do 

Estado, acostados aos autos do processo, que revelam de forma inconteste que diversos 

estabelecimentos prisionais não observam a garantia mínima de banho de sol diário. 

Presentes os requisitos para a antecipação de tutela pleiteada, ante a prova 

inequívoca da continuada violação a direito dos detentos, o qual se traduz, inclusive, 

em violação ao direito fundamental à saúde e integridade física e psicológica. 

Aplicáveis os enunciados 59 e 60 da súmula de jurisprudência deste Tribunal de Justiça 

à espécie. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO 
11 Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior 

previsão legal ou regulamentar. 
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40. Criação de ouvidorias externas no âmbito da SEAP, 

Ministério Público e Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro; 

 

 

                 Mister consignar que o rol de recomendações ora 

apresentado não exaure outras que porventura não tenham sido 

mencionadas e/ou que se fizerem necessárias.  

 

 

   Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2015 

 

 

Roberta Fraenkel                 Luiz Gustavo Carneiro de Carvalho Lima 

Defensora Pública                      Defensor Público 

Mat. n° 877.426-7             Mat. 877.387-1 
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