
DEFENSORIA PUBLICA 
ESTADO DO RIO DE JA\EIRO 

NUCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

RELATORIO DE VISITA A UNIDADE PRISIONAL 

Data da fiscalizaçao: 26 de outubro de 2011 

Unidade: Instituo Penal Ismael Pereira Sirieiro 

Contato: 2721-7336/ 3601-5260 

I) INTRODUçAO 

No dia 26 de outubro do corrente ano, a Defensoria Püblica do Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio do Nücleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH), fez-se 

presente na Instituto Penal Ismae1 Pereira Sirieiro para a realizacão de visita e 

fiscalizacao, em cumprimento ao disposto no artigo 4°, iricisos VII e VIII, da Lei 

Complementar n. 80/94 (corn as modificacOes iritroduzidas pela Lei Complementar fl 

132/2009); no artigo 179, caput e paragrafo 3°, III, da Constituição do Estado do Rio de 

Janeiro; e no artigo 22, paragrafo 4°, da Lei Complementar Estadual n. 06/77, e no artigo 

81-13, inciso V e paragrafo ünico, da Lei de Execuçao Penal e artigo 2°, alInea "b", da 

Resoluçao DPGE n. 260, de 11.02.2004. 

Dentre as atribuicoes dos Defensores Püblicos em atuacao no Nücleo de Defesa 

dos Direitos Humanos, destaca-se a missão de monitoramento das condicOes 

carcerárias do Sistema Prisional no Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de atuacao 

regida pela normativa interna e internacional de direitos humanos incidente na matéria e 

que prima pela fiscalizacao da situacão das pessoas privadas de liberdade, assim como 

dos servidores que atuam como longa mantis do his puniendi estatal. 

Realizaram a atividade in bce os Defensores Pühlicos em atuacäo no NUDEDH 

Henrique Guelber de Mendonca e Franklyn Roger Alves Silva, assim a estagiaria de 

Direito do NUDEDH MaIra Fattorelli. 
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A equipe da Defensoria Püblica foi recepcionada pelo Sub-Diretor da Unidade 

Aifredo Pereira de Souza Silva, que prestou todas as informacOes solicitadas e 

franqueou irrestrito acesso a todas as dependencias da carceragem. Foi vedado o uso de 

camera fotografica. Tal pratica requer previa autorizacao da Diretoria da Unidade. 

Considerando que se trata de visita de seguimento, dentro do Programa 

Monitoramento do Sistema Penitenciário, seu objetivo consistiu em identificar os 

principais problemas que porventura persistarn na referida unidade prisional, 

observando se houve o cumprirnento das recomendacoes formuladas em razão da 

vistoria datada de 18 de outubro de 2007. Desta forma, husca-se contribuir para a 

meihoria das condicoes: no tocante a digriidade das pessoas privadas de liberdade, seja 

no que tange as condicOes de trabaiho dos servidores ali lotados. 

II) CARACTERISTICAS DA UNIDADE 

II. 1.) ASPECTO EXTERNO 

0 Instituto Penal encontra-se situada na mesma edificacao da Penitenciária Vieira 

Ferreira Neto, na Alameda São Boa Ventura, n° 773, Fonseca, NiterOi. Nao trata-se de 

local de difIdil acesso, ao contrário, está localizada em grande via, muito movimentada e 

central, corn farta oferta de transportes publicos e faciidade de deslocamento. 

A fachada e colorida corn as cores azul e branco. Trata-se de construcão recuada, 

corn um pequeno muro azul cercado, e árvores e plantacoes beirando o acesso a rua. A 

entrada se dá por urn grande portao azul, acesso principal da Unidade Vieira Ferreira 

Neto. A estrutura da Unidade e de alvenaria. 

H. 2.) ASPECTO INTERNO. 
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A carceragem apresenta razoável aspecto em suas dependCncias internas. Nota-se 

preocupacäo corn a manutencão da higiene e limpeza do local por parte dos servidores e 

dos presos. 

0 acesso a Unidade C realizado atravCs de urn pequeno portao, que dá acesso a 

entrada principal, onde ha urn grande salào que apresenta born aspecto. Nele se 

encontram salas para o trabaiho administrativo, dentre elas a da Direcao, todas 

aparentando limpeza e asseio. 

