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1. Apresentações das Instituições Parceiras para Realização da Missão Conjunta 

 

1.1 Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) 

 

1. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate a Tortura (MNPCT) é resultado de um amplo 

movimento da sociedade civil brasileira e da comunidade internacional que reivindicaram, 

propuseram e cobraram do Estado brasileiro estratégias de enfrentamento a prática do crime 

de tortura. Nesse contexto, cumprindo uma obrigação já assumida, com a ratificação do 

Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT, sigla em inglês), o Brasil aprovou a Lei 

Federal nº 12.847, de 2 de agosto de 2013, instituindo o Sistema Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (SNPCT), o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e o 

Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura – doravante “MNPCT” ou “Mecanismo 

Nacional”. No mesmo ano, o Decreto nº 8.154, regulamentou o funcionamento do SNPCT, a 

composição e o funcionamento do CNPCT, bem como dispôs sobre o Mecanismo Nacional. 

2. O MNPCT tem como função precípua a prevenção e combate à tortura a partir, dentre outras 

ações, de visitas regulares a pessoas privadas de liberdade. Após cada visita, o MNPCT tem a 

competência de elaborar um relatório circunstanciado e deve apresentá-lo ao CNPCT, à 

Procuradoria-Geral da República, à administração das unidades visitadas e a outras autoridades 

competentes. Adicionalmente, o MNPCT possui a atribuição de fazer recomendações a 

autoridades públicas ou privadas, responsáveis pelas pessoas sob a custódia do Estado. 

Ademais, o art. 9º, parágrafo 3º, da Lei nº 12.847/2013 fortalece o papel desempenhado por 

estas recomendações em relação ao repasse de recursos federais, determinando que: “A 

seleção de projetos que utilizem recursos oriundos do Fundo Penitenciário Nacional, do Fundo 

Nacional de Segurança Pública, do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente, deverá levar 

em conta as recomendações formuladas pelo MNPCT”. 

3. É importante ressaltar que a promulgação do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações 

Unidades, por meio do Decreto nº 6.085, de 19 de abril de 2007 – doravante “Protocolo 

Facultativo” ou “OPCAT”, o Estado brasileiro se comprometeu a estabelecer, em conformidade 
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com suas diretrizes, um mecanismo preventivo de caráter nacional, além de poder criar outros 

mecanismos similares no âmbito dos estados e do Distrito Federal. 

 

1.2. Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) 

 

4. O CNPCT é um órgão colegiado composto por 23 membros, entre representantes da sociedade 

civil e do poder público, além de contar com convidados permanentes de órgãos do sistema de 

justiça. O Comitê também possui como função principal a prevenção e o combate à tortura, por 

meio de uma série de atribuições, dentre as quais, a avaliação da política de prevenção e 

combate à tortura no país, o apoio à criação de comitês e mecanismos estaduais e a participação 

na implementação das recomendações do Mecanismo Nacional, buscando possíveis medidas 

de implementação. 

 

2. Introdução à Missão Conjunta 

 

2.1. Competência Legal 

 

5. A Lei nº 12.847/2013 estabelece, em seu art. 9º, que compete ao Mecanismo Nacional, entre 

outras atribuições: (i) planejar, realizar e monitorar visitas periódicas e regulares a pessoas 

privadas de liberdade em todas as unidades da Federação, para verificar as condições de fato e 

de direito a que se encontram submetidas; (ii) articular-se com o Subcomitê de Prevenção à 

Tortura (SPT) da Organização das Nações Unidas, a fim de unificar as estratégias e políticas de 

prevenção à tortura; (iii) requerer a instauração de procedimento criminal e administrativo, 

mediante a constatação de indícios da prática de tortura e de outros tratamentos e práticas 

cruéis, desumanas ou degradantes; (iv) elaborar relatórios de cada visita realizada e apresentá-

los, em 30 (trinta) dias, a diversos órgãos competentes; (iv) fazer recomendações a autoridades 

públicas ou privadas, responsáveis pelas pessoas em locais de privação de liberdade; (vii) 

publicar os relatórios de visitas periódicas e regulares; e (viii) sugerir propostas legislativas. 

mailto:mnpct@mdh.gov.br
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6. A competência do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura está alicerçada no 

conceito de pessoas privadas de liberdade, definida pelo art. 3º da Lei nº 12.847/2013. 

 
Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) 
II - pessoas privadas de liberdade: aquelas obrigadas, por mandado ou ordem de 

autoridade judicial, ou administrativa ou policial, a permanecerem em 
determinados locais públicos ou privados, dos quais não possam sair de modo 
independente de sua vontade, abrangendo locais de internação de longa 
permanência, centros de detenção, estabelecimentos penais, hospitais 
psiquiátricos, casas de custódia, instituições socioeducativas para adolescentes 
em conflito com a lei e centros de detenção disciplinar em âmbito militar, bem 
como nas instalações mantidas pelos órgãos elencados no art. 61 da Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984. 

 

7. Dentro de sua competência de atuação, o Mecanismo Nacional deve trabalhar em uma 

perspectiva de prevenção a quaisquer medidas, rotinas, dinâmicas, relações, estruturas, normas 

e políticas que possam propiciar a prática de tortura ou de outros tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes. Para tanto, o órgão deve pautar-se pelas definições legais de tortura 

vigentes dentro do ordenamento jurídico brasileiro, oriundas de três principais fontes: (i) a 

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes1; (ii) a Lei nº 9.455, de 07 de abril de 1997; e (iii) a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. 

8. O art. 1º da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura define a tortura como qualquer ato 

cometido por agentes públicos ou atores no exercício da função pública pelo qual se inflija 

intencionalmente a uma pessoa dores ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, a fim de obter 

informação ou confissão, de castigá-la por um ato que cometeu ou que se suspeite que tenha 

cometido, de intimidar ou coagir, ou por qualquer razão baseada em algum tipo de 

discriminação.  

9. Adicionalmente, o MNPCT adota a definição de tortura prevista no art. 2º da Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Objetivamente, aplicam-se as definições de 

tortura previstas na legislação internacional e nacional e amplia-se a definição de tortura para 

considerar ações ou omissões de funcionários públicos ou de pessoas em exercício de funções 

públicas. Assim, tais atores, mesmo não causando sofrimento físico ou mental, cometem tortura 

                                                           
1 Promulgada pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. 
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quando desempenham: (i) métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou (ii) 

métodos tendentes a diminuir capacidade física ou mental2.  

10. Já a Lei nº 9.455/1997, tipifica o crime de tortura, como a conduta de constranger alguém com 

emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento psíquico ou mental com a 

finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiros, de provocar 

ação ou omissão de natureza criminosa, ou em razão de discriminação racial ou religiosa. A lei 

brasileira define ainda como tortura, o ato de submeter alguém sob sua guarda, poder ou 

autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 

como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

11. Embora nenhuma das normativas se proponha a fazer uma distinção entre tortura e os outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, no documento “Questões 

fundamentais para prevenção à tortura no Brasil”3, produzido em 2015 pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e pela Organização dos Estados Ibero-

Americanos (OEI), é esclarecido que a tortura deve ser compreendida num sentido ampliado, 

isto é, como se “o último elo de uma cadeia iniciada na dignidade humana foi ignorada ou 

violada”. Portanto, quaisquer atos violadores da dignidade humana de uma pessoa privada de 

liberdade devem ser igualmente proibidos e entendidos como tortura.  

12. Os tratamentos e/ou penas cruéis, desumanas ou degradantes podem parecer “mais leves” que 

a prática da tortura. Contudo, trata-se de um engano visto que eles também carregam os 

principais consensos existentes entre os normativos internacionais e nacionais em relação à 

tortura, quais sejam: i) atos intencionais diretos ou indiretos realizado por agente público; ii) 

para infligir graves dores ou sofrimentos físicos e/ou mentais; iii) com objetivo de obter 

informação, confissão, castigá-la, intimidar, coagir ou por qualquer razão baseada em algum 

tipo de discriminação.  

13. Estes não devem ser confundidos com o crime de maus-tratos tipificado no Código Penal, pelo 

artigo 136. Uma vez que, são considerados maus-tratos: “expor a perigo a vida ou a saúde de 

pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou 

                                                           
2  Art. 2º Para os efeitos desta Convenção, [...]. Entender-se-á também como tortura a aplicação, sobre uma 

pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou 
mental, embora não causem dor física ou angústia psíquica. 
3 BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Questões fundamentais para prevenção 

à tortura no Brasil. Brasília: SDH, 2015, p. 38. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo 
/2016/06/598be0717d1b5ed2c7e69bbcf1bf51bd.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2019. 
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custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a 

trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina”. Situação 

agravada se ocorrer lesão corporal grave ou morte. Tipificação distinta da apresentada 

anteriormente sobre tortura. 

 

2.2. Da Demanda à Execução da Missão Conjunta 

 

14. A missão conjunta ao Estado do Rio Grande do Sul fora uma demanda apresentada pela 

Defensoria Pública Estadual daquele Estado durante a 24ª reunião ordinária do Comitê Nacional 

de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), realizada entre os dias 08 e 09 de outubro de 2019. 

O pleito foi motivado pela situação de pessoas sendo custodiadas em viaturas policiais, bem 

como o contexto de graves violações aos direitos humanos a essa subjacentes, tendo sido 

aprovado de imediato pelo Colegiado.  

15. A partir da deliberação tomada pelo CNPCT, as etapas de preparação e execução das atividades 

referentes à Missão se deram por meio da parceria do Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura (MNPCT), Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), 

Comitê Estadual de Combate à Tortura (CECT-RS), Conselho Estadual de Direitos Humanos 

(CEDH-RS), Ministério Público Estadual (MPE-RS) e Defensoria Pública Estadual (DPE-RS) do Rio 

Grande do Sul. 

16. À comitiva desenhada com integrantes dos órgãos parceiros, se somaram atores locais que 

atuam no eixo do controle social junto ao Sistema Prisional, seja representantes da sociedade 

civil (a exemplo do Conselho Regional de Psicologia-CRP, organização SERPAZ e Movimento 

Nacional de Direitos Humanos) ou de instâncias de discussão e deliberação sobre políticas de 

direitos humanos, e especificamente de prevenção e combate à tortura (Conselho Estadual de 

Direitos Humanos e Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura), bem como órgãos de 

Estado com atribuição de fiscalização (DPU e DPE). 

17. Dessa forma, esses colaboradores contribuíram para a definição dos espaços a serem visitados, 

agregando informações durante reunião presencial; e compuseram equipes de inspeção dentro 

de suas disponibilidades de tempo e agendas já pré-estabelecidas. 
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18. A comitiva da Missão esteve em sete espaços de privação de liberdade e no Instituto Geral de 

Perícias (IGP/RS), conforme indicado abaixo: 

 

Instituição Data Equipe 

Instituto Geral 
de Perícias – 
IGP/RS 

09/12/2019 Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
 

 

Delegacia de 
Homicídios de 
São Leopoldo 
(DPPA) 

10/12/2019 Adriana Raquel Costa Oliveira (MNPCT) 
Alexandre Brandão (DPE) 
Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Cristina Gross Villanova (CECT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Marco Vinícius Pereira de Carvalho (CNPCT)  
Marianna Rodrigues Vitório (DPE) 
Mariana Muniz (CRP) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 

Delegacia de 
Novo 
Hamburgo 

10/12/2019 Adriana Raquel Costa Oliveira (MNPCT) 
Alexandre Brandão (DPE) 
Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Cristina Gross Villanova (CECT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Marco Vinícius Pereira de Carvalho (CNPCT) 
Marianna Rodrigues Vitório (DPE) 
Mariana Muniz (CRP) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 

Centro de 
Triagem de 
Porto Alegre 

10/12/2019 Adriana Raquel Costa Oliveira (MNPCT) 
Alexandre Brandão (DPE) 
Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Caio César Klein (CNPCT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Marco Vinícius Pereira de Carvalho (CNPCT) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 

PEJ 
(Penitenciária 
Estadual do 
Jacuí) 

11/12/2019 Adriana Raquel Costa Oliveira (MNPCT) 
Andrey Régis de Melo (DPE) 
Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Marco Vinícius Pereira de Carvalho (CNPCT) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 
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Cadeia Pública 
de Porto 
Alegre (Antigo 
Presídio 
Central) 

12/12/2019 Adriana Raquel Costa Oliveira (MNPCT) 
Atanásio Darcy Lucero Junior (DPU) 
Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Caio César Klein (CNPCT) 
Cristina Gross Villanova (CECT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Leandro da Cruz Soares (Comissão Direitos Humanos da 
OAB-RS) 
Ramiro Nodari Goulart (CEPT) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 

Audiência de 
Custódia 

13/12/2019 Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Cristina Gross Villanova (CECT) 

Presídio 
Feminino 
Madre 
Pelletier 

13/12/2019 Bárbara Suelen Coloniese (MNPCT) 
Daniel Caldeira de Melo (MNPCT) 
Marianna Rodrigues Vitório (DPE) 
Vitória de Macedo Buzzi (CNPCT) 

Tabela 01: Composição das equipes de missão por local e data. (Fonte: MNPCT, 2019). 

 

19. Cumpre registrar que algumas semanas antes de missão, a equipe do MNPCT recebeu relatório 

do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul (CEDH-RS), 

elaborado após vistoria realizada, em atendimento a denúncia feita pelo Defensor Público 

Estadual dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NDDH) da Defensoria, em 

relação a situação dos presos encarcerados em viaturas. Naquele documento, de setembro de 

2019, já estavam registradas as condições desumanas a que são submetidos, bem como 

algumas recomendações do CEDH-RS. 

20. Vale ressaltar, no entanto, que da mesma forma como ocorreu na inspeção feita pela Equipe do 

Mecanismo Nacional, no ano de 2015, a Comitiva da Missão Conjunta optou por não adentrar 

as galerias das Unidades sob comando da Brigada Militar, uma vez que como não é possível 

manter as pessoas presas em celas, os próprios policiais militares não acessam o interior das 

galerias, salvo momentos em que fazem a movimentação dos presos para o pátio do pavilhão. 

Portanto, na maioria das vezes, os diálogos se deram através das grades que separam as galerias 

dos corredores externos da unidade. Embora os brigadianos tenham acompanhado todo o 

trajeto dentro das Unidades, a equipe de missão pode escolher as pessoas presas com que 

gostaria de conversar e, quando necessário, de forma reservada.  

mailto:mnpct@mdh.gov.br
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21. Por fim, importa frisar que esse relatório é produto desse trabalho construído com parceiros e 

colaboradores, e se coloca como mais um instrumento na perspectiva de contribuir para 

adequações dos espaços de encarceramento, ao tempo se busca a efetivação de caminhos de 

alternativas penais. 

 

2.3. Metodologia de Trabalho 

 

22. Conforme dispõe a Lei nº 12.847/2013, compete ao MNPCT visitar qualquer espaço, público ou 

privado, onde as pessoas estejam privadas de liberdade, ou seja: penitenciárias, cadeias 

públicas, unidades socioeducativas, centros de triagens, unidades de acolhimento institucional 

para crianças e adolescentes, instituições de proteção social temporária ou de longa 

permanência, hospitais psiquiátricos, comunidades terapêuticas, entre outros. 

23. Não obstante ter uma equipe ampliada, com a participação de parceiros e colaboradores, 

durante a missão conjunta do Rio Grande do Sul, em todas as unidades visitadas, o Mecanismo 

Nacional seguiu a metodologia básica para a realização de seu trabalho, procedendo com visitas 

não anunciadas, no exercício de suas prerrogativas. Inicialmente, a equipe foi recebida pelas 

direções das unidades, a quem apresentou a Comitiva, a metodologia de visita e as prerrogativas 

do MNPCT. Após, foram desenvolvidas conversas individuais e em pequenos grupos com as 

pessoas privadas de liberdade e com os funcionários. Foram visitadas as instalações das 

unidades, sendo realizados registros fotográficos, assim como foram coletados documentos 

institucionais. Em todas as instituições foi feito um diálogo com a direção, seguindo um roteiro 

semiestruturado de entrevistas. 

24. Apesar das situações pouco comuns encontradas pela equipe de missão - seja em relação aos 

presos custodiados irregularmente nos arredores de Delegacias, em arranjos institucionais não 

previstos no Sistema Penal (como o Centro de Triagem), ou pela organização e gestão das casas 

prisionais pela Polícia Militar - foi possível garantir a realização das inspeções e coleta de dados 

necessárias para triangulação de informações, conforme metodologia de trabalho assumida 

pelo Mecanismo Nacional. 

mailto:mnpct@mdh.gov.br
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25. O Mecanismo Nacional também buscou desenvolver diálogos com atores institucionais 

relacionados às unidades de privação de liberdade em seu cronograma de trabalho, para melhor 

compreender a realidade local e apresentar as preocupações e impressões preliminares. 

 

3. Política Local de Prevenção e Combate à Tortura 

 

26. Por compreender a importâncias de estruturas locais de controle, discussão e proposição de 

ações de prevenção e combate à tortura, a equipe de missão pautou essa questão na reunião 

com representantes da sociedade civil e instituições públicas parceiras, a maioria integrante do 

Comitê Estadual de Combate à Tortura (CEPT-RS) e do Conselho Estadual de Direitos Humanos 

(CEDH-RS). 

