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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA PENITENCIÁRIA 

TALAVERA BRUCE 

Data da fiscalização: 05 de Agosto de 2013 

Unidade: Penitenciária Talavera Bruce 

I) INTRODUÇÃO 

No dia 05 de Agosto de 2013, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, fez-se presente na Penitenciária  

Talavera Bruce  para a realização de visita e fiscalização, em cumprimento ao disposto no 

artigo 4°, incisos VII e VIII, 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 "b", da Resolução DPGE n. 260, de 11.02.2004. 

A inspeção carcerária dos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio de Janeiro 

é parte fundamental do programa de Monitoramento do Sistema Penitenciário 

desenvolvido pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Esta fiscalização das 

condições dos detentos e das unidades prisionais é prática comum do sistema 

internacional de Direitos Humanos e, por isso, é realizada por diversas entidades ao 

redor do mundo. 

A Penitenciária Talavera Bruce encontra-se com número de internas dentro de sua 

capacidade e com condições razoáveis para seu propósitõ. 'As atividades in loco na 

Unidade foram realizadas pelos Defensores Públicos em atuação no NUDEDH Dra. 

Isabela Monteiro Menezes e Dr. Rodrigo Azambuja Martins, bem como pelas estagiárias 

Carolina Monteiro e Nathália Baptista. 

A equipe da Defensoria Pública foi recebida pela Subdiretora da Unidade Deize 

Souza, que se encontra no cargo há quatro anos e é inspetora penitenciária. Além dela, a 

Diretora Juraciara também participou da entrevista. Outros funcionários a 'liaram no 
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fornecimento de informações e no acesso às dependências da unidade, tais como celas, 

salas de atendimento, ambulatório, entre outros. 

Nesta visita, a equipe do NUDEDH teve a possibilidade de fazer uso de aparelho 

fotográfico para registrar as condições da carceragem. O objetivo do registro fotográfico 

é complementar a informação anteriormente coletada de modo a contribuir para a 

concretização de uma vistoria mais precisa. 

II) CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE 

II. 1.) ASPECTO EXTERNO 

O estabelecimento apresenta satisfatório aspecto externo. Há um grande portão de 

ferro na entrada e um setor para identificação dos visitantes na lateral. Logo a frente há 

uma rotatória com uma Igreja na outra extremidade. 

II. 2.) ASPECTO INTERNO 

A estrutura predial é antiga, já que o prédio original foi construído em 1930, 

segundo informações da Direção da Unidade, destinado a abrigar um convento. 

Apresenta, entretanto, satisfatória manutenção. Segundo nos narrou, as paredes foram 

pintadas recentemente, e as instalações são razoavelmente estruturadas, até porque o 

prédio destinou-se a abrigar juízes, promotores de justiça, e defensores públicos em 

atuação no mutirão carcerário realizado no estado do Rio de Janeiro. 

Antes de adentrar nas dependências da carceragem, é parte do procedimento que 

os visitantes apresentem sua identificação e assinem livro de presença. 

Após o trâmite da identificação, aguardamos a chegada da subdiretora que iria 

nos receber. Fomos levados à sua sala, na qual realizamos a entrevista. A diretora, que 

estava em uma reunião, chegou ao final complementou as informações antes prestadas. 

Na avaliação da Direção da Unidade as instalações hidráulicas são razoáveis, não 

sendo observado nenhum problema grave dentro da Unidade. Porém, segundo nos 

informou o bairro de Bangu sofre com problemas períodos de falta de água, 

necessitando lançarem mão do uso de "carros pipa" quando isto ocorre. Indagg os sobre 



o fornecimento de água às presas, fomos informados que o registro é aberto cerca de 

quatro vezes ao dia. Tal fato foi contradito por muitas detentas, que reclamaram sobre o 

fornecimento de água, afirmando que o mesmo não é feito na frequência mencionada 

pela direção. Além disso, verificou-se que a água do banho é a mesma ingerida por elas, 

e não havendo água quente, fato corroborado pela direção da unidade. 

As instalações elétricas também podem ser consideradas razoáveis, segundo 

avaliação da unidade. Esclareceu-se que o presídio conta com geradores. 

A limpeza é atribuída às próprias detentas, sendo elas são responsáveis pela 

higienização de sua cela, e uma responsável pela organização das tarefas (monitora). 