0 acesso a area destinado aos privados de liberdade e feito através da passagern 

por urn grande portao de ferro, apOs o qual se encontra urn balcão para identificacao e 

urn portal detector de metais. 

Ha pequena sala para reunião/encontro entre preso e advogado, corn capacidade 

para atendimento de dois presos por vez. Ha sala de encontro corn a assistente social. Ha 

enferrnaria, que conta corn urna mesa, urn arrnário de rernédios, maca, dois 

compartimentos para guardar prontuario medico dos presos. Todas em born aspecto. 

Ha urn espaco para visitacao comurn, corn mesas, sanitários e bebedouro, e local 

para visita intima, e ainda urn grande campo de futebol, que fica situado no meio dos 

dois grandes pavilhoes. Em torno latas de lixo corn restos de cornida, que atraern rnuitos 

animais. 

A parte da unidade prisional destinada aos internos apresenta regular estado de 

conservacao. No entanto, conforrne relatou-nos a adrninistracao, a estrutura predial é 

antiga e por isso alguns problemas são observados, corno vazamento de água e 

infiltracão na parte das celas, e ainda problemas hidráulicos e elétricos na unidade. 
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Sobre o condicionamento térmico a temperatura e alta, sendo precaria a 

circulacão de ar nos aposentos, no entanto, a diretoria frisa que se compararmos corn 

outros pontos da cidade, corno Bangu, a temperatura e menos elevada. 

Questionado sobre as condiçOes de limpeza no local, o Sr. Aifredo Pereira de 

Souza Silva informou esta está sob responsabilidade da empresa Facilit, estando em 

condicoes razoáveis, dando media 07 para o quesito. 

Vale-se destaca que o aspecto interno da unidade referida em nada se assemeiha 

aos ditames legais de uma unidade de regime semi-aberto. Trata-se de estrutura fIsica 

de venitenciária destinada ao comprimento de pena de regime fechado. Alern disso, ha 

outros estabelecimentos prisionais penais corn os quais o Instituto Penal IsmaeI Pereira 

Sirieiro divide parede. Do conjunto arquitetonico deflui a conclusao de que ao iristituto 

penal não se enquadra na definico preconizada pela LEP, artigo 91 ("A Colôuia AgrIcola, 

Industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semi-aberto"). 

III) TIPO DE ESTABELECIMENTO. CAPACIDADE. DIVISAO INTERNA. 

111.1.) ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DE REGIME SEMI-ABERTO. 

0 Inshtuto Penal Ismae1 Pereira Sirieiro e urn estabelecimento penal direcionado 

ao sexo masculino para o cumprimento de pena em regime semi-aberto, conforrne o 

artigo 91 da Lei de Execucao Penal n° 7210/1984. 

0 estabelecimento, no entanto, nao conta corn uma estrutura fIsica condizente 

corn os parâmetros legais, conforme acima descrito. 

111.2.) CAPACIDADE. 

A direcao da unidade prisional inforrnou que a capacidade total do 

estabelecimento e de 397 internos, no entanto, no dia da visita do NUDEDH, havia 502 
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internos na unidade. Logo, a capacidade maxima se encontra demasiadarnente 

extrapolada, havendo superpopulacao carcerária. A direcao inforrnou que 13 internos 

seriam transferidos ainda na data da visita, arnenizando a lotacao do Instituto Penal. 

Observa-se desrespeito a legislacao brasileira, que no artigo 88, paragrafo ünico, 

alInea "a", da Lei de Execucao Penal, determina metragem minima de 06 m2  para cada 

pessoa privada de liberdade. Cada cela, segundo as informacOes prestadas pela Chefia 

da unidade, possui cerca de 04m2, e abriga em media quatro presos, sendo que dois 

deles são obrigados a dormir no chao, visto que ha apenas duas comarcas por cela. Corn 

isso vemos que a determinacao legal está longe de ser respeitada, as celas da unidade 

sequer possuem a metragem minima que a lei exige, e ainda tern que ser divididas, o que 

torna a situacao ainda mais problemática. 

Dc acordo corn a Direcao a unidade recebe presos que se identificam como 

integrantes da faccao "Amigos dos Arnigos - ADA". 

