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DEFENSORIA PÚBLICA 
ESTAI)O DO RIO DE JANEIRO 
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

DEFENSORIA FIJJ3±UCAjX  ESTADO DO RIO DFJANEIRO 

RELATÓRIO DE VISTORIA À UNIDADE PRISIONAL 

Data da Fiscalização: 14.02.12 

Unidade: Penitenciária Laércio da Costa Peilegrino (Bangu 1) 

Contato: Rogério B1ank2333-4676 / 2333-4679 / 2333-4680 / 2333-4678 

1) Introdução. 

No dia 14 de fevereiro de 201, a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

(NUDEDH), fez-se presente na PENITENCIÁRIA LARCIO DA COSTA 

PELLEGRINO (BANGU 1) para a realização de visita e fiscalização, em 

cumprimento ao disposto no artigo 4°, incisos VII e XVII, da Lei Complementar n. 

80/94 (com as modificações introduzidas pela Lei Complementar n. 132/2009); no 

artigo 179, caput e parágrafo 3°, III, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; e 

no artigo 22, parágrafo 4°, da Lei Complementar Estadual n. 06/77, e no artigo 81-B, 

inciso V e parágrafo único, da Lei de Execução Penal e artigo 2°, alínea "h", da 

Resolução DPGE n. 260, de 11.02.2004. 

Dentre as atribuições dos Defensores Públicos em atuação 

no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, destaca-se a missão de monitoramento 

das condições carcerárias do Sistema Prisional no Estado do Rio de Janeiro. Trata-

se de atuação regida pela normativa interna e internacional de direitos humanos 

incidente na matéria e que prima pela fiscalização da situação das pessoas privadas 

de liberdade, assim como dos servidores que atuam como longa nianus do ius punienili 

estatal. 
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Realizaram a atividade in loco, no dia 14.02.2011, o 

n Defensor Público em atuação no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

(NUDEDH) Franklyn Roger Alves Silva (mat. 949.555-7) e os estagiários de Direito 

do NUDEDH Maíra Fatoreili e Gabriel Araujo. 

A equipe da Defensoria Pública foi gentilmente 

recepcionada pelo Diretor da unidade prisional, Sr. Rogério Blank, juntamente 

com o Coordenador de Segurança do Complexo de Bangu, Sr. Rocha, além de 

outros servidores do estabelecimento, os quais prestaram todas as informações 

solicitadas e franquearam irrestrito acesso a documentos, assim como a todas as 

dependências da carceragem. 

Considerando que se tratou da primeira visita ao local, 

dentro do Programa Monitoramento do Sistema Penitenciário, seu objetivo consistiu 

em identificar os principais problemas na referida unidade prisional. Desta forma, 

busca-se contribuir para a melhoria das condições: seja no tocante à dignidade das 

pessoas privadas de liberdade, seja no que tange às condições de trabalho dos 

servidores ali lotados. 

II) Características da Unidade. 

II.a) Localização. Acesso. 

A Penitenciária Laércio da Costa Peilegrino encontra-se 

situada na parte intermediária do complexo penitenciário de Gericinó e está sob a 

responsabilidade e administração da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP). 

Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 2 
Avenida Marechal Cúmara n° 271, 70  andar, Centro. Rio de Janeiro/Ri / 

CEP 20020-080: tel: 2332-6344//fax: 2332-6345 

email: direitoshumanos@dpge.rj.gov.br  



i4. 

DEFENSORIA PÚBLICA 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

Chega-se à unidade através da Avenida Brasil, e, após 

ingresso em via vicinal, passa-se pela porta de entrada principal do complexo 

penitenciário, guarnecida por guaritas de responsabilidade da Polícia Militar, onde 

os automóveis são identificados. 

O ingresso ao estabelecimento em questão é realizado 

através de pequena porta verde de aço reforçado, que dá acesso à recepção. Dentro 

da pequena sala de recepção encontram-se dois guardas penitenciários e nela é 

realizada a identificação obrigatória dos visitantes, mediante apresentação de 

documentos, assinatura do livro de presença, submissão a aparelho detector de 

metais manual e depósito de aparelhos de telefone celular e similares. A sala conta 

com um portal detector de metais e um aparelho de raio-x. 

II.b) Aspecto Externo. 