Observamos pouco lixo amostra, mas há muitas moscas pelos corredores. Algumas 

mencionaram a existência de ratos, especialmente nos pavilhões externos. 

Ouvimos queixas também referentes a sanitários que não funcionam, bem como 

chuveiros quebrados, o que foi constatado in loco. 

Corredor para uma das galerias. 
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Parte elétrica em um dos corredores do presídio. 

Não há luz dentro das celas. 
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Banheiro de uma das celas coletivas. 

  

Encanamento exposto dentro de um dos cubículos. 



• Sanitário quebrado dentro de um dos cubículos. 

III) QUALIDADE DO ESTABELECIMENTO 

III.1.) ESTABELECIMENTO PARA CUMPRIMENTO DE REGIME FECHADO 

A Unidade Prisional Talavera Bruce é um estabelecimento penal direcionado ao 

sexo feminino para o cumprimento de pena em regime fechado, conforme o Art. 87 da 

Lei de Execução Penal n° 7210/1984. Desta feita, verifica-se que o estabelecimento, conta 

com uma estrutura física condizente com a execução desse regime. 

111.2.) CAPACIDADE 

A capacidade total do estabelecimento é de 420 internas. De acordo com a direção, 

a lotação atual é de 405 internas. Portanto, a unidade prisional encontra-se dentro de sua 

capacidade, o que garante melhores condições para as custodiadas, principalmente para 

as grávidas que devem ser para lá dirigidas uma vez constatada a gravidez. Estas, como 

verificado, ficam em uma cela separada e coletiva. Na data da inspeção, a Unidade 

possuía 19 gestantes, 10 detentas estrangeiras. 

De acordo com a direção, não há divisão das galerias por facção criminosa. 
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Cela coletiva onde permanecem as detentas grávidas. 

 

111.3.) DIVISÃO INTERNA: PAVILHÕES e CELAS 

A carceragem possui 2 pavilhões que contam com 2 alojamentos e 4 galerias. Cada 

galeria tem 30 celas que comportam de duas a três detentas, os chamados cubículos. Não 

há celas individuais. A diretoria não soube informar a dimensão das celas. Há 10 celas 

destinadas a abrigar as presas classificadas como "seguro", ou seja, que possuem 

problemas de aceitação em relação as demais detentas, via de regra por não tolerarem o 

ato criminoso praticado. As referidas celas estão quase todas ocupadas. 

A Unidade não conta com celas de isolamento. Quando uma das custodiadas 

comete alguma infração disciplinar, ela fica presa em seu próprio cubículo, sendo 

vedado o banho de sol. O "castigo", como é chamada vulgarmente a punição 

administrativa disciplinar, tem prazo máximo de 30 dias. Durante a visita, havia apenas 

urna apenada nesta situação. 



Um dos cubículos. 

Uma das celas coletivas. 

 



Outro cubículo, em que há banheiro 

Neste cubículo não há cama nem chuveiro. O sanitário não funciona. 



Corredor de urna das galerias, na qual há cerca de 30 cubículos. 
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Celas de seguro. 

IV) 	SERVIÇOS TÉCNICOS 

A Lei de Execução Penal prevê no Art. 10 que o Estado deve cumprir com seu 

dever de dar assistência aos detentos para promover seus direitos e viabilizar seu 

retorno à sociedade. Dentre os tipos de assistência previstos estão: social, médica, 

jurídica, religiosa, material e educacional. A despeito disso, verificou-se durante a visita 

à Penitenciária Talavera Bruce que esses serviços, mesmo tendo boa estrutura para seu 

desenvolvimento, não são fornecidos de forma adequada, sendo este o principal 

problema encontrado. 

IV. 1.) PSIQUIATRIA 

Informaram-nos que não há psiquiatra lotado na Unidade. De acordo com a 

direção, um psiquiatra designado comparece à Unidade de tempos em tempos, com 

vistas a elaboração dos exames criminológicos muitas vezes necessários ao deferimento 

dos benefícios previstos na LEP. 
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Há, entretanto, custodiadas com aparentes problemas/distúrbios psiquiátricos, 

tendo uma delas interpelado o Defensor Público Rodrigo Azambuja Martins, solicitando 

auxílio. Sobre o caso, a Direção da unidade informou que a detenta é atendida 

diuturnamente pelo serviço de psiquiatria da SEAP. 