27. O Rio Grande do Sul conta com um Comitê Estadual de Combate à Tortura desde o ano de 2002, 

criado no bojo da Campanha Nacional Permanente de Combate à Tortura e a Impunidade - 

realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), em parceria com a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (SEDH). Desde sua criação, o Comitê foi composto por 

representantes de organizações da sociedade civil e de órgãos do poder público estadual, tendo 

sofrido uma desarticulação no ano de 2003 em razão da troca de governo.  

28. No ano seguinte, diversas organizações e instituições públicas conseguiram rearticular o órgão, 

tendo a partir dali realizado ações relevantes como “Pacto Estadual contra a Tortura no RS e 

planejamento de ações locais”, além da participação em atividades que compunham a pesquisa 

“Arquiteturas institucionais e indicadores de eficiência”, realizada através de uma parceria do 

Movimento Nacional de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Segurança Pública4. O 

Comitê funciona até hoje, sem institucionalização formal, por lei ou decreto estadual. 

29. No que refere a criação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio 

Grande do Sul, embora tenha sido pautada em diferentes períodos, e motivado a criação de um 

Grupo de Trabalho, inclusive como forma de responder às medidas cautelares da Corte 

Interamericana, no Caso do Presídio Central, até o momento não ocupou a agenda de 

prioridades para o Governo. 

30. No ano de 2014 houve um esforço da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria Geral do 

Estado, no sentido de elaborar e apresentar um Projeto de Lei para criação do Mecanismo 

                                                           
4 Mais informações podem ser encontradas em: https://naoatorturars.wordpress.com/about/ 
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Estadual. Esse PL não chegou a ser apresentado ao legislativo, tendo estagnado na Secretaria 

de Justiça e Direitos Humanos, sob alegação de inexistência de orçamento para criação dos 

cargos previstos. Na 15ª reunião do ano de 2018, o Comitê Estadual realizou avaliação de suas 

ações, apontando a importância de continuidade da luta pela criação do Mecanismo Estadual 

de Prevenção e Combate à Tortura5. 

31. De acordo com Relatório da primeira Missão do MNPCT, reitera-se a necessidade de criação de 

lei estadual que institua o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Rio 

Grande do Sul. Assim como se faz necessário a criação de lei estadual que regule sobre o 

provimento dos cargos, e remuneração adequada ao trabalho que requer dedicação exclusiva 

dos peritos e peritas. Importante frisar que, segundo o OPCAT e a Lei 12.847/2013, os membros 

dos Mecanismos devem ter garantidos sua autonomia e independência. 

 

4. Instituto Geral de Perícia do Rio Grande do Sul (IGP-RS) 

 

32. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) possui diretriz de atuação 

voltada à prevenção à tortura, nesse sentido, tem tratado a importância da perícia, dos órgãos 

periciais e da necessidade de autonomia desses, como aspecto central, para a efetiva prevenção 

à tortura. 

33. Para isso, tem realizado diversos diálogos institucionais nacionais e internacionais buscando 

fortalecer a identificação da tortura, por intermédio da perícia oficial do país, através da 

realização de visitas aos órgãos periciais, de compreender o seu funcionamento e de contribuir 

com o aprimoramento institucional deles na produção de materialidade das práticas criminais 

de maus tratos e tortura. 

34. O MNPCT trabalha com a premissa de que o exame de corpo de delito é elemento fundamental 

na investigação da existência da prática de tortura, pois é capaz de materializar elementos 

físicos e psíquicos e atribuir a eles caráter probatório desta prática. 

35. A visita ao Instituto Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul ocorreu dia 09/12/2019 no 

período matutino. O IGP integra a estrutura da Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao lado da 

Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Militares. O IGP conquistou sua autonomia através do 

                                                           
5 Disponível em: https://www.forumjustica.com.br/comite-estadual-contra-a-tortura-do-rs-realiza-a- 

ultima-reuniao-do-ano/ 
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art. 124 da Constituição Estadual promulgada em 1989 com o nome de Coordenadoria-Geral de 

Perícias. Em 1997, assumiu a atual nomenclatura com a Emenda Constitucional 19.  

36. São órgãos de execução do IGP sob a coordenação da Supervisão Técnica: o Departamento de 

Medicina Legal (DML), o Departamento de Criminalística (DC), o Departamento de Identificação 

(DI), o Departamento de Perícias no Interior (DPI) e o Departamento de Laboratórios de Perícia 

(DPL). 

37. No que se refere a composição do quadro de profissionais do IGP, este possui: técnicos em 

perícia, fotógrafo criminalístico, papiloscopista, perito médico-legista e perito criminal. 

38. A partir de dados fornecidos pela direção, com o total de profissionais de 1.751, constata-se a 

grave vacância em todos os cargos (1.043) que supera, inclusive, o número de profissionais em 

exercício atualmente (708). Dado que expressa a preocupação com o adequado funcionamento 

da atividade pericial no estado. 

 

4.1 Infraestrutura do Departamento de Medicina Legal (DML) 

39. Em visita a todas as instalações do IGP, a estrutura do DML despertou maior preocupação desta 

equipe. No dia da visita as câmaras frias não estavam funcionando e havia um container 

destinado ao acolhimento dos 45 corpos que ali estavam. Antes mesmo de haver aproximação 

do local do container, o acentuado odor já era percebido, apontando para que a temperatura 

de refrigeração do mesmo poderia não ser adequada às necessidades demandadas. 

      

Foto 01: DML: à esquerda sala de necropsia, no centro corpos no corredor e à direita container para abrigar 
os corpos. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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40. Após a visita, foi solicitado acesso ao relatório de vistoria 200/2019/RS referente ao DML/POA 

emitido pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio 

Grande do Sul (CREMERS). No item câmaras frias houve muitas considerações importantes 

sobre o estado das mesmas. A abordagem referente ao adequado atendimento da demanda, 

bem como sobre a temperatura adequada para manutenção dos cadáveres dispõe o seguinte: 

“Os corpos, dispostos em câmaras frias e antecâmaras, estavam embalados, mas em 

temperaturas impróprias para a conservação (17ºC nas antecâmaras e 13ºC nas câmaras), com 

acentuado odor fétido oriundo do avançado processo de putrefação dos corpos ali 

armazenados.” 

41. Diante do exposto cabe destacar que a função da antecâmara é bloquear a entrada de calor na 

câmara, ou seja, sua função não é de acondicionar os corpos. A temperatura desta estrutura 

deve estar entre 2o a 4oC e o relatório refere que a mesma estava em 17oC. Já as gavetas das 

câmaras devem ter sua temperatura em 18oC negativos6 sendo que o relatório aponta para 

13oC, resultando no proeminente odor fétido de todo o local e arredores. 

42. As conclusões do referido relatório são categóricas sobre as inadequações do ambiente físico 

comprometendo a salubridade e segurança dos profissionais bem como registra o 

comprometimento das condições mínimas para a conservação dos cadáveres e aponta para 

ausência de comprovação de medidas de gerenciamento de resíduos líquidos originados da 

atividade do estabelecimento no que tange a sala de necropsia7, dentre outras questões. 

43. Há também o parecer técnico de um engenheiro sobre a situação do DML que analisa as 

condições do Departamento e concluiu: 

 

Atendendo ao objetivo proposto e a delimitação aplicada a este Laudo Técnico, 
fazendo análise das evidências apresentadas no corpo do laudo através das fotos 
e figuras é possível concluir que a estrutura encontrada na visita técnica realizada 
em 14 de agosto de 2019 nas dependências da câmara-fria da Seção de 
Tanatologia Forense do Departamento Médico Legal, situado na Av. Ipiranga, 
1807 - Santana, Porto Alegre – RS, não apresenta condições para que seja 
realizada manutenção corretiva, tanto estrutural bem como de equipamentos de 

                                                           
6 “Temperaturas de -18˚ C para conservar por intervalo maior de tempo. É comprovado que em congelamento 

os cadáveres têm uma durabilidade maior, mas isso tem relação direta com as condições que apresentam os 
corpos e o tempo pós mortis. Este assunto é uma prerrogativa de legistas e médicos, profissionais da saúde.” 
Fonte: Parecer técnico do engenheiro Sr. Alexandre Becker. 
7 Trecho retirado do laudo: “Foi admitido que haveria lançamento de resíduos líquidos (incluindo fluídos 

orgânicos e sangue dos cadáveres) diretamente na rede de esgoto convencional, sem qualquer tratamento 
ou filtragem”. 
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refrigeração. Isso demandaria um custo muito elevado e um longo tempo de 
trabalho, pois seria necessário a desmontagem total e posterior remontagem. As 
estruturas dos equipamentos de refrigeração não apresentam condições de 
desmontagem, perderia se boa parte dos componentes de refrigeração que 
porventura ainda estejam em funcionamento, devido ao avançado grau de 
decomposição (oxidação) das conexões e dos próprios componentes. Ao término 
dos trabalhos restaria, apesar de consertada, uma estrutura ultrapassada, que 
não atende à demanda apresentada. Atualmente os materiais utilizados na 
fabricação das câmaras mortuárias (gavetas) são aço inoxidável 304 ou 316, 
mesma especificação para fabricação de materiais de uso hospitalar e alimentício 
devido a possibilidade de realizar-se uma boa limpeza e higienização, 
proporcionando condições de trabalho salubre aos profissionais. 
A iluminação interna é precária, apesar de não mensurada quantitativamente é 
perceptível a insuficiência de iluminação para que se possa identificar algo no 
interior da câmara.  
Uma solução paliativa, para utilização do mesmo espaço físico para ocupação da 
câmara fria, é que a mesma seja desocupada, desmontada totalmente, 
reconstruída com isolamento novo. Remoção do piso existente e reconstruído 
com sistema de drenagem, impermeabilidade e com tratamento adequado dos 

dejetos. Adquirir gavetas novas, construídas totalmente em aço inoxidável e que 

possuam refrigeração fracionada, o que é aconselhado para que não fique 
completamente sem refrigeração quando de uma pane de uma máquina. 
A conclusão final é de que para uma solução definitiva seja projetado e 
executado instalações novas em local apropriado, com estrutura e 
equipamentos de refrigeração completamente novos de gavetas e câmara fria, 
modernas e energeticamente mais eficientes. 

 

44. Este cenário promove inúmeras situações violadoras tanto aos cidadãos quanto aos 

profissionais que trabalham no local. A partir dele os profissionais ficam expostos a elevados 

riscos de insalubridade, saúde e contaminação enquanto as famílias, no momento de dor pela 

perda do ente querido, além de se exporem às condições de insalubridade ainda se submetem 

a atmosfera irrespirável, provocada pela inadequação de funcionamento das câmaras frias, que 

aumentam o sofrimento das mesmas.  

45. Desenvolver uma política de prevenção à tortura implica também em humanizar os 

atendimentos, assegurar condições dignas e seguras de trabalho aos servidores bem como 

impedir que haja sofrimento psíquico criado por atmosferas violadoras de direitos e 

propiciadoras de maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes ou tortura.  

46. Ainda sobre infraestrutura, o estado do Rio Grande do Sul é o único do Brasil que construirá o 

Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais. Apesar do novo centro representar um 

avanço para a perícia gaúcha, chama atenção que a nova construção não contemple a estrutura 

do Departamento Médico Legal (DML). Após toda a explanação supra descrita deste espaço, 

que o DML não esteja presente nas novas edificações periciais preocupa sobremaneira esta 
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equipe, pois as suas condições infraestruturais atuais não são capazes de absorver as demandas 

destinadas a este departamento. É imprescindível que um novo DML seja construído em área 

próxima ao novo prédio do IGP a fim de melhorar a preservação e segurança da cadeia de 

custódia, otimização de recursos humanos, condições adequadas de funcionamento e maior 

integração entre as equipes. Como a construção de nova área física poderá demandar tempo e 

recursos financeiros elevados, sugere-se a execução de reforma no atual espaço e adequação a 

necessidades de atendimento à população e servidores. 

 

4.2. Exames Corpo de Delito 

 

47. Os exames de corpo de delito em pessoas custodiadas são realizados diariamente e sua duração 

é de aproximadamente 5 minutos, sendo que entre 10 a 15% dos exames apresentam lesões. O 

exame é feito pelo médico legista, em local específico que carece de ventilação natural e 

mecânica. Quando o atendimento é realizado em mulheres sempre há a presença de uma 

técnica de enfermagem do sexo feminino. 

48. No tocante a presença de fotos nos laudos citados, o registro das fotos fica a critério de cada 

médico. Usualmente há fotos nos laudos quando os custodiados apresentam lesões “graves”. É 

importante salientar que de acordo ao Protocolo de Istambul bem como ao Protocolo Brasileiro 

de Perícia Forense no Crime de Tortura, o registro fotográfico é fundamental tanto para a 

comprovação da lesão quanto para a comprovação da inexistência da mesma. Deixar a critério 

do médico a feitura deste registro bem como a decisão subjetiva do que seria “grave” pode 

comprometer a documentação adequada e/ou enfraquecer a prova pericial. 

49. No IGP, o policial permanece durante a feitura do exame com o custodiado e o médico, e ainda, 

orienta a (o) médica (o) legista se ela (e) deve ou não retirar as algemas para a realização do 

exame, na maioria das vezes, a orientação é de permanência das algemas. Esta prática contraria 

frontalmente o disposto nos Protocolos supracitados, já que o custodiado deve ser examinado 

em um clima de confiança, paciência e cortesia e ainda deve contar com o sigilo das confidências 

relatadas (ética médica) que só poderão ser divulgadas com o consentimento da vítima. Esta 

atmosfera somente será construída sem a presença de agentes de segurança.  
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MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

20 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

50. No que se alude a presença de quesitos específicos para a investigação da tortura na esfera 

física, o IGP possui quesito padrão para os exames de corpo de delito (em vivos ou mortos) que 

segue: "A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou 

outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada)". Ou seja, não há quesito objetivo para a 

investigação desta prática criminal que é a tortura, conforme preconiza o Protocolo Brasileiro.  

51. Além destes quesitos específicos deverem estar nos formulários dos Institutos de Perícia do 

país, admite-se que este conhecimento deve ser também das autoridades competentes 

solicitantes dos vários exames periciais. Para que a política de prevenção à tortura possa 

combater a impunidade das poucas condenações em crimes de tortura é preciso o 

conhecimento das ferramentas capazes de olhar para a especificidade da prática da tortura, 

investigá-la e comprová-la de maneira adequada e eficaz. 

 

4.3. Perícia Psíquica 

 

52. A equipe destinada ao atendimento psíquico é composta por legistas na área de Sexologia 

Forense, psicólogos e psiquiatras forenses8.  

53. Os psiquiatras do IGP não realizam o exame de cessação de periculosidade porque esta 

responsabilidade é atribuição do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) que, de acordo a relatos 

dos médicos legistas, solicitam apoio ao DML/IGP para a feitura deste exame devido à falta de 

recursos humanos, no entanto, o DML tampouco dispõe de profissionais para atender a esta 

solicitação.  

54. No que tange os quesitos específicos para a investigação de tortura psíquica, a área possui um 

quesito exclusivo que segue: “Há sinais de sofrimento psíquico relacionado com alguma forma 

                                                           
8 Em Porto Alegre há 4 peritas criminais psicólogas, 2 médicos legistas psiquiatras que atuam no CRAI (sem 

demanda atrasada, em torno de 2000 perícias psíquicas/ano). Na área de Sexologia Forense há 4 médicos-
legistas mais duas técnicas em perícia que realizam em torno de 1.800 atendimentos/ano. Há 1 perita criminal 
psicóloga para atendimento no DML/atendimento de pessoas adultas vítimas de violência e/ou tortura da 
capital e todo o interior do estado (demanda atrasada em torno de um ano). Atualmente há 4 peritos médicos 
legistas psiquiatras em atividade na clínica médico-legal e no necrotério da capital. Para atendimento no 
interior o DML/IGP dispõe de: 3 peritos criminais psicólogos e 1 perita médico-legista psiquiatra que atendem 
8 cidades (demanda atrasada em oito meses para algumas cidades/ 550 perícias em 2019). No DML há, 

adicionalmente, uma auxiliar administrativa e duas estagiárias em Psicologia. 
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de violência e/ou tortura?” Este quesito vai ao encontro do quesito disposto no Protocolo 

Brasileiro e sua aplicação é digna de reconhecimento por este órgão. 

55. No setor psíquico do DML/IGP, há o PROJETO ACOLHER que consiste em serviços de 

atendimento a vítimas de violência sexual e vítimas em situação de vulnerabilidade. Este projeto 

engloba o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil (CRAI)9, onde são realizados 

todos os exames em crianças e adolescente vítimas de violência sexual da capital e algumas 

cidades da região metropolitana (que são realizados com acompanhamento dos pais ou 

responsáveis), SALA LILÁS10 e SERVIÇO PSICOSSOCIAL. É um projeto criado para englobar todos 

os serviços ligados à perícia oficial que tem por finalidade acolher pessoas em situação de 

vulnerabilidade que realizam exames periciais nas unidades disponibilizadas em todo o Rio 

Grande do Sul. Tem por objetivo final buscar formas de interromper o ciclo de violência e 

identificar os agravos desta na qualidade de vida dos indivíduos. 

56. O IGP não possui serviço psicossocial na sede administrativa, no entanto, este serviço está 

disponível na sede do DML e vem sendo prestado há vinte e três anos por técnicos de outras 

secretarias (Superintendência dos Serviços Penitenciários – SUSEPE e Secretaria de Saúde). 