Após a identificação e realização das medidas de 

segurança fomos encaminhados, através de um portão, a um pátio externo, 

vigiado por câmeras, que dá acesso à edificação que consiste na penitenciária 

propriamente dita. Uma grade de ferro dá acesso a um hall de bom aspecto, 

revestido com piso, que leva às dependências da Unidade. 

O estabelecimento apresenta regular aspecto físico 

externo. 

II.c) Aspecto Interno. 

A partir do hall se tem acesso tanto à sala da diretoria 

quanto aos corredores que levam às galerias, o que faz com que ambos fiquem 
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praticamente no mesmo ambiente. Trata-se de um grande salão, dividido por uma 

grade reforçada, onde, à frente encontram-se as salas da administração e, após a 

grade, as portas reforçadas que dão acesso às galerias. Observa-se que o setor da 

carceragem que abriga a parte administrativa é bem cuidado, consistindo em 

pequenas salas equipadas com ar condicionado. Além disso, a sala da diretoria conta 

com frigobar, rádio portátil, linha telefônica, material de escritório e computador no 

qual há o acesso à intranet, além de objetos decorativos. 

A área destinada à custódia dos presos apresenta bom 

estado de conservação. Trata-se da segunda parte do salão, com 04 portas de ferro 

amarelas, sendo duas à direita e duas à esquerda, que dão acesso às 04 galerias, com 

12 celas individuais cada. 

Para que se tenha acesso às galerias, é necessário passar 

por 03 portas de ferro, sendo que a porta seguinte só pode ser aberta se a anterior 

estiver fechada e trancada. 

Cada galeria possui uma área externa às celas, com três 

mesas de cimento, cada qual com quatro bancos, de um lado e uma pequena 

arquibancada do outro. Seguindo em frente, enconfta-se o corredor das celas, que 

consiste em um espaço de aproximadamente 12 metros, com 06 celas de cada lado. 

Ressalte-se que o banho de sol é realizado nesta área 

externa, onde o teto é vazado e reforçado com duas grades de proteção. 

As celas apresentam precário estado de conservação. São 

pequenos cubículos, de 5m2, que contém 01 comarca, revestida com colchão, lençol e 
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travesseiro, e um pequeno banheiro. Não há janelas nos cubículos e por isso os 

mesmos não recebem luz natural direta. A única fonte de iluminação das celas é uma 

lâmpada localizada ao lado exterior, que através de pequena grade ilumina o local. 

Há, na parte superior, um pequeno espaço gradeado para ventilação. 

Questionado sobre as condições estruturais do local, 

diretor da Unidade considerou regular a estrutura predial. 

Conforme relatou-nos a direção da Unidade, as instalações 

hidráulicas encontram-se em bom estado. A água é fornecida ininterruptamente aos 

presos e o reservatório sofre processo de limpeza periodicamente. A rede de esgoto, 

ainda segundo a direção, funciona regularmente. Cada galeria possui, na área 

externa, pequeno filtro aonde pode ser recolhida água filtrada pelos internos. 

No que toca à parte elétrica, a Direção noticiou que 

igualmente não há problemas, sendo que a unidade conta com gerador de energia 

próprio para suprir eventual corte no fornecimento de eletricidade. 

III) Tipo de Estabelecimento. Capacidade. Divisão 

Interna. 

III.a) Penitenciária 

Dentro da classificação dos estabelecimentos penais 

adotada pela Lei de Execução Penal, trata-se de PENITENCIÁRIA, eis que 

destinada ao abrigo de presos condenados e provisórios'. 

1 Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. 
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A Resolução Conjunta SEAP/SESEG n. 24, de 14.03.2011 

estabelece que o ingresso de presos(as) provisórios ou condenados(as), assim como 

prisão civil do devedor de alimentos dar-se-á pelas unidades administradas pela 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP). 

A Penitenciária conta, contudo, com a peculiaridade de ser 

uma Unidade de segurança máxima, destinada à presos de alta periculosidade. Em 

geral recebe presos para cumprimento de sansão disciplinar, e por isso grande 

rotatividade de internos dita a rotina do local. 

iii.b) Capacidade. 

Detém a Penitenciária Laércio da Costa Peliegrino 

capacidade para abrigar um total de 48 presos, consoante o informado pelo Diretor 

da Unidade. No dia da visita, a lotação da Unidade era de 28 presos. 