IV. 2.) PSICOLOGIA 

Há dois psicólogos lotados na unidade, eles comparecem três vezes na semana. 

De acordo com a direção, houve uma diminuição deste atendimento, já que os 

psicólogos deixaram de exercer suas atividades exclusivamente na Unidade. 

IV. 3.) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A direção informou que há dois assistentes sociais lotados na unidade, que lá 

comparecem três vezes na semana. 

IV. 4.) ASSITÊNCIA MÉDICA 

Dentre os demais serviços prestados, a assistência médica era reclamação comum 

a todas as detentas. Todavia, essa assistência à saúde do detento está prevista em 

diversos dispositivos de lei, como os arts. 11 e 14 da Lei de Execução Penal, e inclui 

atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Apesar de se tratar de uma unidade 

feminina, não há médico na especialidade de ginecologia. 

As reclamações nesse ponto foram uníssonas, vale dizer, todas apresentaram 

dificuldades para receberem adequado tratamento médico, bem como para realizarem 

exames de rotina, comumente postos à disposição de mulheres na rede pública de 

atendimento. 



Área dos consultórios, locais de exame e farmácia. 

IV.4.A) Médicos 

De acordo com a direção, há uma médica, sem especialidade (clínica geral), lotada 

na Unidade. Ela lá comparece duas vezes na semana. 

Os medicamentos, também de acordo com a direção, são fornecidos regularmente, 

e a Unidade possui uma farmácia, fato este contraditado pelas detentas, que afirmaram 

que alguns medicamentos são entregues pela família. 

Ademais, de acordo com as apenadas o atendimento é precário e demorado. 

Perguntadas sobre o atendimento ginecológico, muitas responderam que nunca se 

consultaram com tal especialista. E, até mesmo a consulta com a clínica geral, é difícil de 

ocorrer. Se alguma delas apresenta algum sintoma, a ajuda médica é sempre demorada, 

e, normalmente, elas são atendidas apenas por enfermeiras. 
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Consultório médico. 
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Sala de exames. 

Banheiro. 
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Farmácia. 

Sala de espera para atendimento médico. 

IV.A.B) ENFERMEIROS 

A direção informou que há quatro enfermeiras, sendo esse serviço prestado 

diariamente. Duas profissionais trabalham exclusivamente realizando o pré-natal das 

detentas gestantes. 

No momento da inspeção ali se encontrava uma profissional de enfermagem. 



IV.4.C) DENTISTAS 

A direção informou que há um dentista lotado na unidade que lá atende duas 

vezes por semana. Além disso, há um consultório para o atendimento das custodiadas. 

Porém, estas informaram que as consultas são muito difíceis de ocorrer. Muitas possuem 

problemas graves, como dentes careados, e não recebem o devido tratamento. 

IV. 5.) ASSISTÊNCIA JURÍDICA. 
Assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade é direito garantido pela Lei 

de Execução Penal Brasileira' e vastamente aceito em âmbito internacional. Sendo assim, 

as unidades prisionais devem oferecer assistência jurídica integral e gratuita por meio da 

Defensoria Pública, além de proporcionar atendimento a advogados. 

IV.5.A) ADVOGADOS 

  

Previsto nos Arts. 11, inc IQ; 15, parágrafo único; e 16, parágrafo 2° da Lei de Execução Penal. 



A direção informou que há sala específica para atendimento com os advogados. 

Há parlatório para reunião entre preso e o profissional. 

IV.5.B) DEFENSORIA PÚBLICA 

A Direção informou que há uma defensora pública lotada na Unidade, que lá 

comparece duas vezes na semana. Há uma sala reservada para atendimento com o 

Defensor Público, o que estava ocorrendo no momento da inspeção. No entanto, ouvidas 

as presas, algumas informaram que atendimento prestado pelo órgão não era 

satisfatório, já que em alguns casos passavam mais de seis meses sem que tivessem sido 

convocadas pelo Defensor Público para que sua situação processual fosse atualizada. 

V) ATIVIDADES DOS PRESOS 

LABORAIS 

Há atividades laborais na unidade. Dentro do presídio existem oficinas, escola, 

atividade esportiva e religiosa. Como já dito, a limpeza das celas que fica a cargo das 

detentas. Algumas atividades são remuneradas e outras não. 

EDUCACIONAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS 

Na Unidade há oficinas, dentre elas: padaria, cozinha, artesanato, costura, teatro, 

tendo sido constatada a existência de locais para o desempenho/realização dessas 

atividades. Além disso, a maioria delas é remunerada, a não ser o teatro. De acordo com 

a direção, cerca de 70 apenadas recebem remuneração paga pela Fundação Santa Cabrini 

pelo trabalho desenvolvido, e 45 pecúnias do Estado. 

No setor esportivo, a Unidade conta com uma sala com equipamentos para a 

prática de boxe. A única atividade recreativa é o banho de sol, que se dá duas vezes ao 

dia, de 09 às 11, e de 14 às 16. A quadra esportiva que existe na Unidade está desativada. 
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As apenadas podem frequentar uma escola de acordo com o interesse próprio. De 

acordo com a direção, há 149 detentas matriculadas, mas cerca de 90 frequentam as 

aulas. Existe uma biblioteca dentro da Unidade. 

As oficinas, mencionadas anteriormente, garantem um ensino profissionalizante. 

Dessa forma, aquelas que trabalham na costura e na padaria ganham certificados. A 

direção informou que busca outros convênios e parcerias, objetivando trazer outras 

oficinais com o mesmo objetivo. 

A atividade cultural é desenvolvida na própria escola e no curso de teatro. 

A cultura religiosa se dá de forma regular dentro da Unidade. Estão cadastradas 

30 Igrejas, e nunca houve problemas referentes a qualquer tipo de intolerância. As presas 

têm liberdade para escolher qual culto frequentar, e estes ocorrem todos os dias. 

Sala de pintura e ateliê. 



e 
Padaria. 

Estoque da padaria. 
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Sala de costura. 
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• Cozinha. 



Pátio desativado. 

Biblioteca. 
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Pátio onde ocorre o banho de sol. 

Auditório. 



• 
Sala de boxe. 

 

SERVIDORES E ORGÃOS ADMINISTRATIVOS 

A direção informou que há 3 agentes penitenciários no setor administrativo, além 

de dois cargos de Direção. Por turma existem 14 funcionários. 

VISITAÇÃO 

A Unidade se encontra a disposição de visitação três dias da semana, sendo eles: • quarta, sábado e domingo. A visita tem início às 09:00 horas e é finalizada às 16:00 horas, 

podendo a chegada do visitante ocorrer até à 13 hora. A mesma é realizada no pátio da 

Unidade. É permitido aos familiares trazerem certos alimentos, que são inspecionados, e 

as detentas devem comer no local. As visitas íntimas são permitidas a cada 15 dias, e há 

local próprio para sua realização. Já foram encontradas substâncias ilícitas na posse de 

familiares, no entanto tais episódios não são frequentemente observados. 

A revista feminina é realizada por agentes femininas e, algumas presas 

reclamaram sobre o modo como esta é feita. Uma delas declarou que sua mãe passou por 

grandes constrangimentos, pois as agentes tinham certeza que ela estava com drogas, 

fato inverídico. 



Local de visitação. 

VIII) ALIMENTAÇÃO 

A alimentação da unidade é fornecida quatro vezes ao dia: café da manhã, 

almoço, jantar e ceia, respectivamente às 7h, 11h, 16h e 19h, segundo informa a Direção 

da Unidade. As refeições são produzidas no próprio estabelecimento, e recebe a 

contribuição do trabalho das presas. Fomos informados que a comida dos servidores é a 

mesma, mas que preparada em local diferente. Algumas detentas reclamaram acerca da 

qualidade da comida, dizendo que alguns alimentos chegam crus, e já foi encontrado 



cabelo dentro do prato. Não houve notícias da oferta de alimento estragado, e, em geral, 

a alimentação foi considerada razoável pelas presas. 

DISCIPLINA E SEGURANÇA 

A disciplina dos presos é considerada satisfatória, como informa a Direção da 

Unidade. O efetivo carcerário mantém o comportamento dentro das regras disciplinares, 

não havendo ocorrências que fujam da normalidade. Há na carceragem sistema de 

isolamento disciplinar e, no momento da visita, havia apenas uma presa nesta situação. 