111.3.) DIVISAO INTERNA. PAVILHOES. CELAS. 

A carceragem possui 02 pavilhOes, contendo cada urn 04 galerias, corn cerca de 10 

celas cada. Urna das galerias e destinada ao seguro, e ha ainda 01 cela de seguro do 

seguro. As celas possuern dirnensão de 2,0 X 2,5m, cada, e contérn no máximo duas 

cornarcas. 

Cada pavilhão fica situado de urn lado da quadra de futebol, e as celas ficam 

viradas para a quadra, possibiitando que os internos tenharn conhecimento da 

aproxirnacao de qualquer agente carcerário. 
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Arites da entrada na galeria e encontrada ampla sala, que dá acesso ao grande 

portão de ferro que leva as celas. Urn largo corredor dá acesso as pequenas celas lotadas, 

que em media abrigam 04 internos, tendo comarca apenas para dois. 

Destaque-se que o espaco interno das celas e dernasiadamente pequeno, não 

tendo sido observado o respeito ao espaco mfnimo individual de 06 m2  para cada 

condenado (LEP, art. 88, paragrafo ünico, ailnea "a"). 

As grades das celas para o espaço de circulacao/corredor permanecem abertas 

em tempo integral viabiizando que o preso circule no interior da respectiva galeria sem 

restricOes; e os portoes das galerias também permanecem abertos, sendo fechados 

apenas no horario do almoço e no final do dia, o que permite que o preso possa 

transitar pelo estabelecimento, nas areas comuns, livremente. Tal medida é realizada 

pelo fato do estabelecimento ser destinado ao comprimento de pena no regime semi-

aherto, no entanto, ela não se mostra suficiente para enquadrar tal estabelecimento aos 

moldes legais. 

Os presos das celas do Seguro não usufruern de tal liberdade. Os mesmos não 

podem sair de suas celas e transitar pela unidade no perIodo em que a mesma se 

encontra aberta. Ademais, sua estrutura e muito escura e quase não ha entrada de luz. 

IV) SERVIOS TECNICOS. 

IV. 1.) PSIQUIATRIA. 

Nao ha psiquiatra lotado na unidade, eles apenas são requisitados e comparecem 

a unidade para a realiza(;ao de exames criminologicos. 

IV. 2.) PSICOLOGIA. 
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Ha dois psicOlogos lotados na unidade, que comparecem três vezes na semana 

acompanhados de dois estagiarios. 

IV. 3.) ASSISTENCIA SOCIAL. 

Ha duas assistentes sociais lotadas na unidade, que comparecem trCs vezes na 

semana acompanhadas de dois estagiários. 

IV. 4.) MEDICOS, ENFERMEIROS E DENTISTAS. 

Ha quatro enfermeiras e urn medico lotados na unidade, que comparecern duas 

vezes na semana. Ha ainda urn dentista, que comparece também duas vezes na semana. 

Os medicamentos são fornecidos pelo Estado, e nao ha insuficiCncia, registra a diretoria. 

IV. 5.) ASSISTENCIA JURIDICA. DEFENSORIA PUBLICA. ADVOGADOS. 

A Defensoria Püblica presta atendimento urna vez na semana. 0 atendimento é 

feito por ordem alfabética, e a lista e fornecida pela propria Defensoria. 0 ideal é que o 

atendimento ocorresse duas vezes, ao hives de urna, como hoje ocorre, garante o Sub-

Diretor da unidade. Ha espaco para reunião corn advogados. 

V) EDucAcAo. TRABALHO. LAZER. 

0 Instituto Penal possui atividade educacional de alfabetizacao, sendo realizada 

pela professora Norma, que comparece 04 vezes por semana na unidade. No entanto, 

apenas vinte internos frequentam regularmente as aulas. Ha demanda por aulas de 

outros nIveis que não a alfabetizacao. Ha uma biblioteca no local. Atividades culturais 

ou  de lazer não são, no entanto, prestadas pela unidade. Não hi, tampouco, atividades 

de trabaiho. Apenas 38 internos exercem trabaiho rernunerado na faxina da unidade; 

alguns exercem trabaiho voluntário, e 05 estão hoje em lista de espera aguardando 

servico. Além disso, apenas 06 exercem trabaiho extra-muro. A pratica de atividades 

religiosas e esportivas e organizada pelos prOprios presos. 
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SERVIDORES E ORGAOS ADMINISTRATIVOS. 