A partir das informações prestadas pela direção, o 

estabelecimento possui 48 celas individuais, com metragem de aproximadamente 

5m2, desrespeitando, destarte a Lei de Execução Penal2, que determina a metragem 

mínima de 06 m2  para cada pessoa privada de liberdade. 

Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão construir 
Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que estejam em 
regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 52 desta Lei. (Incluído 
pela Lei n° 10.792, de 2003) 

2 Art. 88 - O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e 
lavatório. 
Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular: 

salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequado à existência humana; 

área mínima de seis metros quadrados. 
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Não há necessidade de separação dos presos por facção 

criminosa urna vez que todas as celas são individuais. De acordo com a Direção, caso 

existam dois presos com problemas na mesma galeria, o banho de sol é feito em 

horários distintos. 

III.c) Divisão Interna. Pavilhões. Celas. 

A estrutura do prédio que abriga os presos é 

relativamente simples. Trata-se de construção de andar único, linear, havendo 04 

galerias por onde são distribuídas as celas. 

Em cada cela há um banheiro, com chuveiro, pia e "boi". 

Os presos dormem em camas de cimento, acopladas à parede, sendo inviável a 

remoção destas. Além disso, cada cela detém urna pequena mesa e bancos, ambos 

anexados. 

Há solários de regular dimensão localizados no corredor 

entre as celas, local destinado ao banho de sol, o qual ocorre diariamente, por um 

período de 02 horas. 

A unidade não possui celas para o cumprimento de 

sanção disciplinar de isolamento, triagem e "seguro", uma vez que todas as celas são 

individuais, não havendo necessidade para tal. 

As galerias são monitoradas 24h por dia por cârneras de 

segurança e as portas da unidade somente podem ser abertas OU fechadas mediante 

sistema eletrônico próprio da unidade. 
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IV.) Serviços Técnicos. 

IV.a) Assistência Social. 

Há duas assistentes sociais lotadas na Unidade, que 

comparecem todos os dias. 

IV.b) Médicos, Psiquiatras, Psicólogos, Enfermeiros, 

Dentistas e Medicamentos. 

No tocante ao atendimento médico, psiquiátrico e 

psicológico, esclareceu a direção que não há profissionais lotados na Unidade. A 

ausência é suprida com profissionais externos, enviados pela UPA, que, nos casos 

de necessidade, prestam atendimento aos internos dentro da própria Unidade. Tal 

procedimento é adotado em virtude da qualidade de segurança máxima da 

Unidade e exceções a ele apenas são concedidas para casos de cirurgia ou 

atendimentos com materiais que não possam ser movidos. Contudo, há uma 

técnica de enfermagem presente no local quatro vezes por semana. 

A prestação de serviço odontológico segue o mesmo 

procedimento dos demais atendimentos médicos. Diante de necessidades 

profissionais são encaminhados pela UPA e prestam atendimento em consultório 

instalado no interior da Unidade. 

A Direção informou que o fornecimento de 

medicamentos é realizado regularmente, não havendo carências em tal setor. 

IV.c) Assistência Jurídica. Defensoria Pública. 
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A assistência jurídica é prestada pela Defensoria 

Pública, contudo, segundo informado, a grande maioria dos presos possui 

advogado particular. A Unidade recebe visitas ocasionais do Ministério Público, 

do Conselho da Comunidade e da VEP. 

V) Servidores e Órgãos Administrativos. 

O corpo de servidores da unidade prisional é dividido 

entre aqueles que se dedicam à função típica de vigilância e segurança própria de 

ISAP (Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária), exercendo vigilância 

e segurança, e aqueles designadas para funções administrativas. 

Segundo a Direção, há um total de 37 servidores 

lotados na unidade. Tal quantitativo, no entanto, não corresponde ao número de 

servidores que efetivamente estão trabalhando. 

São 07 agentes da 1SAP por turno. Informou a Direção 

que o número ISAP's é satisfatório. 

De acordo com o Sr. Rogério, é satisfatório o 

fornecimento de material de escritório e a unidade possui acesso à intranet. Há 

fornecimento de materiais de higiene e limpeza com regularidade, inclusive para 

aos presos. Todos os materiais necessários a estes são fornecidos pela 

Penitenciária, uma vez que é proibida a entrada de qualquer objeto por parte dos 

internos ou de seus familiares. 
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Os servidores possuem um alojamento próprio 

equipado com camas, colchões, armários, aparelho de ar-condicionado e banheiro 

com chuveiros e boxes para uso individual. 