A unidade conta com 16 câmeras, estando apenas 15 em funcionamento. Há 

também detectores de metal (um portal e dois manuais). O armamento é próprio, sendo 

de calibre 15 e 38. Todos os visitantes são revistados na portaria, e alguns são elegidos 

aleatoriamente para serem submetidos a pelo raio- X. Em todos ocorre a busca pessoal. 

Existe programa de combate a incêndio. De acordo com a direção, todos os 

extintores funcionam, e são trocados regularmente pela SEAP. Apenas os agentes 

penitenciários recebem treinamento sobre rotas de fuga, posições e maneiras de 

controlar incêndio, o que não é estendido às presas. 

ATIVIDADE ROTINEIRA NO ESTABELECIMENTO PRISIO 
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De acordo com a di'reção, as detentas recebem informação acerca de seus direitos e 

deveres quando chegam à unidade. Além disso, a nova presa permanece, durante uma 

semana, separada das demais, a fim de que seja classificada. 

Em relação à avaliação médica, isto não ocorre quando a presa chega à Unidade. 

A direção explicou que, como a Penitenciária Talavera Bruce não é destinada a receber 

presas recém ingressas no sistema penitenciário, presume-se que esta inspeção já tenha 

sido feita anteriormente. 

A diretora informou que a limpeza das caixas de água é realizada de seis em seis 

meses. Não há fornecimento de água quente. A água é disponibilizada cinco vezes ao 

dia. 

Nos foi informado pela direção que concede audiência especial às presas no 

próprio gabinete. 

A troca de correspondência é permitida. As presas recebem suas cartas duas vezes 

na semana, e dinheiro apenas uma vez. Esta foi à informação concedida pela Diretoria, 

mas as apenadas alegaram que todas as cartas demoram muito para chegar e são sempre 

abertas e lidas. Ouviu-se reclamação de que algumas encomendas não são recebidas. 

Por último, muitas presas reclamaram sobre o fornecimento de materiais de 

higiene pessoal. E, mesmo quando elas recebem, a qualidade dos produtos é muito ruim. 

XI) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE  apresenta condições razoáveis para a 

execução de pena privativa de liberdade em regime fechado de acordo com as normas 

nacionais e internacionais de direitos humanos. A lotação adequada, a estrutura razoável 

do prédio, e a possibilidade do exercício de oficinas e atividades promovem uma 

assistência mediana às presas. 

• 



No entanto, problemas no fornecimento de materiais básicos, bem como no acesso 

aos programas existentes dentro da Unidade por parte das presas dificultam a reinserção 

destas na sociedade, sendo este o principal objetivo de um sistema penitenciário justo. 

XII) 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 TALA VERA BRUCE, alvitra-se a adoção das seguintes  

recomendações: 

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 Execução Penal; item 152  das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XII.23, 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, diante do 

relato de algumas detentas de que os materiais de higiene não são fornecidos com 

regularidade, seja no ingresso, seja após seu consumo; 

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

inclusive nos horários das refeições, com a instalação de equipamentos de 

filtragem/purificação de água de acordo com o item 20.24  das Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XI.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. 136  

2  "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". 
3  "Princípio Xl.1.2. Terão acesso também a produtos básicos de higiene pessoal e a água para o asseio pessoal, conforme as condições 
climáticas". 
4  "Item 20, Regras ONU. Todo preso deverá ter a possibilidade de dispor de água potável quando dela necessitar". 
5  "Princípio XL 1. Toda pessoa privada de liberdade terá acesso permanente a água potável suficiente e adequada para consumo". 
6  "art. 13, CNPCP. A administração do estabelecimento fornecerá água potável e alimentação aos presos". 
7  "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". 



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

Penitenciária, diante da afirmação generalizada das presas de que o acesso não é 

contínuo, fato corroborado pelas declarações da própria Direção de que o acesso é 

disponibilizado apenas cinco vezes ao dia; bem como pela constatação in loco 

realizada de que a água destinada ao consumo é a mesma destinada ao banho; 

Instalação de dispositivo que permita o aquecimento da água para o banho dos  

presos,  tudo em observância ao disposto no item 137  das Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípio XII.28, 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. 100 , 

inciso IV, da Resolução n° 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária; 

Melhoria da prestação de serviços médico e odontológico, com a contratação de 

profissional habilitado em ginecologia e psiquiatria, e compra de insumos, 

garantindo que sejam todos absolutamente gratuitos, em conformidade com o art. 