Atualmente, a Unidade e composta por cinquenta e oito servidores, três 

funcionários de limpeza da empresa Facility, e ainda conta corn o trabaiho de faxina de 

trinta e oito internos. 

A seguranca e realizada por nave agentes no perIodo diurno, e sete no perIodo 

noturno. Tais nümeros são considerados insuficientes pela direcão da unidade. 

Segundo a Direcao, a fornecimento de rnaterial de trabaiho pelo Estado é por 

vezes insuficiente, não sendo rara a falta de material de escritOrio e de higiene/limpeza 

para a administracao. Ha quatro linhas telefônicas na unidade, e internet em dois 

computadores do gabiriete. Ha ainda local para a acornodacao da adrninistracao, 

contando corn cerca de cinco comarcas em boas condicOes. 

vlsirAcAo 

A visita comum ocorre aos sábados e domingos, tern inIcio as 10 horas e firn as 16 

horas. E realizada na quadra e na area coberta, destinada exciusivarnente a visitacão, 

que conta corn mesas, banheiros e bebedouros. 

E permitido aos farniiares trazerem alimentos para os internos, porem corn 

algurnas restricOes. Frutas não podern entrar, pois são transformadas em behidas 

destiladas pelos presos. 

A revista feininina e realizada per três agentes fernininas. A unidade nãa conta 

corn aparelho de raio X, rnas utiiza banco para auxiiar a revista. 
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Ha uma galeria destinada a visita Intima, que ocorre sábado ou domingo, das 9:3-

1-bras as 16 horas. Não são, no entanto, todos os internos que possuem o direito a visita 

intirna. Näo houve ate o momento pedido de visita Intima hornossexual. 

ALIMENTA(;AO 

A alimentacão da unidade e fornecida quatro vezes ao dia, e fica a cargo da 

empresa Faculdade e Sabor, que fornece tanto os alimentos dos presos, quanto dos 

agentes da administraçao. A qualidade e cardapio dos alirnentos fornecidos aos presos, 

no entanto, são distintos daqueles fornecidos a adniinistracao. 

DISCIPLINA E SEGURAN(;A. 

A disciplina dos presos é considerada satisfatória. 0 efetivo carcerário mantém o 

comportamento dentro das regras disciplinares, nao havendo ocorrências graves. 

A Diretoria considera a seguranca da unidade satisfatória em relacao ao material 

humano, que e tido como competente e bern treinado, no entanto, aponta faihas 

estruturais existentes na unidade. 

Ha cameras de seguranca que gravarn, ha detector de metal, e armamento prOprio 

da unidade. Os extintores de incêndio são periodicamente trocados, no entanto, não ha 

instrucao para incêndio. 

ENTRE VISTA COM Os PRESOS. 

Na vistoria realizada pela Defensoria Püblica, houve conversa coletiva corn presos 

de todas as celas, buscando aferir os anseios, reclarnacoes e sugestOes da populacao 

carcerária. Desta entrevista resultaram alguns pontos a seguir destacados: 
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- Banho de Sol: ha banho de sol no perIodo em que a cadeia está aberta, no entanto, os 

presos nao podem ter acesso a parte coberta que fica ao lado da quadra. Ha queixa pois 

anteriormente tal espaco podia ser utiizado por eles, e agora os mesmos se vêem 

privados da utilizacão das mesas cobertas que se encontram no patio, que agora são 

uhlizadas exciusivamente para visitacão. 

- Alimentaçao: recebern 04 refeicOes por dia, sendo certo que o cardapio não é variado e 

que a cornida costuma vir crua e azeda. 

- Agua: os presos afirmaram que o fornecimento de água comum não era satisfatório, 

visto que em muitos mornentos o mesmo estava encerrado. Em geral o fornecimento de 

agua apenas tern inIcio as 9:00 horas, e no momento da visita intima também falta agua. 

Reclarnarn ainda que a caixa d'agua fica aherta, o que permite a entrada de bichos e 

principairnente pombos, que comprometern a qualidade da agua. Nao ha água potavel. 