Visitação dos Presos. 

A visitação aos presos ocorre de acordo com a escala 

fixada pela Direção da unidade: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-

feira, por 3 horas, no horário compreendido entre 10h e 16h. Cada preso tem 

direito a uma visita por semana. 

A visitação ocorre no interior da galeria onde está 

lotado o interno. No local há apenas um pequeno banheiro para os visitantes. 

Existe local específico para a revista dos visitantes e 

agentes femininas responsáveis pela revista em mulheres. 

Não é permitida a entrada de insumos através de 

familiares para os presos. 

Não há visitação íntima na unidade e sequer há local 

específico para a realização de encontros afetivos. 

Educação. Trabalho. Lazer. 

A Direção informou que não é permitido aos internos a 

realização de quaisquer atividades laborativas (ex.: faxinas). 
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Conforme relatou-nos a Direção da Unidade, não há 

funcionamento de escola ou quaisquer outras atividades educacionais, culturais 

ou esportivas na unidade. 

Os presos têm direito ao banho de sol diariamente, 

por duas horas. Esta atividade se realiza nos solários localizados entre as celas. 

A entrada de jornais e revistas não é permitida. 

Não é permitido também o uso de aparelhos de 

televisão, rádios ou ventiladores. No interior das galerias há apenas um 

ventilador, preso na parede, para uso coletivo. 

VIII) Alimentação. 

O Almoço e jantar dos presos, assim como dos 

servidores da Unidade, estão a cargo da empresa GUELLI, enquanto o café da 

manhã e lanche são fornecidos pela empresa PRIMUS. São servidas quatro 

refeições diárias aos presos: café da manhã (07h da manhã), almoço (11h30min), 

lanche (entre 15h e 16h) e jantar (entre 17h e 18h). A Direção relata não haver 

problemas com a qualidade das refeições servidas. 

As referidas empresas ainda não disponibilizam água 

potável os presos. A água consumida por estes provém de pequeno filtro 

disponibilizado no interior das galerias. O lanche vem acompanhado de suco de 

frutas em caixa. 
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Os presos não recebem talheres. Segundo a Direção, 

tais objetos poderiam ser utilizados para a confecção de armas brancas. 

Disciplina. Segurança. Incêndio. 

A Direção considera boa a segurança do estabelecimento, 

a qual conta com 89 câmeras de vigilância com visor colorido. As imagens são 

gravadas. As guaritas superiores da unidade são ocupadas por servidores da SEAP. 

A Direção aponta que o aumento no número de servidores contribuiria para o 

incremento qualitativo da segurança, no entanto, 

Existem quatro detectores de metal (sendo 02 portais, 01 

"raquete" e 01 "banquinho") e todos que ingressam na unidade são identificados e 

revistados, não sendo permitido o ingresso de aparelhos de telefonia móvel celular 

ou algo equivalente. O estabelecimento possui ainda um aparelho de raio-x (scanner) 

e armamento próprio. 

A unidade não dispõe de programa de combate a 

incêndio nem plano de evacuação do estabelecimento em caso de ocorrência de 

sinistro deste tipo. Há extintores de incêndio. 

A disciplina dos presos segue satisfatória. O efetivo 

carcerário mantém o comportamento dentro das regras disciplinares. Não há relatos 

de agressão física por parte de presos contra servidores. 

Bombeiros e PMs. 
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Na data da vistoria realizada pela Defensoria Pública o 

Presídio estava sendo utilizado para prisão administrativa e preventiva dos líderes 

da greve por reajuste salarial de policiais militares e bombeiros. 

Uma galeria foi destinada ao acolhimento dos 

bombeiros e outra destinada aos policiais militares. Ressalte-se que, pela situação 

atípica, o presídio não se encontrava em seu funcionamento normal, tendo alguma 

de suas políticas de segurança relaxadas para a situação. O regime normal de 

22/2, em que os internos passam vinte e duas horas no cubículo e duas em banho 

de sol foi substituído por um regime 12/12, em que os internos ficam trancados 

apenas no período noturno, a partir das 17:00 horas. O período para visitação 

também foi ampliado, e medidas de segurança com portas perderam o excesso de 

rigidez. 