Estes servidores não realizam perícias, apenas acolhimento, atendimento breve e 

encaminhamentos para a rede assistencial. Esta equipe é composta por 5 servidores: 3 

assistentes sociais e 2 psicólogos, sendo que um dos psicólogos também possui formação em 

Direito e auxilia com informações no âmbito jurídico. 

 

5. Audiências de Custódia  

 

57. No dia 13 de dezembro de 2019, a equipe de missão se dividiu para que pudesse acompanhar 

as audiências de custódia: as audiências masculinas na Cadeia Pública de Porto Alegre e as 

                                                           
9 CRAI: Centros Integrados para atendimento a vítimas violência sexual (expansão para adultos). Em Porto 

Alegre é composto por técnicos da saúde municipal, Polícia Civil e DML/IGP, sob articulação da Promotoria da 
Infância e Juventude. Modelo replicado no município de Canoas. Aguardando abertura em municípios como 
Caxias do Sul, Pelotas e Bagé, seguindo a normativa da lei 13.431/2017. No CRAI/POA, a equipe de perícia 
psíquica presta suporte para a Polícia Civil também em casos de crianças testemunhas de homicídios e conta 
com o suporte do 4º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar para um trabalho de dessensibilização 
das vítimas através da equoterapia, onde o perito realiza um acolhimento inicial, utilizando como recurso a 
atividade com o equino e posterior obtenção do testemunho através do emprego do protocolo internacional 
de entrevista NICHD.  
10 Sala Lilás: sala de acolhimento de mulheres que aguardam perícia na capital e em treze cidades do interior. 

É o espaço físico acolhedor para a vítima se manter afastada do agressor. 
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audiências femininas no Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier. Ambas em estrutura 

dentro das Unidades, com a especificidade de que a feminina ocorre intramuros, mas em espaço 

externo, porém, contíguo à unidade. As audiências masculinas acontecem no terceiro andar do 

prédio administrativo da Cadeia Pública, portanto, é necessário a equipe do sistema de justiça 

adentrar ambiente próximo do acesso aos pavilhões. 

 

 

                  Foto 02: Espaços de audiência de custódia no presídio masculino à esquerda e feminino à direita.        

(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

58. A mesma equipe de juiz, escrivão, promotor e defensor público acompanhavam todas as 

audiências de custódia em cada unidade. Também estava presente a consultora estadual em 

Audiência de Custódia do Programa “Justiça Presente”, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 

que faz o acompanhamento das audiências de custódia.  

59. O fluxo estabelecido para as audiências de custódia envolve a decretação ou relaxamento da 

prisão provisória a partir de análise de um juiz sobre o Auto de Prisão em Flagrante (APF). A 

audiência é agendada para data posterior a essa análise do juiz. Contudo, há um evidente baixo 

comparecimento nas audiências. Por exemplo, no dia em que a equipe de missão acompanhou 

a manhã de audiências, estavam previstas 12 e compareceram cinco, sendo que haviam duas 

mulheres detidas agendadas para a audiência e compareceu apenas uma.  

60. Em geral, não passam por audiência de custódia as pessoas presas que estiverem descumprindo 

alguma condicional do regime ou forem consideradas foragidas. As pessoas que após análise da 

APF forem colocadas em liberdade pelo juiz também não costumam comparecer nas audiências 
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de custódia. O mesmo acontece com a pessoa que está hospitalizada, que acaba não sendo 

conduzida para audiência. Outro motivo identificado para o não comparecimento é a falta de 

veículos e pessoal da SUSEPE para fazer as escoltas.  

61. Portanto, a função da audiência de custódia de verificar as condições da detenção acaba sendo 

fragilizada em razão do conjunto de situações acima elencadas. Assim, se alguma violação de 

direitos ou violência física, psicológica e moral é cometida pela autoridade policial no momento 

da prisão, ela dificilmente será verificada, e consequentemente, torna-se remota a ocorrência 

de processos de investigação e responsabilização, seja na esfera penal ou administrativa. 

62. A conversa com a defensoria acontece poucos minutos antes da audiência, para aqueles que 

não tem defesa constituída. Das cinco pessoas que passaram pela audiência de custódia naquele 

dia, apenas um tinha advogado particular. Foi constatado que as pessoas presas na maioria das 

vezes não tinham conhecimento da função da audiência de custódia. 

63. Em relação às audiências dos homens, houve um atraso para começar, em virtude de problemas 

técnicos para fazer a gravação das audiências. Nesse dia a maioria era de negros. Apenas um foi 

autorizado a aguardar o julgamento em liberdade, sendo estabelecidas limitações em relação a 

locais a serem frequentados e horário para se recolher em casa. 

64. Na unidade prisional feminina, naquela data, fora realizada apenas uma audiência de custódia, 

de uma mulher negra. Sua prisão foi mantida, visto que já teria passado recentemente por 

prisão provisória pelo mesmo motivo e na ocasião foi colocada em liberdade. Chama a atenção 

que era mãe de uma criança de 11 anos e estava gestante de doze semanas, ou seja, estaria nas 

condições estabelecidas pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nºnº 13.257/2016.) que alterou 

o art. 31811 do Código de Processo Penal e pelo Habeas Corpus Coletivo, conforme 

                                                           
11 Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:         

I - maior de 80 (oitenta) anos;  
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;  
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;    
 IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016); 
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016); 
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade 

incompletos.  (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016). 
Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste 

artigo. 
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entendimento do Supremo Tribunal Federal que prevê substituição de prisão preventiva pela 

domiciliar a todas as mulheres presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade. 

65. Em todos os casos, durante as audiências de custódia masculina foram relatadas condutas 

violadoras e violentas dos policiais que, durante a apreensão e condução à delegacia, 

cometeram excessos no uso da força. Uma das pessoas mostrou escoriações e lesões no corpo 

que seriam provenientes de agressões sofridas por policiais militares durante a prisão. Nessas 

situações em que há relato de violência policial, a Defensoria solicita que os casos sejam 

encaminhados à corregedoria da polícia militar para investigação, com recepção por parte da 

promotoria e do juiz.  

 

6. Presos Custodiados Irregularmente em Delegacias 

 

66. O que se constatou durante as visitas de inspeção a duas Delegacias do Estado do Rio Grande 

do Sul foi um conjunto de graves violações a direitos fundamentais, consequência do equívoco 

de utilização das Delegacias como Unidade do Sistema Penal. O agravamento da situação 

exorbita em condições degradantes, alcançando o patamar de tortura, tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes evidenciados nas prisões em viaturas, em correntes nos espaços 

externos aos prédios das Delegacias. Em São Leopoldo foi constatado um veículo que era 

utilizado para detenção quando a carceragem da delegacia encontra-se superlotada. Já em 

Novo Hamburgo, foram encontradas nove pessoas algemadas a uma corrente na área externa 

da delegacia.  

67. Frente a essa situação, mediante fortes indícios de crime de tortura, a equipe de missão não 

teve notícias de processos investigativos e de responsabilização, nem na esfera administrativa, 

nem criminal, portanto, não há consequências de responsabilização e reparação às vítimas. Essa 

situação que parece acontecer desde 2015 no estado do Rio Grande do Sul está naturalizada e 

banalizada pelos atores do sistema de justiça criminal e poder executivo a partir de arranjos 

informais e ilegais. 

68. A determinação do art. 38 do Código Penal de que “o preso conserva todos os direitos não 

atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua 

integridade física e moral” é totalmente descumprida na fase inicial de detenção, seja pela falta 

de estrutura física, ausência de equipes técnicas para atendimento e encaminhamentos de 
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demandas e direitos a serem garantidos no momento da prisão, desvio de funções de policiais 

que passam a receber atribuições de carcereiros e agentes penitenciários, dentre outras 

variáveis que tornam intangível o acesso a qualquer direito, e colocam em condições subumanas 

as pessoas presas. 

 

6.1. Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de São Leopoldo 

 

69. O número considerado como a capacidade máxima da carceragem da delegacia é de 12 presos 

e, ultrapassado esse quantitativo, os que chegam são deixados, sob controle da Brigada Militar, 

em viatura localizada no estacionamento recuado na calçada em frente à própria delegacia, sem 

qualquer tipo de cobertura para protegê-los das intempéries climáticas. A condição da viatura 

evidenciava que ela não seria usada no patrulhamento – os bancos estavam abaixados, o 

interior completamente sujo e degradado, vários objetos estavam abandonados dentro, e um 

cavalete encostado na traseira do veículo demonstrava que ela não saía daquele local. Nos 

explicaram que eles eram algemados ao próprio veículo – geralmente nas partes de ferro, das 

quais não conseguiriam se soltar. 

 

 

     Foto 03: Viatura usada para custodiar pessoas presas na DPPA de São Leopoldo. (Fonte: Acervo   

do MNPCT, 2019). 
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70. O MNPCT conta com uma parceria com a Ômega Research Foundation, organização britânica 

especializada na pesquisa e análise de equipamentos de segurança conforme as diretrizes 

internacionais para uso proporcional e legítimo da força. Em parecer emitido após análise de 

fotografias da inspeção compartilhados com essa organização internacional, fica evidente que 

se trata de uma prática inadequada e que representa uma forma de tratamento desumano e 

degradante. 

71. Embora não haja nenhum regramento internacional que aborde especificamente a detenção 

por longos períodos de pessoas em veículos, o CPT do Conselho Europeu se posicionou contrário 

ao confinamento prolongado em veículos para transporte de prisioneiros. Ainda, o CPT propôs 

parâmetros e condições mínimos para o transporte de pessoas presas, o que envolve dimensões 

ideais por pessoa, garantia para acomodar as pessoas condições adequadas de higiene, 

iluminação, ventilação e temperatura. Ainda enfatizam que as algemas durante o transporte 

devem ser usadas quando houver evidente justificativa para tal, uma vez que podem gerar 

danos e lesões físicas às pessoas conduzidas.  

72. Contudo, no Brasil, o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP) emitiu 

a Resolução nº 2/2012 na qual estabelece parâmetros para o transporte de presos no qual 

proíbe a custódia de presos em viaturas. No art. 1º, § 3º: “São vedadas a utilização dos veículos 

de transporte como instalações de custódia e a manutenção de pessoas presas ou internadas 

em seu interior por período superior ao estritamente necessário para o deslocamento”. 

Portanto, as situações encontradas apontam para um desrespeito sistemático das normativas 

nacionais e referências internacionais nessa temática. 

 

                     Foto 04: Interior do veículo com sinais de uso recente para custodiar pessoas. 
(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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73. No dia da inspeção, a Delegacia contabilizava nove presos na carceragem, todos homens, 

portanto, não havia ninguém em viaturas. Entretanto, a equipe de missão foi informada que até 

dois dias atrás havia gente detida dentro da viatura. Um dos entrevistados conta que 

permaneceu um dia na viatura sob o sol, com temperatura média de quarenta graus. Durante 

aquele período usava o banheiro da delegacia, dormia sentado, com um sol de mais de quarenta 

graus e ora a viatura era aberta, ora ficava fechada. 

74. Mulheres e adolescentes, segundo o delegado, nunca ficam em viaturas e permanecem na 

Delegacia por tempo não superior a 24 horas, período que aguardam a decisão judicial, ou vagas 

em estabelecimento específico. Os homens, entretanto, ficam em média 10 dias. Durante a 

inspeção se verificou a total insalubridade do local – muitas garrafas pet pelo chão, bem como 

outros descartáveis e lixo no pequeno corredor em frente às celas, local também utilizado 

improvisadamente para que as pessoas detidas pudessem tomar banho, usando para tanto uma 

mangueira. 

 

     

Foto 05: Carceragem da DPPA de São Leopoldo. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

75. A carceragem apresenta um ambiente completamente insalubre. As celas, num total de quatro, 

são totalmente escuras, com ausência de luz natural, úmidas, apertadas, não há circulação de 

ar, não há disponibilidade de água, sendo que a estrutura disponibilizada é unicamente um vaso 
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sanitário de “modelo turco”. Naquele local também ficam detidos adolescentes e mulheres - 

situação em que são reservadas celas exclusivas para custódia desses. 

76. Enquanto as Regras de Mandela dispõem que “todos os reclusos devem ter a possibilidade de 

se prover com água potável sempre que necessário” (Regra 22), para receber água é necessário 

pedir muitas vezes. Sem instalações de chuveiros e torneiras, as condições estruturais da 

Delegacia inviabilizam condições de banho e higiene pessoal. Um dos entrevistados, há cinco 

dias na carceragem, reclamava ter tomado apenas dois banhos – “ali mesmo, em frente à cela, 

com uma mangueira”(sic). Mangueira essa que pode ser vista nas fotografias acima disposta no 

chão ao lado da porta que dá acesso à carceragem da delegacia. 

77. A refeição é entregue em uma marmita, uma vez ao dia. Para comer mais de uma vez, é preciso 

receber da família. Vale observar que a Regra 114, das Regras de Mandela, admite que “as 

pessoas detidas preventivamente podem, se o desejarem, mandar vir alimentação do exterior 

a expensas próprias”. Essa, no entanto, é uma possibilidade que deriva do poder aquisitivo da 

pessoa presa, de sua família ou amigos, e inexistindo essa condição financeira -  via de regra é a 

realidade da maioria das pessoas presas - “a administração deve fornecer-lhes a alimentação”, 

o que não ocorre no Rio Grande do Sul. 

78. Em que pese a informação do Delegado de que a SUSEPE fornece duas marmitas por preso 

diariamente, sendo ambas entregues no mesmo horário na Delegacia, foi constatado que as 

pessoas detidas na delegacia recebem comida apenas uma vez ao dia, por volta das 10h da 

manhã. Portanto, durante a noite eles passam fome pela falta de fornecimento de qualquer 

refeição. Ainda na hipótese de serem entregues almoço e jantar, de uma vez só, pela manhã, 

seria necessário um sério controle da qualidade desses alimentos, pelo horário de preparo, 

tempo de deslocamento para entrega e condições de acondicionamento. No entanto, a 

fiscalização de alimentos só ocorre quando o fornecimento é feito por familiares. 

79. A falta de logística para a realização da visita familiar sustenta o argumento para inexistência de 

contato com o preso. Em que pese o Delegado afirmar que a família é avisada quando a pessoa 

é presa, falas de entrevistados reiteraram que a família não sabia sobre a prisão, e paradeiro 

deles. Portanto, o contato e a presença da família ocorrem no âmbito da cobrança e 

transferência de responsabilidades que deveriam ser assumidas pelo Estado. Cabe destacar que 

durante a permanência dos presos nas carceragens ou dependências das delegacias eles não 

podem receber visita de familiares. 
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80. O desencontro de informações sobre o acesso à comida, à água, à família e ao direito de ter seu 

paradeiro comunicado aos familiares apontam para uma fragilidade institucional que coloca as 

pessoas detidas na delegacia numa situação de maior vulnerabilidade. Esse cenário de 

isolamento, incomunicabilidade e desassistência material estabelece uma relação de coação e 

medo entre presos e policiais responsáveis pela custódia. Uma vez que as pessoas detidas têm 

seus direitos negados e podem sofrer maiores represálias caso façam qualquer denúncia. Isso 

resulta em tratamento cruel, degradante e desumano. 

81. Quanto à submissão a exame de corpo delito, o Delegado declara que todos que chegam com 

lesão são levados de imediato ao IML, que fica em prédio ao lado. Aos demais, sem lesão, o 

exame é facultativo, cabendo à pessoa presa decidir, podendo recusar fazer. 

82. Sobre o momento de ingresso, são realizadas revistas, onde ficam sem roupas e seus objetos 

são retirados e guardados. Um dos detidos afirma que ingressou na delegacia algemado, e 

permaneceu assim por quinze horas preso a um banco, até ser colocado em uma cela. Alegam 

que não receberam qualquer informação no momento da apreensão sobre seus direitos e o 

mesmo acontece na chegada à custódia, ou seja, não recebem dos funcionários da Delegacia 

informação sobre quanto tempo ficarão nas celas, nem sobre as regras do espaço. 

83. Embora não tenha sido possível constatar práticas de violências físicas nas pessoas detidas na 

delegacia, foi possível perceber indícios de torturas psicológicas seja pela condição degradante 

que as pessoas presas se encontram na carceragem da delegacia, tais como: celas pequenas 

para o número de pessoas detidas, falta de alimentação, água e condições de higiene pessoal e 

do local e, ainda, pelo silêncio e receio de falar com a equipe de inspeção por medo de 

represálias, advindo das humilhações e ameaças feitas pelos funcionários da Delegacia.  

84. Frente ao exposto, o que foi constatado é que todas as necessidades humanas dessas pessoas 

presas e o tratamento a elas previstos pela normativa legal são confrontadas por uma realidade 

de violações de direitos resultante da manutenção em carceragem de Delegacias de Polícia, ou 

em situação extrema de desrespeito a dignidade da pessoa humana nas prisões em viaturas - 

justificada pela superlotação do espaço da carceragem em razão da superlotação e inexistência 

de vagas no Sistema Prisional. 

85. As pessoas detidas na Delegacia de Pronto Atendimento de São Leopoldo não são levadas para 

a Audiência de Custódia no prazo de 24 horas, mesmo com comunicação formal do Poder 
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Judiciário local do horário da audiência, por falta de pessoal e condições materiais (como 

viatura). 