- Lotaçao: dernonstrararn-se intensamente insatisfeitos corn a superlotacão da unidade, e 

reclarnarn da necessidade de dormirem no chao sem sequer receberem colchão. 

-Material de Higiene e Limpeza: reclarnaram da distribuicao pelo Estado, que ocorre de 

forma esporadica e insuficiente. 

- Visita mntima: os presos se queixam dizendo que não são todos que possuem tal direito 

assegurado. 

- Cama: são insuficientes, visto que ha apenas duas em cada cela, que abriga cerca de 

quatro presos. 

- CoichOes: alguns presos tern coichoes, em pessimo estado de conservacão e, na maioria 

das vezes, sem roupa de cama. 0 fornecimento de colchão C feito esporadicarnente, e 

cohertores não são fornecidos. 

- Educaçao: reclamam da falta de cursos profissionalizantes e de medidas de 

ressocializacao. Dizem que a ida a escola, que é urn direito, e tratado como benefIcio. 

- Trabaiho: reclarnarn da falta de empresas para contratar, e da falta de preferencia dada 

a des, tendo em vista que cumprern pena no regime semi-aberto. 
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- Assistência JurIdica: os internos ressaltam que o trabaiho realizado pela Defensoria 

Pñblica no local é demasiado insuficiente, visto que cada interno demora cerca de três 

meses para ser atendido pelo Defensor. Reclamam ainda da qualidade do atendimento. 

- Assistência Médica: os internos reclarnam da qualidade da assistência médica prestada 

pela unidade, e afirmarn que os servicos dentários não são gratuitos, mas tern que ser 

pagos, e custam em media R$ 30,00. Os medicamentos são fornecidos satisfatoriarnente. 

- Ocio: e uma constante para a grande maioria dos presos privados de liberdade no 

Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro. 

CONSIDERAçOEs GERAIS 

0 Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro apresenta condiçoes inadequadas para a 

execução de pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. A estrutura do local não 

condiz com as exigéncias legais, principalmente per se assemelhar corn estrutura de regime 

fechado e por nao possibilitar os internos a desenvolverem atividades laborais comuns. 

Trata-se de estrutura fIsica de Cadeia Püblica, corn inárneros obstáculos contra 

a fuga, tais como: muros altos. ausência de ianelas. intirneras grades e trancas. Do 

conjunto arquitetonico deflui a conclusão de que o Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro 

não se enquadra na definicao preconizada pelo COdigo Penal, artigo 35, que indica que 

os apenados ficaram submetidos a trabaihos comuns no periodo diurno, ou pela 

LEP, artigo 91. 

RECOMENDAçOES. 

Diante do contetido deste relatório e das constatacOes verificadas pelo Nticleo de 

Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH) da Defensoria PUblica do Rio de Janeiro no 

INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO, alvitra-se a adocao das seguintes 

recomendaçOes: 
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Reducao do nümero de presos privados de liberdade na unidade ate o limite 

máximo comportado, qual seja 397 internos, como orienta o Principio XVII dos 

Princfpios e Boas Práticas para a Protecao das Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Americas - Resolucão n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Realizacao de obras de infra-estrutura fornecimento de coichOes e camas a todos 

os presos, coriforme ao disposto no item 191  das Regras MInimas para 0 

Tratamento dos Reclusos da ONU; Principio XII.12,  dos PrincIpios e Boas 

Práticas para a Proteçao das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - 

Resolucao n° 1/08 da Comissäo Interamericana de Direitos Humanos; e art. 80, § 

21 , da Resoluçao no 14/94 do Conseiho Nacional de PolItica Criminal e 

Penitenciária; 

ImpIementacao de programas gue viabilizem o trabaiho coletivo, em 

observância ao artigo 91 da Lei de Execucao Penal; 

Acesso a insumos de higiene pessoal, em observância ao art. 11, inciso I c/c art. 

12, e art. 41, inciso VII, da Lei de Execucao Penal; item 15 das Regras MInimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; PrincIpio XII.2, dos PrincIpios e Boas 

"Item 19, Regras ONU. Cada preso dispora, de acordo corn os costumes locais ou nacionais, de uma 
cama individual e de roupa de cama suficiente e propria, mantida em born estado de conservacao e 
trocada corn urna frequencia capaz de garantir sua limpeza". 
2 "Principio XIII. Recebero a cama individual, roupa de cama adequada e as demais coridicOes 
climáticas para o descanso noturno". 