A partir de diálogo com os Bombeiros nos foi 

informado que a atuação dos servidores da Unidade estava sendo 

demasiadamente positiva. Todas as medidas possíveis estavam sendo adotadas 

para amenizar o rigor normalmente aplicado, direcionado à presos de alta 

periculosidade, que não se mostram adequados para o tratamento dos presos em 

questão. 

Todavia, apesar de não estarem sofrendo com maus 

tratos o sofrimento dos internos ficou evidenciado. Era visível o estado emocional 

abalado e o inconformismo com o tratamento a que estavam sendo submetidos. 

Nas palavras de um interno fica registrado o desespero de estar em uma das 

penitenciárias mais seguras do país: "é horripilante, angustiante estar aqui". 
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Um dos presos sofre de claustrofobia e apresentava 

desequilíbrio acentuado se comparado com os demais. Apenas pensar em ter que 

ficar trancado em um cubículo de 5m2  a partir das 17:00 horas já era o suficiente 

para lhe fazer começar a tremer. Segundo nos foi informado é necessário que 

minutos antes do enclausuramento ele tome medicamento para dormir, para que 

apenas assim possa ser encaminhado à sua pequena cela. 

O tamanho das celas, a ausência de janelas e iluminação 

em seus interiores, o confinamento solitário, o regime de 12/12 e toda a estrutura 

da Unidade se mostram demasiadamente inadequadas para o cumprimento de 

pena dos internos em questão. Todos estes fatores transformam a sanção dos 

Bombeiros e PMs em uma das mais severas sanções aplicáveis em nosso país. 

Considerações Gerais. 

A Penitenciária Laércio da Costa Peliegrino, de forma 

geral, apresenta condições razoáveis para a custódia de pessoas privadas de 

liberdade no regime de segurança máxima. Sua estrutura física se apresenta de 

forma satisfatória, assim como a segurança e o contingente humano da Unidade. 

No entanto, reformas estruturas são necessárias, principalmente no interior das 

celas, de modo que estas se tornem mais arejadas e iluminadas e passem a conter 

infraestrutura adequada. Ademais, é visível a exposição de fiação elétrica, com fios 

desencapados, o que certamente constitui sério fator de risco de acidentes. 

Recomendações. 

Diante do conteúdo deste relatório e das constatações 

verificadas pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública 
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do Rio de Janeiro na Penitenciária Laércio da Costa Peliegrino, alvitra-se a 

adoção das seguintes recomendações: 

Realização de obras de infraestrutura de modo que cada cela passe a conter 

06 m2, atendendo os ditames legais, expressos no artigo 88 da Lei de Execução Penal; 

Realização de obras de infraestrutura de modo que a luz solar penetre 

diretamente no interior das celas, aumentando, com isso, a circulação de ar natural, 

a fim de se serem observadas as regras do art. 88, parágrafo único, letras "a" e 

c/c art. 104, da Lei de Execução Penal; aos itens n° 103  e  114  das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XII.15, dos Princípios e Boas 

Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e art. 906  da 

Resolução n° 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

3. Permissão para que os presos portem objetos de uso pessoal próprio; 

Item 10, Regras ONU. Todos os locais destinados aos presos, especialmente aqueles que se 
destinam ao alojamento dos presos durante a noite, deverão satisfazer as exigências de higiene, 
levando-se em conta o clima, especialmente no que concerne ao volume de ar, espaço mínimo, 
iluminação, aquecimento e ventilação". 

"lteni 11, Regras ONU. Em todos os locais onde os presos devam viver ou trabalhar: A. as janelas 
deverão ser suficientemente grandes para que os presos possam ler e trabalhar com luz natural, e 
deverão estar dispostas de modo a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial; 
B. a luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar sem prejudicar a 
visao 

"Princípio X11.1. As pessoas privadas de liberdade deverão dispor de espaço suficiente, com 
exposição diária à luz natural, ventilação e calefação apropriadas, segundo as condições climáticas 
do local de privação de liberdade". 

art. 9, CNPCP. Os locais destinados aos presos deverão satisfazer as exigências de higiene, de 
acordo com o clima, particularmente no que se refere à superfície mínima, volume de ar, calefação e 
ventilação". 
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Aumento no tempo do banho de sol; 