 

6.2. Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Novo Hamburgo 

 

86. Localizada no centro da cidade, a estrutura da Delegacia de Novo Hamburgo comporta a 

Delegacia de Homicídios, a Delegacia da Mulher, a Delegacia de Pronto Atendimento e a 1ª 

Delegacia de Polícia. 

87. Todos os registros de ocorrência policial do município de Novo Hamburgo são feitos nessa 

Delegacia. Portanto, a Unidade recebe presos por pensão alimentícia a pessoas acusadas de 

integrarem grupos criminosos. 

 

6.2.1. Prisões em calçadas 

 

88. A desproporção entre o número de prisões e o fluxo de encaminhamentos das situações se 

revela já na porta da Delegacia, onde o cenário encontrado pela Equipe de Missão remontava o 

período escravagista. Na calçada, nove homens sentados no chão, acorrentados, sob vigia de 

três policiais da Brigada Militar - num local denominado como 'custódia’ pelas pessoas 

entrevistadas na Delegacia. É imperioso frisar que essa prática é expressamente vetada nas 

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela)12. 

89. A partir da análise das fotografias coletadas feitas in locus pela equipe do MNPCT, a Ômega 

emitiu um parecer indicando que a prática de prender pessoas em objetos fixos é uma forma 

de tratamento desumano e degradante, conforme reconhecido pelo Comitê de Prevenção à 

Tortura (CPT) do Conselho Europeu. Ademais, a Súmula Vinculante nº 11 do STF e o Decreto 

federal 8.858/2016 proíbem o uso de algemas, exceto em quando houver fundado receio de 

fuga ou perigo à integridade física do detido ou de terceiros. Em contrário, pode configurar 

                                                           
12 "Acorrentar prisioneiros a objetos [...] fixos é totalmente inaceitável em qualquer circunstância e pode ser 

considerado como tratamento desumano e degradante" (tradução nossa). CPT, Report to the Government of 
“the former Yugoslav Republic of Macedonia” on the visit to "the former Yugoslav Republic of Macedonia" 
carried out by the CPT from 15 to 26 May 2006, 13 February 2008, paragraph 50. 
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tortura ou outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, que são rechaçados pelo art. 

5º, III, da Constituição Federal de 1988.  

90. Contudo, o que se identificou foi o uso inadequado das algemas como alternativa para a 

inexistência de vagas no sistema carcerário do estado que, por sua vez, somente agrava as 

condições de detenção, gerando danos físicos e psicológicos para além daqueles que deveriam 

ser impostos pela privação de liberdade. Deve-se destacar que essa prática é adotada por todos 

os envolvidos (poder público, judiciário, ministério público, defensoria, policiais militares e civis) 

tendo consciência de sua irregularidade e inadequação para a detenção. 

 

 

                                          Foto 06: Pessoas algemadas no pátio da DPPA de Novo Hamburgo. (Fonte: Acervo     

do MNPCT, 2019). 

 

91. Nenhuma das pessoas presas naquela circunstância, algumas há mais de 24 horas, haviam 

recebido qualquer informação no momento da prisão, ou seja, explicação do por que estavam 

sendo detidos, tampouco haviam sido encaminhados para a realização de audiência de custódia, 
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interrogatório, nem levados para audiência ou fizeram exame de corpo de delito. Ainda não 

haviam dado entrada formal no sistema criminal do estado do Rio Grande do Sul. 

92. Estava ali configurado o não reconhecimento da condição humana daqueles presos. Um dos 

detidos estava com a mão cortada, e não contava com atendimento de saúde, nem para trocar 

o curativo. Alguns aduziram que o advogado de um deles é que ligou para os familiares. Nem 

acesso à defesa tiveram. A esposa de um deles veio até o local, mas não pode se comunicar.  

93. O banheiro que esses nove utilizavam era o da própria delegacia, isso quando os policiais os 

conduziam. Pelo cheiro de urina no pátio, parecia que a movimentação para os banheiros não 

acontecia para qualquer necessidade fisiológica. O fornecimento de água também dependia da 

“boa vontade” dos policiais em abastecer as garrafas e distribuir para essas nove pessoas 

algemadas no pátio da delegacia. 

 

 

                           Foto 07: Destaque para as condições desumanas que essas pessoas estavam submetidas. 

(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

94. Durante a presença da equipe de missão os policiais militares que estavam custodiando as 

pessoas algemadas ao chão em frente à Delegacia começaram a tomar iniciativas para 

“amenizar” as condições das pessoas detidas no chão, a partir da nossa presença – estava muito 

calor, jogaram água no chão para amenizar a condição de calor e odor de urina que emanava; 

forneceram água para as pessoas detidas e varreram os tocos de cigarro que estavam no chão. 

A equipe de missão tentou entrevistar os policiais da brigada que faziam a custódia dessas 
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pessoas algemadas no chão do pátio, mas todos se negaram a responder o questionário padrão 

utilizado. 

 

 

                  Foto 08: Itens de uso pessoal das pessoas encontradas na DPPA. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

95. Se de um lado a afronta aos direitos humanos estava exposta, por outro a providência 

demandada requer medidas de curto e médio prazo para eliminação e não repetição daquele 

tipo de prática, já conhecida, aceita e naturalizada no estado do Rio Grande do Sul, que parece 

reunir traços de conservadorismo e punitivismo. Nesse sentido, recorrer ao delegado 

responsável pela 1ª Delegacia de nada adiantou, a autoridade policial se declarou também 

incomodada com aquela situação, inclusive pelo desvio de funções de profissionais da polícia 

civil a que estava obrigado a fazer, citando acompanhamento para deslocamentos ao banheiro, 

e recorrentes ofícios e cobranças feitas a ele, que se reconhece incompetente para solucionar 

tal problema. 

 

96. A detenção dos presos, de maneira sistemática, em locais inadequados, como pátios e viaturas, 

ocorre há cerca de dois anos, segundo informa o Delegado, que defende contêineres como 

alternativa à situação – carceragem lotada e sem estrutura, custodiados no pátio da DP. 

Identifica, no entanto, um risco, pois como a estrutura dos contêineres era boa, com banheiros, 

“acabava virando uma muleta do sistema prisional” (sic) que não consegue absorver tanta 

gente. Nessa situação, os contêineres figuravam como se novas vagas tivessem sido criadas. 
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Contudo a detenção de pessoas em contêineres foi proibida a partir de decisão da 7ª Câmara 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no dia 19 de setembro de 2019, no habeas corpus 

coletivo impetrado pela Defensoria Pública do estado. 

97. Assim como a Delegacia de São Leopoldo, em Novo Hamburgo também os presos só são 

submetidos a exame no IML se estiverem lesionados. Há um termo de renúncia do exame do 

corpo de delito, que é assinado pelo preso, renunciando à perícia no corpo. Durante as 

entrevistas, foi possível constatar também que eram constantes os relatos de agressões físicas 

e abusos de autoridade por parte dos policiais no momento da apreensão. A não realização do 

corpo delito ou a delegação da responsabilidade sobre a escolha de fazer ou não o exame no 

IML indica uma violação de direitos e garantias processuais da pessoa presa. Deve-se ressaltar 

que essa declaração que registra a recusa ao exame pode ter acontecido sobre coação, ameaça 

ou violência física e psicológica, o que indica uma falta de salvaguardas para pessoa detida. 

98. O enfrentamento para eliminação dessa realidade identificada durante a inspeção, entretanto, 

é um desafio urgente e passa por necessária articulação e tomada de providências de diversos 

órgãos responsáveis pela proteção e garantia de direitos humanos no Rio Grande do Sul, nas 

esferas do executivo, legislativo e sistema de justiça, além dos órgãos que integram o Sistema 

Estadual de Direitos Humanos, conforme dispõe a Lei Estadual nº 14.481, de 28 de janeiro de 

2014. Essa questão foi pautada em todas as reuniões institucionais que sucederam as visitas de 

inspeção, haja vista a necessidade de alternativas que ultrapassem os limites de um único ator 

institucional para solucionar a situação crítica do sistema carcerário do estado. 

 

6.2.2. Condições e inadequações da carceragem 

 

99. O espaço da carceragem denuncia as condições desumanas e degradantes às quais são 

submetidas pessoas presas em carceragem de Delegacias. São três celas, onde cada uma seria 

para quatro pessoas presas. A estrutura física das celas, em média três metros quadrados, 

compreende apenas quatro paredes, grade e um vaso sanitário no “modelo turco”. De imediato, 

chamou atenção que em todas as celas havia uma garrafa pet dentro do vaso sanitário – recurso 

utilizado pelos detentos frente à constante presença de ratos que saem por ali. 

100. No dia da inspeção havia sete homens presos (quatro na cela 1, um na cela 2 e dois na cela 

3) e duas mulheres.  
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                 Foto 09: Vasos sanitários tampados para evitar a saída de ratos. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

101. Em relação aos homens, se evidenciou um flagrante desrespeito à LEP, que em seu art. 102 

especifica os locais onde os custodiados devem ser recolhidos, não havendo previsão legal para 

permanência de presos provisórios em Delegacias, os quais deveriam ser mantidos em cadeias 

públicas. Em Novo Hamburgo, a equipe de Missão identificou presos que estavam na 

carceragem havia 12 dias, outros se aproximavam ou já completavam sete dias. Também fora 

relatada situação de pessoas presas por até 28 dias. 

102. O excesso de dias na carceragem, ao tempo que vai de encontro ao prazo de 24 horas, 

conforme dispõe art. 306, do Código do Processo Penal, agrava o contexto de violação de 

direitos, configurando tratamento cruel, desumano e degradante à medida que inexistem 

condições de atendimento a necessidades humanas básicas, como: (i) a inviabilização de higiene 

pessoal (não havendo torneira ou espaço para tomar banho); (ii) a água é ofertada em garrafas 

pet e é usada para beber e “fazer um banho”; (iii) a alimentação, que se restringe a uma única 

refeição por dia – o almoço, fornecido pela Superintendência de Serviços Penitenciários do 

Estado. 

103. Caso cheguem na Delegacia após a entrega do almoço, e não tiverem assistência de um 

familiar que possa levar uma refeição, as pessoas presas ficarão com fome até o dia seguinte, o 

que pode significar até 24 horas de jejum. Essa situação foi constatada durante inspeção, sendo 

comum uma atitude solidária entre os ocupantes de uma mesma cela, que compartilham seus 
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alimentos com aqueles que porventura não tiveram acesso. Tal constatação permite concluir 

que as pessoas presas ali passam fome. 

104. A não garantia de oferta de alimentação associada a quantidade de dias que permanecem 

na Delegacia é algo que preocupa e merece atenção das autoridades. O fato da pessoa presa só 

dispor de outra etapa de alimentação - seja café, lanche ou jantar - caso a família possa prover 

e garantir a entrega dos alimentos, torna o direito à alimentação inacessível. Vale observar que 

alguns são de outros municípios, fator que torna mais difícil e oneroso para as famílias, que não 

raro não dispõem de condições materiais para assumir essa obrigação alimentícia que deveria 

ser responsabilidade do Estado, já que estão sob custódia deste. Com essa prática, evidencia-se 

o uso deliberado de uma política de tortura por meio da fome, haja vista a condição em que as 

pessoas privadas de liberdades encontravam-se submetidas pelo Estado. 

105. Dentre os relatos e queixas dos presos, são comuns: não permissão para entrar em contato 

com a família, não terem sido submetidos a nenhum exame ou atendimento em saúde, não 

terem passado por interrogatório, não oferta de papel higiênico e da restrição de água, que é 

insuficiente tanto para beber quanto para fazer higiene pessoal. 

106. Um dos entrevistados, há sete dias na delegacia, reclamava estar sem escovar os dentes, 

pois a família, do município de Sapiranga, teria levado creme e escova dental, mas não foi 

autorizado ingresso pelo fato dos itens não estarem dentro dos padrões permitidos. Dessa 

forma, mais uma vez se observa o ônus repassado a família, que embora impedida de entrar 

para visitar, deve assumir a ausência do Estado no suprimento de itens básicos para garantia de 

direitos elementares. 

107. Tem-se naquele espaço total distanciamento do que recomenda Regras de Mandela, ou 

seja, “a administração deve fornecer a cada recluso, a horas determinadas, alimentação de valor 

nutritivo adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem preparada e servida” (Regra 

22). 

 

6.2.3. Mulheres presas fora das celas nas dependências da Delegacia  

 

108. Quando não há espaço nas celas da carceragem da polícia, as mulheres ficam em um vão 

de entrada, uma antessala à carceragem, que nomeiam “contenção”. Nesse espaço, conforme 

foi relatado pelo delegado, também são colocados adolescentes e estupradores. Ali ficam 
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presas por algemas e permanecem sentadas, em banco de madeira ou em um assento de 

cadeira, sem encosto.  

109. Além da afronta à Súmula Vinculante nº 11, do STF e ao Decreto Federal 8.854/2016 como 

já exposto anteriormente, o limite de mobilidade naquelas condições é evidente e danoso ao 

corpo humano. Ademais, o parecer emitido pela Ômega avalia que algemar pessoas a objetos 

físicos, segundo normativas internacionais, é uma forma de tratamento desumano e 

degradante, uma vez que se faz um uso inadequado da contenção em virtude da falta de 

espaços adequados para a detenção. 

 

 

   Foto 10: Mulher algemada em banco na antessala da carceragem. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

110. O atendimento de necessidades biológicas/fisiológicas consequentemente depende 

diretamente de agentes públicos daquela Delegacia. Para ir ao banheiro precisam gritar e 

aguardar que alguém as escutem e se disponha a fazer a condução até o banheiro. 

111. No momento da inspeção uma das mulheres tinha sido levada ao hospital, portanto só uma 

foi entrevistada. Se tratava de uma jovem com 27 anos de idade, mãe de uma criança de três 

anos. A jovem havia sido presa há menos de 24 horas, em função de suposto envolvimento com 

o tráfico, e desde então estava sentada num banco de madeira e algemada a uma barra de aço 

fixada na parede. Nesse período havia ingerido apenas um “sanduíche”, na noite da prisão, 

levado pela mãe que mora no município vizinho. 
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112. Considerando a Lei Federal nº 13.257, de 2015 (conhecida como Estatuto da Primeira 

Infância) e o direito amparado no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, da 2ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, essa situação fora apresentada oficialmente, em caráter de urgência, pelo 

MNPCT ao Núcleo de Defesa em Execução Penal (NUDEP), da Defensoria Pública do Estado do 

RS, dando ciência e requerendo atenção do órgão, bem como a tomada de providências 

imediatas a fim de garantir o acesso ao direito concedido pelo habeas corpus coletivo - a prisão 

domiciliar. 

 

7. Pátio com Viaturas e Centro de Triagem 

 

 

    Figura 01: Imagem do Instituto Psiquiátrico Forense, Centro de Triagem e Pátio com Veículos. (Fonte:  

Google Earth, 2019). 

 

113. Conforme discutido inicialmente neste Relatório, foram principalmente as denúncias 

recebidas pelo CNPCT e pelo MNPCT ao longo de 2019 que motivaram a organização dessa 

missão ao estado do Rio Grande de Sul. Nos diversos documentos recebidos13 e nas conversas 

                                                           
13 O MNPCT teve acesso especialmente a dois relatórios de inspeção, que narram a situação histórica do 

Estado até seu agravamento em 2019 de manter pessoas algemadas de forma irregular, a saber: do Comitê 
Estadual Contra Tortura (CECT-RS) realizada em julho de 2019 e do Conselho Estadual de Direitos Humanos 
(CEDH-RS) realizado em setembro de 2019. 
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prévias com autoridades14, bem como durante a preparação da missão, ficou evidenciado que 

desde 2015 existem relatos de uma prática cruel, desumana e degradante de manter pessoas 

presas, em flagrante ou recapturadas, algemadas em lixeiras, postes, viaturas, camburões ou 

uns aos outros em vias públicas que dão acesso, por exemplo, ao Palácio da Polícia Civil de Porto 

Alegre (onde funciona a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento da capital) ou em frente a outras 

Delegacias da Região Metropolitana de Porto Alegre (como foi constatado em São Leopoldo e 

Novo Hamburgo).  

114. Frente a essa situação, em maio de 2019 a Defensoria Pública Estadual entrou com pedido 

de Habeas Corpus coletivos nº n. 0117149-46.2019.8.21.7000, que foi deferido pelo Poder 

Judiciário, determinando que as autoridades coautoras pudessem verificar e reavaliar a 

necessidade da prisão dos presos provisórios ou da situação dos apenados, no caso dos 

condenados, detidos em condições desumanas nas delegacias de polícia. Além disso, a decisão 

judicial recomendou que os juízes, ao determinar a prisão de uma pessoa, deixassem expresso 

a proibição de sua permanência em veículos, celas de delegacia ou qualquer local insalubre 

enquanto aguarda seu encaminhamento para um estabelecimento penal. 