14 da Lei de Execução Penal; item 22.110  das Regras Mínimas para o Tratamento 

dos Reclusos da ONU; Princípio X11  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. 1512  e 1713  da Resolução 

7  "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 urna vez por semana em um clima temperado". 
8  "Princípio XI1.2. 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". 
9  "Art. 10, IV, CNPCP. O local onde os presos desenvolvam suas atividades deverá apresentar: IV — 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". 
10  "Item 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" 
II "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." 
12  "Art. 15, CNPCP. A assistência à saúde do preso, de caráter preventivo curativo, compreenderá atendimento médico, psicológico, 
farmacêutico e odontológico". 
13  "Art. 17, CNPCP. O estabelecimento prisional destina a mulheres disporá de dependência dotada de material obstétrico". 
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n° 14/94 e 07/2003 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária14, 

diante da constatação de inexistir médico psiquiatra lotado na unidade, bem como 

de profissional de ginecologia, fato confirmado pela Direção e objeto de ávidas 

reclamações pelas detentas; 

Ampliação da prestação de serviços técnicos,  principalmente de assistência 

social e psicologia,  respeitando, assim, o artigo 14, parágrafo 3°, da Lei de 

Execução Penal; art. 1915  da Resolução n° 14/94 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária; 

Maior acesso das presas às atividades desenvolvidas dentro da Unidade,  em 

especial as laborativas e físicas, de conformidade com o art. 17, 21, 41, incisos II, V 

e VI, da Lei de Execução Penal; item 21.216  das Regras Mínimas para o 

Tratamento dos Reclusos da ONU; Princípios XIII' 7  e XIV18  dos Princípios e Boas 

14"Art. 1°, CNPCP. Por entender que uma boa atenção à saúde constitui um fator importante para a valorização da cidadania, além e 
reduzir as tensões inerentes às condições carcerárias, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária resolveu recomendar 
adoção de um elenco mínimo de ações de saúde que deve ser implantado nos sistemas penitenciários dos Estados. 
IV. Para o atendimento ambulatorial são necessários, no mínimo, servidores públicos das seguintes categorias profissionais: 01 
médico clínico, 01 médico psiquiatra,  01 odontólogo, 01 assistente social, 01 psicólogo, 02 auxiliares de enfermagem e 01 auxiliar de 
consultório dentário com carga horária de 20 horas semanais. Nas unidades femininas deve haver sempre, pelo menos, 01 médico 
ginecologista. 
XI. A atenção à saúde da mulher deverá ser prestada desde o seu ingresso no sistema penitenciário, quando deverá ser realizada a 
consulta ginecológica incluindo a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama,  obedecendo, posteriormente, à periodicidade 
determinada pelo Ministério da Saúde.. 
15  Art. 19, CNPCP. Ao médico cumpre velar pela saúde física e mental do preso, devendo realizar visitas diárias àqueles que 
necessitem." 
16  "Item 21.2, ONU. Os presos jovens e outros cuja idade e condição física o permitam, receberão durante o período reservado ao 
exercício uma educação física e recreativa. Para este fim, serão colocados à disposição dos presos o espaço, as instalações e os 
equipamentos necessários. 
17  "Princípio XIII. As pessoas privadas de liberdade terão direito à educação, que será acessível a todas elas, sem discriminação 
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 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 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". 
18  "Princípio XIV. Toda pessoa privada de liberdade terá direito a trabalhar, a oportunidades efetivas de abalho e a receber 
remuneração adequada e eqüitativa, de acordo com sua capacidade física e mental, a fim de que se pre ova a regeneração, 
reabilitação e readaptação social dos condenados, estimule e incentive a cultura do trabalho e combata o óci 	locais de privação 
de liberdade. Em nenhum caso o trabalho terá caráter punitivo". 



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

Resolução n° 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que 

existem presas ávidas por trabalho, entretanto, sem posto ocupado, valendo 

esclarecer que foram vistas máquinas de costuras desativadas por ocasião da 

inspeção, a revelar a existência de espaço e necessidade da utilização de mais 

força laboral na mini-indústria ali instalada; bem como em razão da desativação 

da quadra poliesportiva e da constatação de inexistir outros espaços para prática 

de atividades físicas, salvo o tatame de boxe, o que não sofre adesão expressiva 

das detentas, em razão da própria característica do esporte. 

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2013. 
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