"art. 8', CNPCP. Salvo razOes especiais, os presos deverão ser alojados individualmente. § 2°. 0 
preso dispora de carna individual provida de roupas, mantidas e mudadas correta e regularmente, a 
firn de assegurar condicOes básicas de limpeza e conforto". 
4 "Item 15, Regras ONU. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos; para este firn, ser-
lhes-ão fomnecidos agua e os artigos de higiene necessários a sua saüde e limpeza". 

"Principio XII.2. Terào acesso tambérn a produtos básicos de higiene pessoal e a água para o asseio 

pessoal, conforme as condicOes climáticas". 
12 
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Práticas para a Proteçao das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - 

Resolucao n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos; 

Fornecimento de agua potável aos presos de forma continua e ininterrupta, 

inclusive nos horários das refeicoes, de acordo corn o item 20.26  das Regras 

MInimas para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Principio XI.1, dos 

PrincIpios e Boas Práticas para a Protecao das Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Americas — Resoluçao n° 1/08 da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos; e art. 138  da Resolucão no 14, de 11.11.94, do Conseiho Nacional de 

Poiltica Criminal e Penitenciaria; 

Insta1ação de dispositivo que permita o aguecimento da água para o banho dos 

presos, tudo em observância ao disposto no item 139  das Regras MIninias para o 

Tratamento dos Reclusos da ONU; Principio XII.210, dos PrincIpios e Boas 

Práticas para a Proteçao das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - 

Resolucao n° 1/08 da Comissäo Interamericana de Direitos Humanos; art. 100, 

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

necessita r". 
' "Principio XI. 1. Toda pessoa privada de liberdade terá acesso permanente a água potavel suficiente 
e adequada para consumo". 
8 "art. 13, CNPCP. A adrninistracao do estabelecimento fornecerá água potavel e alirnentacao aos 
presos". 

"Item 13, Regras ONU. As instalacoes de banho deverão ser adequadas para que cada preso possa 
tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tho frequente quanto necessário a higiene geral, 
de acordo corn a estacao do ano e a regiao geografica, mas pelo menos uma vez per semana em urn 

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

tomar banho a uma temperatura adaptada ao clima, tao frequente quanto necessário a higiene geral, 

de acordo corn a estacäo do ano e a região geografica, mas pelo menos uma vez por sernana em urn 

clima temperado". 
JO "Principio Xll.2. As pessoas privadas de liberdade terão acesso a instalacOes sanitárias higienicas e 
em nOrnero suficiente, que assegurern sua privacidade e dignidade. Teráo acesso tambérn a produtos 
básicos de higiene pessoal e a água para asseio pessoal, conforme as condicoes clirnaticas". 
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inciso IV", da Resolucao no 14/94 do Conseiho Nacional de PolItica Criminal e 

Penitenciária; 

Injuncao junto a empresa fornecedora da alimentacao visando a meihora na 

gualidade dos alimentos fornecidos aos presos, corn base no direito humano a 

alimentacão adeguada, em especial o art. 13, paragrafo ünic012, da Resoluçao n° 

14/94 do Conseiho Nacional de Poiltica Criminal e Penitenciária; 

Meihoria da prestacao de servicos medico e odontológico, garantindo que sejam 

todos absolutarnente gratuitos, em conformidade corn o art. 14 da Lei de 

Execuçao Penal; item 22.113  das Regras Minimas para o Tratamento dos 

Reclusos da ONU; PrincIpio X14  dos PrincIpios e Boas Práticas para a Proteção 

das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - Resolucao n°  1/08 da 

Comissao Interamericana de Direitos Humanos; arts. 1515  e 1711,  da Resoluçao n° 

14/94 do Conseiho Nacional de PolItica Criminal e Penitenciária; 

II "Art. 10, IV, CNPCP. 0 local onde os presos desenvolvani suas atividades deverá apresentar: IV - 

instalacoes condizentes, para que o preso possa tomar banho a temperatura adequada ao clirna e corn 
a frequencia que exigern os principios básicos de higiene". 