115. A partir de julho de 201915, fora iniciado um processo de remoção das pessoas presas no 

Palácio da Polícia Civil para um Pátio, localizado no terreno do Instituto Psiquiátrico Forense 

(IPF) - localizado na Rua Salvador França, 284, Bairro Jardim Botânico - pertencente ao Estado 

do Rio Grande do Sul, e onde havia viaturas abandonadas. Em setembro de 2019, um acordo, 

no âmbito do Habeas Corpus, entre Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Estadual, Ministério 

Público Estadual e Governo do Estado previu que as pessoas presas em viaturas no Pátio 

contíguo ao IPF fossem transferidas para presídios estaduais16. Quando a equipe de missão 

visitou o referido Pátio, não havia pessoas algemadas nas viaturas. Contudo, foram vários os 

relatos de autoridades públicas, profissionais, pessoas presas e familiares de que, mesmo com 

                                                           
14 Conforme estabelece a Resolução do MNPCT nº 03 de 15 de dezembro de 2016, para preparação de uma 

missão este Órgão Preventivo faz prospecção de informações prévias às visitas com membros do sistema de 
justiça, do sistema de prevenção e combate à tortura e de organizações da sociedade civil e movimentos 
sociais que atuam na área. 
15 Conforme matéria do dia 14 de julho de 2019 do jornal G1 RS, disponível em: <https://g1.globo.com /rs/rio-

grande-do-sul/noticia/2019/07/14/presos-que-estavam-na-frente-do-palacio-da-policia-sao-tran sferidos-
em-porto-alegre.ghtml>. 
16 Como pode ser verificado na matéria do dia 26 de setembro de 2019 do jornal G1 RS, disponível em: 

<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/09/26/acordo-define-transferencia-de-presos-em-
viaturas-e-delegacias-de-porto-alegre-para-presidios.ghtml>. 
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o acordo, o Pátio ainda estava sendo usado pela BM para custodiar presos, quando esgotadas 

as vagas nas delegacias da capital. 

 

 

                                  Foto 11: Portão de acesso ao Pátio com viaturas e ao Centro de Triagem. (Fonte: Acervo 

do MNPCT, 2019). 

 

116. A equipe de missão chegou ao local aproximadamente às 14h15 e saiu às 17h30 do dia 10 

de dezembro de 2019. O acesso, tanto ao Pátio quanto ao Centro de Triagem (CT), é feito por 

meio de um portão enferrujado, pichado, fixado a um muro sem acabamento e sem qualquer 

tipo identificação do órgão instalado dentro daquela estrutura17, como pode ser visto na 

fotografia acima. Nesse horário formava-se uma fila com aproximadamente oito pessoas que se 

identificaram como familiares que aguardavam para entregar a “sacola”, com itens de uso 

pessoal, às pessoas presas no CT, como pode ser observado abaixo. Algumas das pessoas que 

ali estavam informaram a proibição do acesso aos familiares presos, que a espera era tão 

somente para entregar as sacolas e receber ou entregar cartas e bilhetes, única forma de 

comunicação possível. 

117. A entrada ao espaço que dá acesso ao Pátio e Centro de Triagem não é de fácil acesso, não 

há guarita ou campainha que possa anunciar a chegada de alguém, portanto, a Comitiva ficou 

                                                           
17 Deve-se ressaltar que o CT foi inaugurado em março de 2017 como pode ser visto na notícia publicada em 

08 de março de 2017 no Jornal do Comércio, disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com 
/_conteudo/2017/03/geral/550297-centro-de-triagem-e-aberto-oficialmente.html>. 
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por muito tempo chamando e batendo no portão, até conseguir adentrar ao terreno, o que foi 

possível quando dois veículos para transporte de pessoas presas da 10º Delegacia de Polícia 

Regional (10º DPR) saíram do pátio, como pode ser visto na fotografia abaixo.  

 

 

                          Foto 12: veículo deixando pátio antes da equipe de missão entrar para inspeção. (Fonte:    

Acervo do MNPCT, 2019). 

 

118. Vale frisar que ao final da inspeção, enquanto a equipe de missão saia do Pátio, uma viatura 

da Brigada entrou e um homem algemado desceu do veículo acompanhado de policiais, 

adentrou uma das estruturas de alvenaria erguidas no pátio, ficaram poucos minutos e depois 

saíram do local na mesma viatura.  

119. Nas duas últimas situações descritas acima não foi possível averiguar os motivos das 

movimentações de presos, revelando uma discricionariedade e descontrole na custódia dos 

presos, o que oportuniza violações de todo gênero. Diante dessas duas movimentações e as 

informações obtidas ao longo da missão, o Pátio continua sendo utilizado normalmente à 

despeito da decisão judicial em contrário. Além disso é possível avaliar que a presença da equipe 

de inspeção pode ter alterado a rotina de utilização do Pátio. 

 

7.1. Pátio com viaturas 
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120. O Pátio com viaturas é um local que, à primeira vista, parece abandonado. Trata-se de um 

estacionamento de veículos sucateados num terreno de chão batido e brita, com um galpão 

sem paredes, coberto por um telhado simples na área central do Pátio. Além disso, o mato 

cresce no terreno e as estruturas de alvenarias encontram-se sem acabamento. Ao todo eram 

utilizados para custodiar os presos: três veículos de grande porte, do tipo furgão, uma 

caminhonete e aproximadamente 6 automóveis, todos viaturas oficiais da BM. Os veículos 

maiores, que chegaram a comportar de 20 a 25 pessoas, eram do 20º Batalhão da Polícia Militar 

(BPM), do 19º BPM e do 11º BPM.  

 

 

               Foto 13: Pátio com viaturas. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

121. Existem ainda no terreno utilizado pela Brigada Militar na custódia das pessoas presas três 

edificações sem acabamento: i) uma na qual foram instalados chuveiros e vasos sanitários, além 

dos banheiros químicos dispostos no terreno; ii) uma estrutura de contêiner usado para revista 

das pessoas que ficariam presas no Pátio; e iii) outro espaço de uso dos policiais militares. 

122. A equipe de missão foi informada que naquele dia havia cinco pessoas presas em viaturas, 

mas que foram removidas naquela manhã. Em média, as pessoas ficavam de dois a quatro dias 

no Pátio até serem transferidas ou para o CT ou para outra unidade prisional do estado. A 
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utilização do Pátio para aprisionar pessoas é alarmante, em especial, pela maneira cruel, 

desumana e degradante como estavam sendo custodiados – em viaturas adaptadas 

improvisadamente com correntes e aos cabos de aço em que ficavam presos. Portanto, as 

pessoas permaneciam o tempo inteiro algemadas seja no assento dos veículos, dentro de porta-

malas ou no próprio assoalho dos carros. Embora, como dito anteriormente, no momento da 

inspeção não houvesse pessoas presas, os veículos encontram-se visivelmente adaptados para 

fazer a custódia de presos, conforme demonstram as fotografias abaixo. Vários dos presos 

entrevistados no Centro de Triagem também afirmaram ter estado em viaturas anteriormente, 

por até 10 dias. 

 

 

Foto 14: Veículos adaptados onde as pessoas presas eram algemadas no Pátio. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

123. Para o MNPCT18, a permanência numa mesma posição algemado se configura como uma 

prática de tortura pelo intenso dano físico e psicológico: seja pela pressão das algemas nos 

                                                           
18 O Mecanismo Nacional vem debatendo em seus relatórios sobre o uso irregular de algemas como uma 

prática de tortura ou outras formas de tratamento ou penas cruéis, desumanos ou degradante a partir dos 
tratados e protocolos internacionais, da Súmula Vinculante nº 11 do STF que limita seu uso às situações de 
risco iminente de fuga ou de vida e dos pareceres técnicos da Ômega Research Fundation. 
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punhos e tornozelos, seja pela fadiga e dor muscular devido aos longos períodos numa mesma 

posição, seja pela humilhação que essa situação impõe tanto em relação ao contato físico com 

outros presos quanto à perda da privacidade para realização das necessidades fisiológicas mais 

básicas. 

124. Ainda é importante frisar que conforme parecer da Ômega Research Foundation e a partir 

da Resolução nº 2/2012 do CNPCP, fica evidente que se trata de uma prática inadequada e que 

representa uma forma de tratamento desumano e degradante, como foi abordado 

anteriormente quando analisada a viatura encontrada em São Leopoldo que era usada para 

custodiar pessoas presas. Portanto, as situações encontradas apontam para um desrespeito 

sistemático das normativas nacionais e referências internacionais nessa temática. 

125. A situação se agrava porque nem o galpão era fechado, nem os veículos tinham vidros. 

Assim, tanto as pessoas presas, quanto os policiais da Brigada ficavam expostos às intempéries 

climáticas (calor, chuva, vento forte e frio). A equipe de missão foi informada que o Centro de 

Triagem, administrado pela SUSEPE, e os familiares das pessoas presas no Pátio forneceram 

cobertores durante o inverno. Além disso, as condições de iluminação do Pátio à noite também 

eram precárias, o que aumentava o risco e prejudicava a segurança daqueles que estivesse no 

local. Ao optar por manter tanto pessoas presas quanto policiais nas condições descritas acima, 

o Poder Executivo perpetrava um tratamento cruel, desumano e degradante àqueles ali 

submetidos. 

126. Como foi possível constatar pela estrutura física do local, as pessoas presas no Pátio não 

têm privacidade, nem condições de realizar sua higiene pessoal de forma adequada. O acesso 

ao banheiro era restrito19,  havia apenas dois banheiros químicos e um de alvenaria para atender 

as pessoas presentes no Pátio, seja presos ou policiais.  

 

                                                           
19 Os relatórios do CEDH-RS e CEPT-RS descrevem que as pessoas presas eram algemadas umas às outras, 

formando uma espécie de fila indiana, para utilizar o banheiro. Por isso, eram distribuídas garrafas plásticas 
que os presos compartilhavam para poder urinar. 
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       Foto 15: Edificação onde foram instalados os chuveiros e vasos sanitários no Pátio. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 

 

127. As três refeições distribuídas por dia vinham da Cadeia Pública de Porto Alegre, conforme 

determinação do Comando da BM. Eram distribuídas: às 9h, o café da manhã; às 12h, o almoço; 

e às 17h, o jantar. Segundo foi relatado à equipe de missão, o cardápio não era variado. Alguns 

alimentos vinham mal cozidos ou preparados. A comida era servida fria geralmente. Não há 

talheres para as pessoas presas no Pátio, portanto comiam com as mãos ou utilizando a tampa 

da marmita de maneira improvisada.  

128. Os atendimentos médicos emergenciais eram direcionados a algum pronto socorro. A 

medicação era solicitada aos familiares ou fornecida pelo Centro de Triagem, conforme 

avaliação da enfermeira do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF) que atendia, além do Centro de 

Triagem, as pessoas presas nas viaturas duas vezes na semana. Inicialmente a equipe técnica do 

CT dava suporte para triagem e contato com familiares das pessoas presas nas viaturas. 

Contudo, quando o Pátio ficou superlotado, a SUSEPE mandou duas pessoas para auxiliar nessa 

tarefa. 

129. O contato com os familiares não era autorizado pelo Comando da Brigada. Portanto, as 

pessoas presas no Pátio ficavam dias com a mesma roupa, recebendo apenas três refeições e 

em condições insalubres. A falta de insumos básicos, como itens de uso pessoal e de higiene, 

aumentava ainda mais a vulnerabilidade das pessoas ali detidas, criando uma situação de 
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violação de direitos e imposição de sofrimento físico e psíquico maiores que a privação de 

liberdade deveria gerar nesses indivíduos. 

130. Foi informado à equipe de missão que, quando as pessoas chegavam detidas pela equipe 

de rua da BM, os policiais responsáveis pelo Pátio no momento conduziam as pessoas presas 

para serem revistadas numa sala montada numa estrutura de container, como pode ser 

conferido nas fotografias abaixo.  

 

 

 Foto 16: Espaço utilizado para revista daqueles que ficariam detidos no Pátio. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

131. Também foi informado que caso houvesse ferimentos ou lesões, antes de serem recebidos 

no Pátio, as pessoas detidas deveriam passar por avaliação médica. Entretanto, fica evidente a 

falta de adoção de protocolos mínimos de salvaguarda das pessoas presas já estabelecidos no 

ordenamento jurídico brasileiro. Da mesma forma, deveria haver documentos formalizando o 

ingresso daquelas pessoas no Pátio, com dados pessoais, motivos da apreensão, condições de 

saúde, entre outros. Além de ter garantido contato com advogado e familiares. Essas pessoas 

se encontrassem em um “não-lugar”. Elas estavam privadas de liberdade, mas não tinham sido 

admitidas no sistema carcerário estadual, seja numa delegacia, seja numa unidade prisional. A 

vulnerabilidade, violação e violência que as pessoas presas em viaturas estavam submetidas 

implicava também numa situação de incomunicabilidade, desassistência material, social e 
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jurídica. Essa situação fere os direitos estabelecidos às pessoas privadas de liberdade tanto nas 

leis brasileiras quanto nos tratados internacionais. 

132. Cabe ressaltar que as condições de trabalho que estavam submetidos os policiais da BM 

embora menos violadoras, também eram desumanas e degradantes. Eles estavam desviados de 

sua função para fazer a guarda de quem, por vezes, haviam há pouco apreendido, atuando em 

condições estruturais de trabalho também precárias, um cômodo insalubre, sem acesso à água 

potável, sem espaço adequado para se proteger das intempéries ou mesmo descansar nos 

plantões de 24h. A fotografia panorâmica abaixo mostra um pouco as condições estruturais 

encontradas que eram utilizadas pela Brigada Militar. 

133. A equipe de missão pode ouvir relatos diversos sobre a visível insatisfação dos militares em 

relação à situação insalubre que estavam submetidos. Relatam casos de policiais que 

adoeceram devido às condições precárias de trabalho. A situação, no entanto, se agrava e ganha 

novos contornos, quando, em alguns casos, o descontentamento e a revolta era descontada nas 

pessoas sob sua custódia, gerando um ambiente propício à violência física, moral e psicológica. 

134. Por fim, em especial a partir das reuniões institucionais, ficou visível a existência de uma 

divisão informal de responsabilidade pela pessoa presa em flagrante ou por ser considerada 

foragida do sistema penal. Por exemplo, a Brigada ficava responsável pela segurança, 

alimentação e pelos veículos onde aconteciam a guarda das pessoas detidas, enquanto a 

SUSEPE fornecia o espaço físico para manter as pessoas presas e seus profissionais da área de 

saúde e psicossocial para fazer um suporte paliativo. Contudo não havia qualquer instrumento 

legal com previsão para essa situação irregular e ilegal, que colocava pessoas presas e policiais 

numa condição cruel, desumana e degradante. 

 

7.2. Centro de Triagem de Porto Alegre 

 

7.2.1 Aspectos institucionais 

 

135. Após atravessar o galpão das viaturas no Pátio, chegava-se ao Centro de Triagem (CT), 

inaugurado em 2017 e gerido pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE). 

Trata-se de um prédio com uma área administrativa e um conjunto de celas destinada à prisão 
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provisória de no máximo 84 presos. No dia da inspeção, a unidade contava com 39 presos. Foi 

identificada uma pessoa LGBTI, que dizia não sentir discriminada pela orientação sexual. Não 

foi possível aferir precisamente a idade das pessoas presas, contudo era nítida a preponderância 

de jovens. 

136. Mesmo em se tratando de um estado com 83%20 de brancos, a quantidade de pessoas 

negras21 identificada no local é maior que a proporção presente nos dados oficiais divulgados 

no site da SUSEPE22, como foi percebido durante a inspeção. É importante notar a invisibilidade 

da população negra naquela situação, o que se faz notar por meio do formulário individual das 

pessoas presas, em que não há detalhamento de cor, raça ou etnia. Isso impacta diretamente 

na proposição de políticas públicas e ações afirmativas que possam mitigar as desigualdades 

sociais que levam ao encarceramento em massa de negros, em um estado majoritariamente 

branco. 

 

              Foto 17: Presos em celas do CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

                                                           
20 Cf.:BRASIL. IBGE. Censo Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios – Resultados do 

universo. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos 
/93/cd_2010_caracteristicas_populacao_domicilios.pdf> 
21 Entende-se que negro é a somatória do número de pessoas que se declararam pretas e pardas de acordo 

com o quesito cor ou raça do IBGE, conforme é definido pelo art. 1º, parágrafo único, inciso IV da lei 
12.228/2010. 
22 No site da SUSEPE pode ser encontrado dados gerais de toda a população prisional do Estado, inclusive 

raça, cor e etnia. Contudo não é possível segregar os valores por unidade prisional, o que dificulta a realização 
de um levantamento específico sobre o Centro de Triagem. Ainda traz uma categoria chama de “misto”, que 
não é definida no site e não segue os padrões do IBGE. A proporção de pessoas presas por sexo e cor podem 
ser acessadas no link: “http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php? cod_menu=33”. 
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137. Em 74% dos casos, os processos eram originários de Porto Alegre, o que corresponde a 29 

das pessoas detidas no CT no dia da inspeção. Os demais eram Caxias do Sul e os seguintes 

municípios da região metropolitana de Porto Alegre: Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Novo 

Hamburgo, Sapucaia do Sul e Viamão. 

 

 

             Gráfico 01: Proporção de pessoas presas por tempo de permanência no CT. (Fonte: MNPCT, 2019). 

 

138. O gráfico acima mostra a proporção de pessoas presas em relação ao tempo de detenção 

nesse espaço de triagem. É interessante observar que quase 50% estão no CT por período de 6 

a 15 dias, e aproximadamente 40% estão presas cerca de 16 a 45 dias. No entanto, foram 

identificadas duas pessoas que permaneciam por 45 dias presas e três tinham dado entrada 

naquele mesmo dia no CT. Deve-se destacar que a maioria dos presos no CT haviam passado 

pelo menos três dias presos nas viaturas no Pátio antes de entrarem no Centro de Triagem. 