Fornecimento de água potável aos presos de forma contínua e ininterrupta, 

inclusive nos horários das refeições, de acordo com o item 20.27  das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XI.18, dos Princípios e Boas 

Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; e art. 139  da 

Resolução n° 14, de 11.11.94, do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária; 

Instalação de dispositivo que permita oaquecimento da água para o banho 

dos presos, tudo em observância ao disposto no item 1310  das Regras Mínimas para 

o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XII,211,  dos Princípios e Boas 

Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; art. 10°, inciso 

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

necessitar". 
"Princípio XI. 1. Toda pessoa privada de liberdade terá acesso permanente a água potável suficiente 

e adequada para consumo". 
"art. 13, CNPCI'. A administração do estabelecimento fornecerá água potável e alimentação aos 

presos". 
lO "Item 13, Regras ONU. As instalações de banho deverão ser adequadas para que cada preso possa 
tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tão freqüente quanto necessário à higiene geral, 
de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em um 

clima temperado". 
"Item 13, Regras ONU. As instalações de banho deverão ser adequadas para que cada preso possa 

tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tão freqüente quanto necessário à higiene geral, 
de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em um 

clima temperado". 

11  "Princípio XII.2. As pessoas privadas de liberdade terão acesso a instalações sanitárias higiênicas e 

em número suficiente, que assegurem sua privacidade e dignidade. Terão acesso também a produtos 
básicos de higiene pessoal e a água para asseio pessoal, conforme as condições climáticas". 
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IV1 2, da Resolução n° 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária; 

Implementação de serviços médico e odontológico, com designação de 

profissionais para trabalhar exclusivamente na unidade, em conformidade com o 

art. 14 da Lei de Execução Penal; item 22.113  das Regras Mínimas para o Tratamento 

dos Reclusos da ONU; Princípio X14  dos Princípios e Boas Práticas para a Proteção 

das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - Resolução n° 1/08 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; arts. 1515  e 1716  da Resolução n° 14/94 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

Prestação de serviços técnicos contínuos, principalmente de psicologia, 

destacando-se flagrante desrespeito ao artigo 14, parágrafo 30,  da Lei de Execução 

Penal; art. 1917  da Resolução n° 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária; 

2 "Art. 10, IV, CNPCP. O local onde os presos desenvolvam suas atividades deverá apresentar: 1V - 

instalações condizentes, para que o preso possa tomar banho à temperatura adequada ao clima e com 
a freqüência que exigem os princípios básicos de higiene". 
' "[tem 22.1, Regras ONU. Cada estabelecimento penitenciário terá à sua disposição os serviços de 
pelo menos um médico qualificado, que deverá ter certos conhecimentos de psiquiatria" 
14 "Princípio X. As mulheres e meninas privadas de liberdade terão direito de acesso a atendimento 
médico especializado, que corresponda a sua características físicas e biológicas e que atenda 
adequadamente a suas necessidades em matéria de saúde reprodutiva. Em especial, deverão dispor 
de atendimento médico ginecológico e pediátrico." 
' "Art. 15, CNPCP, A assistência à saúde do preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá 
atendimento médico, psicológico, farmacêutico e odontológico". 

6 "Art. 17, CNPCP. O estabelecimento prisional destina a mulheres disporá de dependência dotada de 
material obstétrico". 
7 Art. 19, CNPCP. Ao médico cumpre velar pela saúde física e mental do preso, devendo realizar 

visitas diárias àqueles que necessitem." 
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Aumento no tempo de visitação, com possibilidade de visita íntima, vez que 

o direito humano à saúde sexual, expresso na Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, Artigo 1218;  Declaração de 

Pequim de 1995, itens 1719  e 3020; 

10. Implementaçio de atividades para a ocupação útil do período prisional pelos 

presos, assim como permissão para o recebimento, pelos presos, de jornais, revistas 

e similares; em conformidade com o art. 17, 21, 41, incisos II, V e VI, da Lei de 

Execução Penal; item 21,221  das Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos da 

ONU; Princípios X11122  e XIV23  dos Princípios e Boas Práticas para a Proteção das 

18  CEDAW, art. 12. Os Estados-partes adotarão todas as medidas apropriadas para eliminar a 

discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados médicos, a fim de assegurar, em condições de 

igualdade entre homens e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive referentes ao 

planejamento familiar. 