2 Art. 13, CNPCP. A administracao do estabelecirnento fornecera agua potável e alimentacao aos 

presos. Paragrafo Unico - A alimentacao será preparada de acordo corn as normas de higiene e de 

dieta, controlada por nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente para rnanutencao da 

sacide edo vigor fisico do preso. 

' "Item 22.1, Regras ONU. Cada estabelecimento penitenciario terá a sua disposicao Os servicos de 
pelo menos urn medico qualificado, que deverá ter certos conhecimentos de psiquiatrla" 
11 "Principio X. As mulheres e meninas privadas de liberdade teräo direito de acesso a atendimento 
medico especializado, que corresponda a sua caracteristicas fIsicas e biolOgicas e que atenda 
adequadamente a suas necessidades em matéria de saüde reprodutiva. Em especial, deverao dispor 
de atendimento medico ginecologico e pediatrico." 

5 "Art. 15, CNPCP. A assistência a saüde do preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá 
atendimento medico, psicológico, farmacêutico e odontolOgico". 

6 "Art. 17, CNPCP. 0 estabelecirnento prisional destina a mulheres disporá de dependência dotada de 
material obstétrico". 
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Meihoria da prestacao de servicos técnicos, principalmente de assistência social 

e psicologia, destacando-se flagrante desrespeito ao artigo 14, paragrafo 3°, da 

Lei de Execuçao Penal; art. 1917  da Resolucao n° 14/94 do Conseiho Nacional de 

PolItica Criminal e Penitenciária; 

ImpIementaco de atividades para a ocupacão ütil do perlodo prisional pelos 

presos, em conformidade corn o art. 17, 21, 41, incisos II, V e VI, da Lei de 

Execuçáo Penal; itern 21.218  das Regras MInimas para o Tratamento dos 

Reclusos da ONU; PrincIpios X11119  e X1V20  dos PrincIpios e Boas Práticas para a 

' Art. 19, CNPCP. Ao medico cumpre velar pela sai.ide fisica e mental do preso, devendo realizar 

visitas diárias aqueles que necessitern." 

8 "Item 21.2, ONU. Os presos jovens e outros cuja idade e condicao fisica o permitam, receberao 
durante o periodo reservado ao exercIcio urna educacao fisica e recreativa. Para este urn, sero 
colocados a disposicao dos presos o espaco, as instalacoes e os equipamentos necessários. 
I') "PrincIpio XIII. As pessoas privadas de liberdade terào direito a educacao, que será acessivel a todas 
elas, sern discriminacao alguma, e levará em conta a diversidade cultural e suas necessidades 
especiais. 
O ensino fundamental ou básico será gratuito para as pessoas privadas de liberdade, especialmente as 
criancas e os adultos que näo tenharn recebido ou concluido o ciclo completo de instrucào dos anos 
iniciais desse ensino. 
Os Estados membros da Organizacao dos Estados Americanos prornoverao nos locais de privacao de 
liberdade, de maneira progressiva e mediante a utilizacao maxima dos recursos de que disponharn, 0 
ensino médio, técnico, profissional e superior, igualmente acessIvel a todos, segundo a capacidade e 
aptidao de cada urn. 

Os Estados membros deverão assegurar que os servicos de educacao proporcionados nos locais de 
privacao de liberdade funcionem em estreita coordenacao e integracao corn o sistema de educacao 
püblica; e prornoverao a cooper acao da sociedade per rneio da participacao das associacoes civis, 
organizacoes nao-governamentais e instituicoes privadas de educacao. 
Os locais de privacao de liberdade disporao de bibliotecas, corn nümero suficiente de livros, jornais e 
revistas educativas, equiparnentos e tecnologia apropriada, de acordo com os recursos disponIveis. 
As pessoas privadas de liberdade terào direito a participar de atividades culturais, esportivas e sociais 
e a oportunidades de entretenimento sadio e construtivo. Os Estados membros incentivarào a 
participacao da farnilia, da comunidade e das organizacoes nao-governamentais nessas atividades, a 
urn de prornover a regeneracao, a readaptacao social e a reabilitacao das pessoas privadas de 
liberdade". 
20 "Principio XIV. Toda pessoa privada de liberdade terá direito a trabalhar, a oportunidades efetivas 
de trabalho e a receber remuneracao adequada e equitativa, de acordo corn sua capacidade fisica e 
mental, a fim de que se promova a regeneracao, reabilitacao e readaptacao social dos condenados, 
estirnule e incentive a cultura do trabalho e combata o Ocio nos locais de privacao de liberdade. Em 
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Proteçao das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - Resolucao n° 1/08 

da Cornissão Interamericana de Direitos Humanos; 