139. Em relação ao tipo de prisão, 16 pessoas estavam em prisão provisória, sendo dois 

aguardando audiência, 15 prisões em flagrante e oito prisões preventiva. Os demais, cerca de 

60% das pessoas presas, já tinham condenação e foram presos em flagrante ou foram 

considerados foragidos por descumprimento de condicional do regime. As pessoas presas em 

flagrante que já acumulavam outro processo de execução em andamento correspondiam a 50% 

dos regimes semiaberto e fechado, respectivamente 7 e 2 presos. Cabe ressaltar que 90% 
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declararam não estarem sendo assistidos por advogado público ou privado. O gráfico abaixo, 

portanto apresenta a proporção de pessoas presas no CT em relação à situação penal. 

 

 

             Gráfico 02: Proporção de pessoas presas no CT em relação à situação penal. (Fonte: MNPCT, 2019). 

 

7.2.2. Infraestrutura 

 

140. A parte administrativa compreendia uma sala de atendimento com banheiro (jurídico, de 

saúde e psicossocial), um almoxarifado, um refeitório, uma sala de descanso com banheiro, uma 

sala ampla de uso comum dos agentes prisionais do CT. 

 

 

               Foto 18: Setor administrativo do Centro de Triagem. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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141. Os corredores e salas dessa área estão com a pintura conservada e são usados também para 

armazenar itens pessoais dos presos, dos profissionais, estoque de material de consumo, 

administrativo, farmacêutico e segurança. Como pode ser verificado nas fotografias abaixo, a 

estrutura física da unidade é insuficiente para comportar e conservar os materiais de uso 

comum, de uso dos funcionários e de uso dos presos no Centro de Triagem. 

 

 

      Foto 19: Espaços no CT destinados ao armazenamento de colchões, almoxarifado e guarda dos pertences 

dos presos. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

142. A parte onde ficavam as pessoas privadas de liberdade é dividida em duas alas (A e B), cada 

uma com três celas com banheiro, incluindo vaso sanitário e chuveiro com água quente. As celas 

não estavam superlotadas, visto que o número de presos correspondia a cerca de 46% da 

capacidade do Centro de Triagem; a cela mais lotada tinha dez presos, a menos tinha três, em 

média eram 6 por cela. Cada uma das celas dispõe de cerca de 12 beliches, com colchões para 

todos. O que chamou atenção foi algumas beliches serem de madeira, o que é pouco comum 

nas Unidades Prisionais visitadas. Esse fato abre espaço para situações de vulnerabilidades, 

conforme relatado por um dos entrevistados: “caiu um prego da cama e quando esse fora 

encontrado, todos aqueles que estavam naquela cela teriam sido colocados sem roupa no 

banheiro”, uma situação que configura tratamento desumano e degradante, e poderia ser 

evitado, caso todas as camas fossem de alvenaria. Tratava-se, na verdade, da inadmissibilidade 
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de um episódio de sanção coletiva que se constitui em uma ilegalidade qualquer que seja a 

razão. 

143. As condições do espaço onde ficavam as pessoas presas era contrastante com as áreas 

administrativas, porque estava sem acabamento e pareciam mais degradadas e sujas. Como 

será analisado posteriormente, foram identificadas marcas no teto de madeira e uma parede 

que parecem com o impacto de disparos efetuados por balas de elastômero a curta distância.  

 

 

 

 

 

            Foto 21: Interior das celas do Centro de Triagem. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

Foto 20: Alas e degradação de uma das paredes do CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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144. Chama atenção o fato de que, embora construída em 2017 para ser um espaço transitório, 

em sua estrutura não foi previsto um local para garantir o direito ao banho de sol e a visita 

familiar. Portanto, tendo em vista o tempo de permanência de médio de 18 dias no CT, essas 

pessoas ficam confinadas integralmente, isoladas de suas famílias e majoritariamente sem 

assessoria jurídica. Essa prática viola tanto a lei nacional, quanto os normativos que versam 

sobre os direitos mínimos garantidos às pessoas privadas de liberdade. Por sua vez, impõe a 

essas pessoas tratamento mais gravoso que a pena estabelecida e intenso sofrimento físico, 

pelas condições subumanas a que estão submetidos, e psíquico, pela incomunicabilidade 

ilegalmente estabelecida. 

 

7.2.3. Alimentação e insumos básicos 

 

145. No Centro de Triagem são ofertadas quatro refeições por dia. Um café da manhã entregue 

às 7h, um almoço distribuído às 12h, às 15h um café da tarde e às 18h um jantar. Os alimentos 

são produzidos pela cozinha do Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). Foi possível constatar pelo 

almoço que não havia uma variedade de gêneros alimentares com predominância de 

carboidrato (arroz). O aspecto da comida distribuída corroborava com os relatos das pessoas 

ouvidas no CT em relação à qualidade alimentar. Ademais não era oferecida dieta especial para 

as pessoas que tinham alguma restrição ou recomendação médica. 

 

 

                    Foto 22: Marmita do almoço e pão a ser distribuído a tarde. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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146. Os insumos distribuídos pela unidade são uma troca de roupa pessoal e de cama, uma 

caneca, uma colher e sabão. É autorizada a entrada nas terças e sextas-feiras de itens de higiene, 

medicamentos, biscoito e suco trazidos pelos familiares. 

 

6.2.4. Atendimentos de saúde, psicossociais e jurídicos 

 

147. O setor psicossocial da unidade conta com uma assistente social em horário comercial. 

Quando há presos no Pátio, ela acaba acumulando os atendimentos dessas pessoas, ficando 

sobrecarregada com as duas demandas. Os atendimentos de saúde acontecem terça e quinta-

feira e são realizados por uma enfermeira do IPF. Os demais procedimentos de distribuição de 

remédios e triagem de saúde são realizados pelos agentes ou pela assistente social. 

148. Os medicamentos do Centro de Triagem são compartilhados com os presos do Pátio, 

quando neste há pessoas com prescrição médica. Alguns medicamentos não fornecidos na rede 

SUS são solicitados aos familiares, que podem trazer nos dias de entrada de sacolas. A escassez 

ou inexistência de medicamentos foi um problema que apareceu de forma recorrente entre os 

entrevistados. 

149. Foram encontrados durante a inspeção situações de pessoas presas que estavam 

desassistidas em relação ao adequado tratamento de saúde, previsto na Lei de Execução Penal, 

nas Regras de Mandela e nos próprios documentos do SUS, quanto aos direitos do usuário.  

150. Este preso havia tido atendimento médico, no entanto, insuficiente pois seu dedo 

demonstrava quadro de infecção. Segundo relatos, a realização de curativos e cuidados desta 

lesão era realizada por outro preso que era médico e estava na mesma cela. 

 

                                 Foto 23: Dedo com ferimento encontrado no CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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151. A despeito de pessoas presas terem relatado que no dia da inspeção havia ocorrido grande 

movimentação na área externa, inclusive com corte do mato que estaria bastante alto - e 

estavam associando à proximidade das festas de Natal - , cabe destacar que no dia da inspeção 

as celas do CT estavam infestadas de muriçoca. Não havia qualquer distribuição de repelentes 

para proteger os presos das picadas, em especial, à noite – o que interferia na qualidade do 

sono, devido ao zumbido e as coceiras causadas por esse pernilongo. Essa situação, sem 

qualquer intervenção por parte da direção da unidade, agrava o ambiente desumano 

dispensado àquelas pessoas privadas de liberdade. Ademais, medidas de limpeza dos espaços 

externos às celas são necessárias a fim de amenizar as questões relacionadas aos insetos, pois 

o mato estava bastante alto no momento da visita. 

152. Por fim, vale observar que havia um espaço destinado aos atendimentos jurídicos, contudo, 

durante o ano de 2019 foi imposta uma restrição para o acesso de advogados aos presos. Essa 

situação gerou uma intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Rio 

Grande do Sul, no caso, e foi obtido provimento judicial para que seja garantido acesso amplo 

aos presos. Mesmo assim, como afirmado anteriormente nesse relatório, 90% estavam sem 

assistência de defensoria constituída ou pública.  

 

7.2.5. Procedimentos internos e uso da força 

 

153. Além da falta estrutura física para realizar banho de sol e visitas familiares, não há no Centro 

de Triagem espaço adequado para instalação de body scanner, até mesmo raio x, seja de portal 

ou esteira. Portanto, a entrada de pessoas e objetos é um ponto de fragilidade da unidade, que 

é resolvida em prejuízo dos direitos das pessoas privadas de liberdade no CT e seus familiares. 

154. A falta de equipamento adequado faz com que as revistas para entrada na unidade e das 

celas implique na realização de revistas vexatórias. Enquanto as celas estão sendo revistadas, 

os presos ficam todos de cuecas ou nus no espaço pequeno gradeado, entre o corredor e a cela, 

usado para movimentação das pessoas presas e para garantir a segurança dos agentes. As 

fotografias abaixo mostram um desses espaços, sendo possível perceber o tratamento violador 

que submete os presos mais uma vez a uma condição cruel, desumana e degradante. 
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                  Foto 24: Espaço utilizado durante as revistas de celas para colocar os presos. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 

 

155. Foi possível perceber um armário trancado onde ficavam os armamentos da unidade, 

dentre eles havia armas menos letais e letais. Contudo, na sala dos agentes prisionais foi possível 

ver uma arma de fogo sobre um armário, em meio a outros itens pessoais. Isso mostra uma falta 

de controle e de protocolos dado a um armamento letal, possivelmente pertencente a algum 

funcionário, que não estava armazenado de forma adequada, ficando disponível a qualquer um 

que porventura tivesse acesso a esse cômodo, como pode ser visto na fotografia abaixo. 

 

 

Foto 25: Arma de fogo encontrada irregularmente no CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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156. Em seus relatórios o MNPCT, por meio da parceria estabelecida com Omega Research 

Fondation, tem sinalizado ser inadequada a presença de armas de fogo com armamento letal 

dentro dos espaços de privação de liberdade. A Regra de Mandela nº 82 veda o uso da força, 

salva em legítima defesa ou em caso de fuga. Também proíbe o uso de arma pelos profissionais 

que estão em contato direto com os presos. Isso se deve ao risco que elas representam tanto 

aos presos quanto aos funcionários da unidade, propiciando o desenvolvimento de um clima de 

tensão. A disponibilidade do armamento e a preocupação excessiva com a segurança criam um 

ambiente propício à violência física e psicológica. 

 

 

     Foto 26: Marcas de disparos nas paredes do CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

157. Nesse sentido, as fotografias abaixo, mostram marcas com indício de disparos de armas de 

fogo de calibre 12, com munição de elastômero, nas paredes e teto de madeira. Em parecer 

realizado pela Ômega, é possível afirmar que as referidas marcas, em especial a mostrada na 

fotografia acima, são condizentes com os disparos de uma espingarda à curta distância. Uma 

vez que o chumaço que separa a carga (bolinhas de plástico) do propulsor é expelido 

juntamente e pode impactar em alta velocidade com energia suficiente para causar danos, tais 

como os encontrados na parede e tetos do CT. Além disso, a organização reafirma que a 

munição de múltiplos projéteis não é consistente com os padrões internacionais de direitos 

humanos no uso da força, causando ferimentos injustificados à curta distância e, à longa 

distância, sendo inerentemente imprecisos e indiscriminados. Portanto, trata-se de um tipo de 

munição que não pode cumprir com princípios de proporcionalidade e necessidade. 

Digite o texto aqui

mailto:mnpct@mdh.gov.br


 

 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

58 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

  

              Foto 27: Marcas de disparos nas paredes e teto do CT. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

158. Sem um protocolo de uso da força estabelecido para os agentes e sem registros efetivos das 

ocorrências, a situação sugere um uso inadequado dos armamentos, visto o tipo de calibre para 

um espaço fechado com pessoas confinadas, e os locais em que ocorreram o disparo – para 

cima, no teto, e para a parede ao final do corredor das celas. Disparos como esses apontam um 

uso do armamento para intimidação, coação e ameaça, que podem incorrer em práticas de 

tortura. Além dessas evidências e vestígios, foram constantes os relatos da agressividade dos 

agentes da SUSEPE, das ameaças, do uso de armamento e porretes para intimidação, de forma 

arbitrária e em qualquer situação, sem escalonamento do uso da força. Aspectos que reforçam 

o tratamento cruel, desumano e degradante aos quais os presos são submetidos. 

 

7.2.6. Contato com o mundo exterior e canais de denúncia 

 

159. Os presos no Centro de Triagem ficam isolados do mundo exterior, nenhum familiar pode 

visitar as pessoas custodiadas. O contato se dá por meio de cartas que entram na Unidade junto 

com a sacola, nas terças e sextas-feiras. Contudo, o conteúdo da carta é verificado pela equipe 

de segurança da Unidade, violando a privacidade das pessoas presas, sem que haja uma 

determinação judicial para isso. O contato do familiar com o CT é feito por meio da assistente 

social que recolhe a sacola com os itens de higiene, remédios, bolachas e suco em pó. 
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160. A assistência religiosa, também prevista na legislação brasileira e tratados internacionais, 

não é autorizada na unidade. Inclusive foi narrada a situação em que uma pessoa que pratica 

uma religião de matriz africana sofreu discriminação religiosa e violência moral ao ter suas guias 

retiradas pela equipe do Centro de Triagem. 

161. Durante as entrevistas com presos e funcionários, ficou nítido que não há canais de 

denúncias para as pessoas presas e seus familiares possam buscar encaminhamentos referentes 

a situações de violações e violências vividas. Ninguém soube informar as formas de acessar as 

corregedorias, tanto para os funcionários da SEAPEN, quanto para os policiais da Brigada Militar. 

Se evidenciou uma descrença em relação à resolutividade desses órgãos em apurar e 

responsabilizar as práticas que incorrem em algum crime. 

162. Portanto, o confinamento e o isolamento do mundo exterior mostram a condição de risco 

iminente de violação de direitos e de violências físicas e psicológicas, que podem ensejar na 

realização de práticas de tortura e/ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas ou 

degradantes. 

163. Diante do exposto sobre a situação caótica das Audiências de Custódia, Delegacias de 

Polícia, do Pátio e do Centro de Triagem, o governo ao ser questionado sobre tal situação 

calamitosa referiu que possui um projeto intitulado Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema 

Prisional (NUGESP) que reformularia tal espaço. Este Núcleo contaria com advogados, 

promotores, juízes, assistentes sociais e peritos do IGP a fim de agilizarem o atendimento 

atribuído aos custodiados, desde a audiência de custódia até a perícia do exame de corpo de 

delito. Contudo, até o fechamento do relatório, embora tenham ocorrido inúmeras solicitações 

do envio de documento oficial a este órgão, não nos foi apresentado qualquer documentação a 

este respeito. 

 

8. Unidades Prisionais Geridas pela Brigada Militar 

 

164. Algumas Unidades Prisionais do Rio Grande do Sul, dentre essas a Cadeia Pública de Porto 

Alegre e a Penitenciária Estadual do Jacuí - PEJ, permanecem sob a coordenação administrativa 

e operacional dos Superiores da Brigada Militar, conforme a Portaria nº 11, de 25 de julho de 

1995. 
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165. A decisão emergencial do Governador à época ocorreu após vários motins ocorridos no 

Estado e a implementação dessa gestão não contou com o planejamento do processo de saída 

da Brigada Militar e devolução da responsabilidade à SUSEPE, conforme resgate histórico dos 

diversos servidores entrevistados. “Os servidores que atuavam na PEJ à época, por exemplo, 

foram informados à noite que a partir daquele momento, a Brigada Militar é que faria a 

administração e segurança do local” (sic). Dos estabelecimentos que, em 1995, sofreram a 

intervenção da Brigada Militar, apenas a Cadeia Pública de Porto Alegre e a Penitenciária 

Estadual do Jacuí permanecem sob sua administração hoje.  

166. Segundo a Portaria, um dos argumentos consideradas para a criação da Força Tarefa, “em 

caráter emergencial”, pelo prazo de seis meses, “estava aumento excessivo da população 

carcerária não correspondente ao ingresso de agentes penitenciários, com consequente 

fragilização da segurança dos estabelecimentos penais” (Portaria nº 11, de 25 de julho de 1995). 

Esse mesmo documento determinava que a SUSEPE, no mesmo prazo, tomasse as seguintes 

medidas: reavaliação de quadro, plano de carreira e condições de trabalho de servidores 

penitenciários, redefinição de práticas institucionais para o regime fechado, semiaberto e 

aberto, reformulação de conteúdos e técnicas pedagógicas para formação de servidores. 

167. O prazo estabelecido na referida Portaria foi renovado sucessivas vezes, através de novas 

Portarias23, sem que até o momento a assunção de responsabilidades pela gestão tenha 

retornado à SUSEPE.  

168. Durante a reunião com os representantes do governo, ao serem questionados sobre a 

permanência por mais de 20 anos da Brigada Militar na Cadeia Pública e no Presídio Estadual de 

Jacuí, informaram que há um plano de retirada da Brigada destes espaços para que sejam 

devolvidos à administração prisional do estado paulatinamente. No entanto, até o fechamento 

deste relatório, em que pese solicitado exaustivamente os referidos documentos, não 

recebemos nenhum documento oficial que comprove tais alegações. 