19  Pequim, item 17. O reconhecimento explícito e a reafirmação do direito de todas as mulheres de 

controlar todos os aspectos de sua saúde, em particular sua própria fertilidade, é básico para seu 

fortalecimento. 
20 Pequim, item 30. Assegurar a igualdade de acesso e a igualdade de tratamento de mulheres e 
homens na educação e saúde e promover a saúde sexual e reprodutiva das mulheres e sua educação. 
21 "Item 21.2, ONU. Os presos jovens e outros cuja idade e condição física o permitam, receberão 
durante o período reservado ao exercício urna educação física e recreativa. Para este fim, serão 

colocados à disposição dos presos o espaço, as instalações e os equipamentos necessários. 
22 "I'rincípio XIII. As pessoas privadas de liberdade terão direito à educação, que será acessível a todas 

elas, sem discriminação alguma, e ]evará em conta a diversidade cu]tural e suas necessidades 

especiais. 
O ensino fundamental ou básico será gratuito para as pessoas privadas de liberdade, especialmente as 

crianças e os adultos que não tenham recebido ou concluído o ciclo completo de instrução dos anos 

iniciais desse ensino. 
Os Estados membros da Organização dos Estados Americanos promoverão nos locais de privação de 

liberdade, de maneira progressiva e mediante a utilização máxima dos recursos de que disponham, o 

ensino médio, técnico, profissional e superior, igualmente acessível a todos, segundo a capacidade e 

aptidão de cada um. 

Os Estados membros deverão assegurar que os serviços de educação proporcionados nos locais de 

privação de liberdade funcionem em estreita coordenação e integração com o sistema de educação 

pública; e promoverão a cooperação da sociedade por meio da participação das associações civis, 

organizações não-governamentais e instituições privadas de educação. 

Os locais de privação de liberdade disporão de bibliotecas, com número suficiente de livros, jornais e 

revistas educativas, equipamentos e tecnologia apropriada, de acordo com os recursos disponíveis. 

As pessoas privadas de liberdade terão direito a participar de atividades culturais, esportivas e sociais 

e a oportunidades de entretenimento sadio e construtivo. Os Estados membros incentivarão a 
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Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - Resolução n° 1/08 da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos; 

Elaboração de plano de segurança (prevenção e combate) contra incêndio - 

sequer exUntores foram vistos no estabelecimento -, expondo a risco concreto 

servidores, presas e visitantes, nos moldes do dever de garantir a integridade 

psicofísica das pessoas privadas de liberdade e dos servidores públicos lotados na 

unidade prisional, expressamente referido no Princípio XXIII.1.e21, dos Princípios e 

Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Realização de obras de reforma e pintura das celas, englobando a parte 

elétrica; 

Efetivação de processo visando a erradicação de ratos e baratas; 

Aumento do número de servidores na unidade; 

Maior frequência no repasse de empenho à unidade. 

participação da família, da comunidade e das organizações não-governamentais nessas atividades, a 
fim de promover a regeneração, a readaptação social e a reabilitação das pessoas privadas de 
liberdade". 
21 "Princípio XIV. Toda pessoa privada de liberdade terá direito a trabalhar, a oportunidades efetivas 
de trabalho e a receber remuneração adequada e eqüitativa, de acordo com sua capacidade física e 
mental, a fim de que se promova a regeneração, reabilitação e readaptação social dos condenados, 
estimule e incentive a cultura do trabalho e combata o ócio nos locais de privação de liberdade. Em 

nenhum caso o trabalho terá caráter punitivo". 
24 

 Principio XXIII. Medidas para combatir la violência y lãs situaciones de emergencia. "1." Medidas 
de prevención. De acuerdo com El derecho internacional de los derechos humanos, se adoptarán 
medidas apropriadas y  eficazes para prevenir todo tipo de violência entre Ias personas privadas de 

libertad, y entre éstas y El personal de los estabelecimientos. "e." establecer mecanismos de alerta 
temprana para prevenir crisis o emergências. 
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Mister consignar que o rol de recomendações ora apresentado 

não exaure outras que por ventura não tenham sido mencionadas e/ou que se 

fizerem necessárias. 

. Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2012. 

FRANKLYN ROGER ALVES SILVA 
-DEFENSOR PÚBLICO- 

MAT. 949.555-7 
Fran!yr íogcr 
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