Elaboração de piano de seguranca (prevencão e combate) contra incêndiçz, nos 

moldes do dever de garantir a integridade psicofIsica das pessoas privadas de 

liherdade e dos servidores püblicos lotados na unidade prisional, expressamente 

referido no Principio XXIII.1.e21, dos PrincIpios e Boas Práticas para a Proteçao 

das Pessoas Privadas de Liberdade nas Americas - Resolucao n° 1/08 da 

Cornissão Interamericana de Direitos Hurnanos. 

Aumento do nümero de servidores na unidade. 

Imp1ementacao da visitacão Intima para todos os internos. 

Realizacao de obras de infra-estrutura de modo que a iuz solar penetre 

diretamente no interior das celas, aumentando, corn isso, a circuiacão de ar 

natural, a firn de se serem observadas as regras do art. 88, paragrafo ünico, letras 

"a" e "b" c/c art. 104, da Lei de Execuçao Penal; aos itens no 1022  e  1123  das Regras 

nenhurn caso o trabaiho terá caráter punitivo". 
21 Principio XXIII. Medidas para combatir Ta violéncia y las situaciones de ernergencla. "1." Medidas 

de prevencion. Dc acuerdo corn El derecho internacional de los derechos hurnanos, se adoptarán 

medidas apropriadas y  eficazes para prevenir todo tipo de violência entre ]as personas privadas de 

libertad, y entre estas y  El personal de los estabelecirnientos. "c" establecer mecanismos de alerta 

temprana para prevenir crisis o emergéncias. 
22 "Item 10, Regras ONU. Todos os locais destinados aos presos, especialmente aqueles que se destinam ao 
alojamento dos presos durante a noite, deverào satisfazer as exigências de higiene, levando-se em conta o 
clima, especialmente no que concerne an volume de ar, espaco mInirno, iluminacao, aquecimento e 
ventilacao". 
23 "Item Ii, Regras ONU. Em todos os locais onde os presos devam viver ou trabalhar: A. as janelas deverao ser 

suficientemente grandes para que os presos possam ler e trabaihar corn Iuz natural, e deverão estar dispostas 
de modo a permitir a entrada de ar fresco, baja ou nâo ventilacao artificial; B. a luz artificial deverá ser 
suficicnte para os presos poderern Icr on trahaihar scm prejudicar a visão". 
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All  

MInimas para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princfpio XII.124, dos 

PrincIpios e Boas Práticas para a Protecao das Pessoas Privadas de Liberdade 

nas Americas - Resolucao n° 1/08 da Comissao Interamericana de Direitos 

Humanos; e art. 9025  da Resolucao no  14/94 do Conseiho Nacional de PolItica 

Criminal e Penitenciaria; 

0 objetivo da visita, dentro do Programa de Monitoramento dos Locais de 

Privaçao de Liberdade do Nücleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria 

Püblica do Estado do Rio de Janeiro (NUDEDH - DPGE), conforme ja salientado, é 

cont:ribuir para a meihoria geral das condicoes de hahitabiidade para os presos e de 

trabaiho para os servidores lotados na unidade prisional. 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2011. 

HENRIQUE GUELBER DE MENDONA 
-DEFENSOR PUBLICO- 

MAT. 969578-4 

24 "Principio Xlii. As pessoas privadas de liberdade deveräo dispor de espaco suficiente, corn exposicao diana a 
luz natural, ventilacao e calefacao apropriadas, segundo as condiçOes climâticas do local de privacao de 
Iihcrdade" 
25 "art. 9°, CNPCP. Os locais destinados aos presos deverao satisfazer as exigencias de higiene, de acordo corn o 
clima, particularmente no que se refere a superfIcie minima, volume dear, calefacao e ventilacao". 
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