 

8.1. Cadeia Pública de Porto Alegre (Antigo Presídio Central) 

                                                           
23 Portarias nº22, de 24.01.96; Portaria nº108, de 25.07.96; Portaria nº109, de 30.07.96; Portaria nº138, de 

25.07.97; Portaria nº166, de 28.07.98; Portaria nº18, de 21.01.99; Portaria nº92, de 26.07.99; Portaria nº119, 
de 20.07.00; Portaria nº 159, de 01.10.01; Portaria nº60, de 16.04.02; Portaria nº25, de 03.02.04; e Portaria 
nº88, de 06.07.04 que acabou estabelecendo a permanência por tempo indeterminado. 
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169. O Mecanismo já havia feito uma visita de inspeção regular à Cadeia Pública de Porto Alegre, 

portanto esta seria uma vista mais objetiva com finalidade de dar seguimento às 

recomendações apresentadas no Relatório da primeira inspeção. A primeira inspeção foi 

realizada em outubro de 2015, conforme requerimento do Conselho de Direitos Humanos da 

ONU, em razão das medidas cautelares impostas ao Estado brasileiro. Passados quatro anos, 

não se notam mudanças que possam contrastar àquelas informações já apontadas no relatório 

produzido pelo MNPCT, em 2015, quais sejam:  

(a) falta de controle das galerias por parte do Estado como ponto de fragilidade, 

propiciando um ambiente propício à prática de tortura e maus tratos;  

(b) gestão da unidade pela Brigada Militar, órgão de segurança pública estadual, sem 

competência legal para exercer a função de agentes penitenciários;  

(c) presos exercendo gestão do interior das galerias que deveriam ser de responsabilidade 

do Estado; 

(d) péssimas condições estruturais e superlotação, não garantindo condições dignas de 

detenção. 

170. A equipe de missão chegou a Cadeia pela manhã, e não encontrou obstáculo para ingressar 

à Unidade. O Tenente Coronel, diretor da Cadeia Pública (na gestão da casa prisional desde abril 

de 2018), recebeu a Comitiva na primeira entrada do estabelecimento prisional, pois estava 

saindo para uma reunião com o Comandante Geral da Brigada Militar, no entanto logo retornou 

para a entrevista solicitada. 

171. Inicialmente a equipe de missão foi levada a uma maquete da Cadeia Pública onde foram 

apresentados os pavilhões e demais estruturas da unidade. Após conhecer a maquete, a 

Comitiva composta por nove pessoas, se subdividiu em três grupos a fim de possibilitar 

entrevistas com pessoas presas, funcionários e direção e, ainda, conhecer as instalações 

fazendo percurso nas áreas internas e externas aos Pavilhões. 
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         Foto 28: Maquete da Cadeia Pública de Porto Alegre. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

172. Objeto de inúmeras intervenções judiciais, no âmbito nacional e internacional, a Cadeia 

Pública registra graves situações que podem ser classificadas como tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes, e encontra-se interditada desde 1995. A superlotação contribui em 

grande medida, senão de modo determinante para esse quadro. Com capacidade estrutural 

para 1.905 (teto de engenharia), no dia da visita eram contabilizados 4.271 – excedendo em 

2.366 presos o teto, o que corresponde a aproximadamente 240% acima de sua capacidade 

estrutural. 

 

Pavilhão Capacidade Ocupação Atual Percentual de superlotação 

A 159 574 261% 

B 394 1.087 176% 

C24 - - - 

D 394 734 86% 

E 60 55 Não há 

F 394 1.047 166% 

G  126 197 56% 

H 126 207 66% 

I 126 150 19% 

                                                           
24 Desativado no ano de 2004.  
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J 126 136 8% 

Cozinha 65 76 3% 

             Tabela 02: Lotação e Capacidade dos Pavilhões no dia da inspeção. (Fonte: dados fornecidos pela    
direção da Cadeia Pública, e referem ao dia 12/11/2019). 

 

173. Os presos estão separados nesses pavilhões, com base nos seguintes critérios: 

trabalhadores, casos de sofrimento e/ou transtorno mental, faccionados, Maria da Penha, LGBTI 

e os “sem compatibilidade”, que não são aceitos em outros pavilhões. Não existe contato entre 

os presos das galerias, havendo inclusive a divisão de dias e horários para uso dos pátios: uma 

galeria desce para o pátio no período matutino e outra no vespertino, havendo inversão de 

turnos a cada 15 dias. Nos dias de visita, aqueles que não recebem familiares saem para o banho 

de sol. 

174. A Cadeia Pública foi inaugurada no ano de 1959, “com capacidade para um pouco mais de 

600 presos”25. Em 2009, foram construídos os Anexos, o que ampliou a capacidade de 

engenharia para 2.049 vagas. No ano de 2014 o Pavilhão “C”, com capacidade para 394 pessoas 

foi demolido. Com isso a capacidade de engenharia foi reduzida a 1.90526. Esses números 

contrastam com a Resolução nº 5, de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP), que fixa o limite máximo da capacidade do estabelecimento 

penal de natureza Cadeia Pública, a partir da vigência da resolução 09/2011 em 800 presos, e 

Lei de Execução Penal, de 198427. 

175. No ano de 2011, a pedido da SUSEPE, houve uma flexibilização do teto judicial, sendo 

estabelecido o número de 4.650 presos. 

 

 

                                                           
25 Informação disponível no primeiro Relatório do Mecanismo Nacional, que pode ser acessado em 

https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/comite-nacional-de-prevencao-e-
combate-a-tortura/presidio-central-de-porto-alegre 
26 Esses números foram compartilhados pela direção da Cadeia, por meio de uma apresentação institucional.  
27 Lei nº 7.210/1984, art. 85 e art.88 estabelece que a lotação deve ser compatível com capacidade e 

parâmetros mínimos para uma cela.  
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           Foto 29: Parte da estrutura demolida do Pavilhão C. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

176. Deferindo pedido da SUSEPE, frente ao problema das prisões em viaturas e delegacias de 

polícia e reconhecendo ali tratamento desumano, o Poder Judiciário do Estado decidiu autorizar 

a remoção dos presos naquelas condições para a Cadeia Pública de Porto Alegre, pelo prazo de 

60 dias, até que sejam encaminhados a vagas prisionais. Tal medida eleva o percentual de 

superlotação, e consequentemente, todas as situações degradantes e desumanas. 

177. Ao adentrar nas Alas e demais dependências da Cadeia Pública ficou nítido que toda a área 

foi limpa para a receber a Comitiva. Dois dias antes, inclusive, a equipe do Mecanismo Nacional 

recebeu um telefonema da direção indagando que horas estariam naquela Unidade. A 

preocupação em preparar o ambiente, entretanto, não é suficiente para minimizar as péssimas 

condições infraestruturais28, e a visível precariedade dada a falta de manutenção, o que se faz 

notar em paredes manchadas por umidade, infiltração e bolor, com a tintura descascando.  

 

                                                           
28 Em desacordo a Resolução nº 14, de 1994, do CNPCP e Regras de Mandela (regras 12 e 17). 
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   Foto 30: Estrutura degradada da Cadeia Pública de Porto Alegre. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

178. Presos relatam baratas e ratos por toda a cadeia, o que pode ser constatado in loco pela 

equipe, além dos esgotos a céu aberto nos pátios destinados ao banho de sol. Ainda sobre a 

péssima infraestrutura da unidade prisional, realizando o recorrido por toda a unidade foi 

possível observar verdadeiras cascatas de esgoto na parte externa das celas que propiciavam 

um odor extremamente fétido contribuindo para um ambiente muito desasseado e insalubre. 

 

 Foto 31: “Cascata” de esgoto na Cadeia Pública de Porto Alegre. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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8.1.1. Galeria dos presos provisórios e segurados 

 

179. A primeira galeria visitada era destinada àqueles que aguardam audiência de custódia, 

presos provisórios e presos que correm risco de vida dentro da unidade. Era formado por duas 

celas para audiências de custódia e presos provisórios e um corredor isolado com cinco celas 

bastante degradadas, algumas com parca iluminação, reservadas aos presos que pedem seguro 

por alegarem não ter mais convívio. Embora não tenha sido encontrado ninguém nas celas 

isolados como sanção disciplinar, a equipe de missão foi informada que algumas celas eram 

usadas para esse fim naquela galeria. Houve relatos sobre o cumprimento de medida disciplinar 

no espaço destinado à triagem. Um deles referiu que durante a noite os brigadianos iam até 

este local e utilizavam armas de eletrochoque nos presos para (re)puni-los. Entretanto, o diretor 

tenha referido sobre a não utilização do espaço de triagem para outros fins, relatos colhidos nas 

galerias apontam para a utilização daquele espaço como “castigo”. 

 

 

   Foto 32: Celas destinadas aos presos preventivos e do seguro. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

180. De modo geral, os presos provisórios não tinham passado por audiência de custódia. Havia 

pessoas com cerca de 30 dias de detenção nesse espaço. Entretanto, nenhum preso, provisório 
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ou segurado, tinha direito a banho de sol. O contato com a família era uma vez por semana, por 

cerca de 15 minutos. A água fria era usada tanto para ingestão e quanto para higiene pessoal e 

da cela. A alimentação era oferecida três vezes ao dia, às 3hs leite com pão, às 10h30 o almoço 

e às 17h30 o jantar.  

181. Foi possível constatar a falta de utensílios e o improviso para comer, vestir e fazer a higiene 

pessoal e da cela. Todos, no entanto, foram unânimes em afirmar não ter recebido kit para 

higiene pessoal, sendo o acesso a este tipo de material condicionado a possibilidade de a família 

levar. Somente no dia anterior à visita havia recebido um pedaço de sabão e um rolo de papel 

higiênico. Ao fazer a triangulação de informações se constatou a dificuldade para o 

fornecimento dos kits, o que não se restringe apenas aos presos de uma Galeria, mas é comum 

a todos daquele estabelecimento prisional. 

 

 

 Foto 33: Interior das celas, dos itens pessoais e café da manhã no dia da inspeção. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 

 

8.1.2. Pavilhões dos presos faccionados 

 

182. Como foi apresentado anteriormente, a Cadeia Pública é formada por sete pavilhões. Cada 

um é dividido em três pisos, ou seja, galerias. Na maioria dos casos as galerias são separadas 
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por grupo criminoso. Na entrada, os próprios presos têm quem indicar um grupo e precisam ser 

aceitos na galeria correspondente à facção. Como não há espaço nas celas para receber o 

inchaço populacional da Cadeia Pública, os presos precisam dormir pelos corredores das 

galerias. As grades foram removidas devido a sua incapacidade de manter o quantitativo de 

pessoas presas em seu interior. Portanto, no interior das galerias os presos ficam livres para 

transitar entre as celas e corredor. 

 

 

   Foto 34: Galeria visitada e lixo separado para reciclagem ao lado da grade. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

183. A Brigada Militar adentra nas galerias apenas para as revistas estruturais periódicas ou 

quando há algum conflito que precise de intervenção. É feito para isso o deslocamento dos 

presos da galeria para o pátio, assim como para o banho de sol. As grades do pátio e das 

escadarias que dão acesso aos pisos ocupados por grupos rivais é o limite do controle do 

fechamento de grade da Brigada. Assim, o cotidiano das pessoas presas na unidade fica 

delegados a uma organização interna de cada galeria. 
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                                       Foto 35: Parte externa da cantina da unidade. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

184. Cada galeria tem um prefeito que chefia o espaço e distribui as funções. Porém, a 

comunicação com a Brigada se dá por meio do representante de galeria, chamado de “plantão”. 

Existem também outras funções relacionadas à distribuição do alimento, limpeza do espaço, 

coleta do lixo, separação das garrafas pet para a reciclagem, organização das visitas, entre 

outros. Essas funções geram remição da pena, uma vez que a carga horária trabalhada é 

informada à Brigada. Também podem gerar acesso às “passagens”, como se fosse uma moeda 

interna, que pode ser gasta na cantina da galeria.  

185. A Cadeia Pública tem uma cantina licitada pelo Estado, havendo uma portaria da SUSEPE 

que regula o que eles podem vender (alimentos em geral, kit de higiene e limpeza, papelaria, 

cigarros, medicamentos e outros). As cantinas das galerias são controladas pelos prefeitos que 

revendem os produtos da cantina central da unidade, portanto, os produtos são 

comercializados acima do praticado pelo mercado. Foi relatado, a título de exemplo, que um 

refrigerante de 2l é vendido na cantina da unidade por R$ 8,60 e nas cantinas das galerias pode 

chegar até R$ 15,00. Semanalmente um familiar pode levar até R$ 180,00. Aqueles que não tem 

visita precisam trabalhar internamente para garantir alguns itens pessoais que não são 
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fornecidos pela unidade em qualidade, quantidade e frequência necessárias. Caso contrário, 

precisam contar com a ajuda dos outros presos. Durante a inspeção, foi possível perceber que 

a Cadeia Pública fornece um sabonete e um rolo de papel higiênico, além de colchão e roupa de 

cama no momento de entrada. Nas galerias, os presos têm acesso a televisão, ventilador, 

fogareiro e outros equipamentos e utensílios domésticos trazidos pelos familiares. 

186. A água das galerias deveria ser utilizada apenas para banho, pois aparenta ser inapropriada 

para consumo. Devido aos problemas estruturais da rede de água e esgoto, a água costuma 

faltar. Contudo, cabe inadequadamente aos próprios presos, se organizarem para que não falte 

para alguém. São distribuídas três refeições por dia – um café da manhã às 3h, um almoço às 

10h30 e uma janta às 17h30 –, porém muitos cozinham sua própria alimentação no interior das 

galerias. A aparência e cheiro da comida que estava sendo preparada no momento da inspeção 

eram agradáveis, não pareciam estar azeda ou estragada. Embora seja elaborada por um 

profissional de nutrição, o cardápio não é diversificado, nem rico em verduras e vegetais 

folhoso. Pelo contrário, há uma predominância de carboidratos (arroz, batata e pão) e proteínas 

(carne vermelha, linguiça e frango). 

 

 

       Foto 36: Panelas com a comida que seria distribuída no jantar. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

187. O acesso ao pátio se dá alternado com as demais galerias do Pavilhão, nos horários das 9h 

às 13h, das 13h às 15h e das 15h às 18h. As visitas acontecem nas próprias galerias, sendo as 

visitas íntimas no interior das celas. Os dias de visita são terça-feira, quarta-feira, sábado e 

mailto:mnpct@mdh.gov.br


 

 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

71 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

domingo para toda Cadeia Pública. O preso que não recebe visita é colocado no pátio do 

Pavilhão. Outra forma de comunicação com os familiares é por meio de cartas e telefonemas. 

Esse último é fornecido para aqueles que não recebem visita e solicitam a chamada telefônica 

à assistente social. As atividades religiosas são realizadas por igrejas evangélicas, acontecem no 

pátio e coincidem com os dias de visita. 

188. A entrada inicia às 7h e saída acontece até às 16h30. Como tem muitos presos na Cadeia 

Pública de Porto Alegre, a entrada é lenta e demorada. Quando o scanner está com defeito, o 

processo fica mais lento, pois é feita revista usando outros equipamentos de raio-x e exames 

corporais. As revistas vexatórias, desumanas ou degradantes embora proibidas pela Resolução 

nº 5 de 2014 do CNPCP, ainda acontecem quando há alguma suspeita apontada pelos 

equipamentos de segurança. 

189. Foi possível constatar que há um acordo entre Brigada Militar e prefeitos de cada pavilhão 

quanto às regras de funcionamento da unidade. Por exemplo, mortes e brigas não são toleradas 

dentro das galerias. Por isso, internamente os presos tentam resolver primeiros os conflitos. 

Quando a convivência não é mais possível, é solicitada mudança de galeria de quem seja o 

responsável pelo problema. Esse processo acontece sem qualquer garantia de ampla defesa e 

do contraditório. 

190. Quando os presos cometem uma falta ou um delito identificado pela Brigada é aberto 

Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). O preso tem direito à defesa, que é feita pela 

defensoria pública, advogado particular ou pelo setor jurídico da unidade. Sobre o preso ser 

assistido pelo setor jurídico da Unidade, este MNPCT entende que existe uma grave 

irregularidade nesse procedimento, uma vez que fere o princípio da isonomia, afetando 

diretamente a garantia constitucional de ampla defesa e contraditório. Uma vez que o assessor 

jurídico da unidade é contratado e está subordinado a diretamente a direção da unidade. No 

caso de ser considerado culpado, a sanção mais leve é o “B.O.” (sic), que aumenta em seis meses 

a detenção. A mais grave é ser colocado nas celas da galeria de presos preventivos e segurados 

entre 10 a 30 dias, sem visita e sem banho de sol.  

191. Em que pese a afirmação da direção da unidade de que não há aplicação de sanção 

disciplinar de isolamento na Cadeia Pública em razão, principalmente, da falta de espaço. A 

direção mostra-se bastante parcimoniosa com relação à aplicação de isolamento, visto que foi 

identificado um local usado para tal na galeria dos presos preventivos e segurados. As celas 
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usadas para esse fim eram bastante degradadas, como pode ser visto nas fotografias sobre a 

galeria dos presos preventivos e segurados. 

192. O Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul, alterado pelo 

Decreto nº 47.594, prevê como sanção disciplinar “isolamento na própria cela ou em local 

apropriado” (art. 16, IV) onde está disposto que essas “não poderão exceder a trinta dias” 

(parágrafo único). Fica evidente que o Regimento Disciplinar fere as Regras de Mandela uma 

vez que vai pelo caminho oposto:  

 
Regra 43 
Em nenhuma circunstância devem as restrições ou sanções disciplinares implicar 
tortura, punições ou outra forma de tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes. As seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas: [...] (b) 
Confinamento solitário prolongado; [...] 
Regra 44 
Para os efeitos tidos por convenientes, o confinamento solitário refere-se ao 
confinamento do recluso por 22 horas ou mais, por dia, sem contato humano 
significativo. O confinamento solitário prolongado refere-se ao confinamento 
solitário por mais de 15 dias consecutivos.  
 

193. Foram ouvidos vários relatos sobre o tratamento ríspido, intimidador e agressivo dos 

policiais com os presos. Assim como o uso de armas letais e menos letais para intimidar os 

presos nas movimentações e na entrada das galerias também aparece ao longo das entrevistas 

realizadas durante a inspeção. 

 

8.1.3. Galeria dos trabalhadores 

 

194. A partir das entrevistas feitas com presos da galeria G (galeria dos trabalhadores), da visita 

realizada na cozinha e dos dados fornecidos pela direção da unidade, foi possível constatar um 

funcionamento diferente nesses espaços. Em primeiro lugar, é a Brigada Militar que seleciona 

representantes de galeria e não os próprios presos como nas demais galerias. Embora 

superlotadas, ainda assim tem um quantitativo de pessoas inferior aos demais galerias. Na G, 

as celas são para cerca de dez pessoas, sendo seis dormindo em camas e quatro em colchões 

no chão. Na cozinha, a celas parecem de um alojamento, todos tem cama e áreas de 

convivência, com banheiro e chuveiro elétrico. O acesso ao pátio é mais livre, exceto nos dias 

de revista estrutural. 
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   Foto 37: Alojamentos e pátio da cozinha. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

195. De modo geral, nessas galerias os presos também têm acesso a bens materiais como 

ventiladores, televisores, liquidificadores, fogareiros, rádios, entre outros utensílios domésticos 

e bens pessoais. A comida é feita separadamente da que é enviada para os demais Pavilhões. 

Como a comida é feita pelos próprios trabalhadores, eles acabam caprichando e selecionando 

mais os produtos a serem preparados. São distribuídas também três refeições, nos mesmos 

horários das demais galerias da unidade. Ainda assim muitos preferem comprar os itens 

alimentares na cantina da unidade e preparar nas próprias celas. A água que utilizam é a mesma 

disponível para todos na unidade. Com a rede esgoto toda exposta, a falta de água filtrada e os 

encanamentos velhos, muitos preferem comprar também na cantina sua própria água.  

196. O mesmo acontece em relação aos itens pessoais e de higiene que precisam ser comprados 

na cantina, uma vez que o estado gaúcho não consegue oferecer uma assistência material 

adequada à população carcerária. Assim como para os demais presos da unidade, para os 

trabalhadores da G e cozinha o kit ofertado pela unidade é composto apenas de sabonete e 

papel higiênico, além de colchão e roupa de cama. Nesse processo, a família é onerada por 

assumir a responsabilidade do estado ao prover os demais itens pessoais e de higiene ou 

garantir meios de aquisição nas cantinas. Aqueles que não tem visita precisam lidar com a falta 

desses itens e contar com a solidariedade dos outros presos. 
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197. Essa omissão estatal traz consequências gravíssimas, não só para a unidade, mas para a toda 

a sociedade, uma vez que diante da fome, da falta de assistência básica digna as pessoas presas 

acabam recorrendo às facções, que extorquem, violentam e crescem nessa lógica absurda de 

omissão estatal. No fim, o estado contribui diretamente para o aumento e fortalecimento das 

facções. 

198. Os horários de trabalho variam com a função executada na unidade. Por exemplo, os 

mesários, que alimentam as planilhas com as requisições internas, fazem 6h por dia, os 

chaveiros e cozinheiros trabalham na modalidade de 12/24h. Nem todos são remunerados, mas 

todos utilizam o trabalho para remir a pena. Nos dias de visita, que acontecem duas vezes por 

semana como dos demais presos, eles não trabalham. Por usarem um uniforme alaranjado, que 

os diferencia dos demais presos durante a rotina de atividades laborais, são também chamados 

de “jalecos”. 

 

 

   Foto 38: Equipamentos de segurança e higiene usados no preparo dos alimentos. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 

 

199. Foi possível constar que as condições insalubres do trabalho na cozinha da unidade. São 

duas fileiras de panelas industriais em alta temperatura. Não são utilizados todos os 

equipamentos de segurança e higiene necessários. Além disso, o piso é escorregadio, irregular 

e quebrado, muitas poças de água no chão, tanto que são também colocados uns estrados 
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utilizados para andar e para colocar panelas. As condições sanitárias ficam mais precárias, 

porque o escoamento da água, de restos de alimentos e sujeiras é feito por meio de valetas no 

chão até que alcance a rede de esgoto. Essas condições sinalizam uma prática de trabalho 

degradante, diferente da perspectiva do trabalho decente defendido pela legislação nacional29. 

 

 

           Foto 39: Panelas industriais usadas na cozinha. À direita, escoamento da água e esgoto. (Fonte: 

Acervo do MNPCT, 2019). 

 

8.1.4. Galeria da população LGBTI 

 

200. Localizada no 3º andar do pavilhão “H”, trata-se de uma galeria exclusiva para o 

acolhimento do público LGBTI e de seus companheiros. Todas as celas bem como a biblioteca 

deste espaço estavam asseadas e organizadas, não havia superlotação no dia da visita. 

201. De acordo a Resolução Conjunta nº 1/2014 do CNPCP e do Conselho Nacional de Combate 

à Discriminação (CNCD/LGBT) estabelece os "parâmetros de acolhimento de LGBT em privação 

de liberdade no Brasil” um dos itens abordados versa sobre as "travestis e aos gays privados de 

                                                           
29 A Constituição Federal de 1988 estabelece o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, III), que também deve estar presente quando do exercício dos direitos sociais, como o trabalho (artigo 6º), 
uma vez que prever direitos fundamentais a todos os trabalhadores urbanos e rurais, tais como o direito ao 
salário mínimo, à não discriminação e à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de 
saúde, higiene e segurança (artigo 7º). O Código Penal ainda estipula como prática ilícita: reduzir alguém à 
condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a jornadas exaustivas, quer sujeitando-o a condições 
degradantes de trabalho (art. 149.). 
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liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial 

vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específicos" e também a resolução 

garante o direito da pessoa ser chamada pelo nome social bem como poder viver de acordo a 

sua identidade de gênero. Neste ensejo, resta importante referir que estes direitos são 

garantidos aos custodiados na Cadeia Pública. 

202. Neste item, merece destaque, e ficou como preocupação para a Equipe, as “trancas” das 

celas. Em visita ao pavilhão LGBTI da cadeia verificou-se que a estrutura responsável pelo 

fechamento das celas precisava de muitos minutos para ser aberta e em uma situação de 

incêndio ou necessidade de rápida evacuação por motivos de risco de vida este sistema pode 

comprometer gravemente a operação e consequentemente colocar em risco a vida tanto das 

pessoas custodiadas como dos trabalhadores. 

 

     

Foto 40: Sistema de tranca dos pavilhões da Cadeia Pública. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

8.1.5. Educação, saúde e atendimentos psicossociais e jurídicos 

 

203. Dentro da Cadeia Pública funciona um Núcleo de Educação de Jovens e a Adultos (NEJA), 

vinculado à Secretaria de Educação do Estado. Ele é formada por 15 professores, em sua maioria 

mais velhos, quase aposentados, com carga horária de 20h e 40h. Além disso, a direção é 

formada por diretor e vice-diretor, que acumulam funções de professores, e dois secretários, 

um da Brigada e outro da própria Secretaria de Educação. 
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204. A unidade funciona em três turnos, a saber: das 7h30 às 10h30, das 12h30 às 15h50 e das 

15h30 às 18h. No dia da inspeção, estavam matriculados cerca de 190 alunos. Contudo a 

capacidade da escola é de 240 alunos. Nas entrevistas foi possível perceber que há um índice 

de evasão escolar alto, visto que existe uma capacidade ociosa em relação à demanda pela 

escola. Aqueles que querem estudar fazem uma requisição e uma entrevista para participar da 

escola. Existem alunos de todos pavilhões frequentando as aulas, o que pode ser apontado 

como um fator de proteção em relação aos tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.  

205. Apenas os presos considerados da facção “Bala na Cara” não podem frequentar a escola. 

Essa discriminação foi justificada pela agressividade desse grupo e pela segurança da Escola. 

Situação que se encontra irregular frente às legislações brasileiras e normativas internacionais 

sobre o direito à educação para as pessoas privadas de liberdade. 

 

 

           Foto 41: Escola da Cadeia Pública. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

206. As salas de aulas não possuem grades e os policiais ficam marcando o perímetro durante as 

atividades. Não foi identificada qualquer situação de conflito que colocasse outros presos e/ou 

profissionais em risco. Também não são feitos treinamentos que abordem questões tanto de 

segurança quanto sobre a realização da educação formal no interior de uma unidade prisional. 

Mesmo assim foi possível constatar um ambiente diferenciado e de proximidade entre 

professores e presos. Na Escola encontra-se uma biblioteca que fornece livros para o projeto de 

remição por leitura. 
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207. Há uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Cadeia Pública, vinculada ao Hospital Vila Nova 

que faz o atendimento de saúde na unidade, por convênio com a SUSEPE. Cada pavilhão conta 

com uma dupla de auxiliares para fazer o acompanhamento dos internos. As urgências, 

emergências e doenças infectocontagiosas são encaminhadas para o Hospital Vila Nova ou para 

a rede pública de tratamento. Por falta de efetivo, as escoltas acabam privilegiando os casos 

mais graves. Ocorre situação de atendimentos ambulatoriais externos serem desmarcados.  

208. As principais queixas são relacionadas à tuberculose, doenças gastrointestinais, dermatites 

e odontológicas. Contudo, como não há entrada dos profissionais de saúde dentro das galerias, 

pode haver doenças não devidamente identificadas entre a massa carcerária. Para facilitar a 

comunicação, foi instituído que cada galeria tem seus agentes de saúde, que fazem a 

prospecção das demandas e a requisição à UBS. Quando há presos que são médicos, eles 

também podem trabalhar e remir a pena fazendo atendimentos de saúde. 

209. Em que pese existir atendimento na Unidade de Saúde, devido a superlotação do sistema, 

os atendimentos demoram a acontecer. Os presos que trabalham em atividades desenvolvidas 

pela Brigada Militar, relatam ter acesso mais rápido aos serviços de saúde, por estarem 

transitando mais pela unidade e pela proximidade que constroem com rede de profissionais. Os 

medicamentos mais administrados são analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios. Contudo, 

também são fornecidos remédios para o tratamento de tuberculose, de doenças crônicas 

(cardiopatias, diabetes, por exemplo) e sexuais. Se a medicação não é disponibilizada pelo SUS 

e o familiar tem condições de adquirir é fornecida a receita e autorizada a entrada do 

medicamento na unidade. 

210. Chamou atenção da equipe de missão o fato da Cadeia Pública atender atualmente um 

grande número de pacientes psiquiátricos. No mês de abril do ano corrente foram registrados 

490 presos em tratamento, em novembro foram 280 consultas psiquiátricas. Em virtude das 

condições estruturais e da superlotação, a principal intervenção é medicamentosa, que 

sobrepõe sobre outras possibilidades de terapias individuais ou em grupo. Fica nítido que falta 

um plano terapêutico integrado, que ofereça uma real possibilidade de melhoria no nível físico, 

social e mental.  

211. Não há acessibilidade na unidade, em razão da incapacidade estrutural e falta de recursos 

para reformas. O diretor assegura que possuem cadeira de rodas e muletas disponíveis, mas 

não foi possível precisar o número exato. A maioria dos custodiados com deficiência física são 
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encaminhados para a Penitenciária Estadual de Porto Alegre, por ser considerada em melhor 

condição de acessibilidade. Contudo, há uma concentração de pessoas idosas e com deficiência 

no Pavilhão J. Mas, se os presos optarem por ficar em outra galeria, ficam dependendo dos 

demais presos para se deslocarem para pátio, atendimentos e dia de visita. 

212. Os atendimentos psicossociais e jurídicos são feitos por ordem alfabética, sendo um 

psicólogo, um assistente social para cada pavilhão. Também são atendidas as demandas 

espontâneas levadas pelos representantes de galeria. Portanto, um atendimento pode demora 

de 1 a 2 meses, devido à quantidade de presos por galeria. Tal fato foi constatado por meio da 

quantidade de atendimentos por mês, em média 40 para cada campo profissional. O setor 

jurídico tem um número maior de atendimentos, chegando a uma média mensal de 80. Além 

disso, quatro Defensores Públicos Estaduais fazem atendimentos na Unidade, seguindo ordem 

alfabética e demandas espontâneas. Também são feitos atendimentos por advogados 

particulares. Entretanto, de maneira geral, foi possível constatar uma desassistência dos presos 

quanto aos atendimentos psicossociais e jurídicos. A superpopulação da unidade impacta 

diretamente nas condições e no volume de trabalho para esses setores. 

213. Não existe Ouvidoria Externa, ou canais de denúncia independentes. O canal de denúncia 

divulgado às famílias é um número de telefone da equipe de inteligência. A partir daí seria feito 

um relatório por um policial militar que, posteriormente, enviaria para a Corregedoria da 

Brigada. Esse arranjo inviabiliza procedimentos de apuração de denúncia isentos e que 

ofereçam segurança à pessoa que o queira fazer. 

 

8.1.6. Procedimentos de segurança e uso da força 

 

214. Uma das fragilidades, apontadas no Relatório do MNPCT em 2015, era a inexistência de 

câmera de segurança e ausência de extintores de incêndio, fato que motivou uma 

recomendação específica à direção da Cadeia Pública para que fosse realizado “constantemente 

treinamento de combate a incêndio”. Recomendações dessa natureza também foram solicitada 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2013 por meio de suas medidas 

cautelares. O Estado deveria implementar um plano de contingência e disponibilizar extintores 

de incêndio e outras ferramentas necessárias para prevenção a incêndios. 
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215. Esse item foi ponto de pauta durante entrevista com o atual Diretor da Cadeia Pública que 

apresentou um Projeto de Prevenção de Incêndio, informou sobre manutenção na rede 

hidráulica de incêndio em 2018, a aquisição de 40 extintores e recarga de 20, totalizando 105 

equipamentos em condições de uso e capacitação de militares para função de brigadistas de 

incêndio. Conforme lista de distribuição de extintores no dia da inspeção havia 82 extintores 

distribuídos nos pavilhões, cozinhas, áreas administrativas e alojamentos, estando concentrada 

maior quantidade nessas duas últimas. Cumpre frisar, no entanto, que não tem alvará de 

funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros, nem Plano de Prevenção Contra Incêndios 

(PPCI). 

216. A maioria dos policiais faz plantão de 12/24h. Nem todos esses militares estavam destinados 

ao cuidado direto do preso. Segundo a Resolução nº 9 de 2009 do CNPCP estabelece que essa 

relação deve ser de um agente para até cinco presos. Isto é, no dia da inspeção essa relação era 

Foto 42: Chave geral de energia de um Pavilhão. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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seis vezes maior. Neste sentido, foi possível perceber que os policiais, que atuam como agentes 

prisionais, seguem um protocolo rígido de segurança. Por exemplo, a movimentação dos presos 

é feita por meio de cerca que delimita a faixa amarela de deslocamento, como mostrado na 

fotografia. 

 

 

                         Foto 43: Cerca que delimita faixa amarela para deslocamento dos presos. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 

 

217. A falta de espaço da Cadeia Pública também prejudica as áreas destinadas aos policiais da 

Brigada que fazem o plantão nos Pavilhões. Como pode ser constatado pelas fotografias, os 

ambientes são escuros, pouco ventilados e quentes. A comida dos policiais é feita numa cozinha 

diferente da produzida para presos. A água disponível para esses profissionais é em galões, uma 

vez que a água da Unidade é inadequada para o consumo. Durante a inspeção foi comum os 

relatos marcando a insatisfação dos policiais em executarem um trabalho de custódia. Isso 

causava aparente desconforto que tem como resultado um adoecimento dos profissionais ou 

mesmo uso de agressividade no tratamento dispensado aos presos, como forma de extravasar 

o descontentamento de forma inadequada e ilegal. 
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   Foto 44: Espaço destinado aos policiais para fazer o plantão dos Pavilhões. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

218. Foi possível constatar que há uma organização e controle dos armamentos e munições. 

Contudo, esses armamentos não deveriam ser utilizados no cotidiano de espaços fechados, 

devido os riscos que tem de causarem dano físico nas pessoas envolvidas. Exceto em situação 

de risco iminente justificável, ainda sim, seguindo protocolo progressivo de uso da força.  

219. A partir dos pareceres emitidos pela Ômega e análise feita pelos membros do MNPCT em 

outros relatórios de inspeção, é possível afirmar que a rotina de portar armas de fogo em locais 

de privação de liberdade não contribui para garantir a segurança institucional. Uma vez que 

podem colocar em perigo os profissionais e internas, caso algum se apodere desse armamento 

– em especial uma unidade como a Cadeia Pública. A Ômega avalia a partir de referências 

internacionais e o MNPCT concorda que o uso de armas de fogo quando autorizados, devem ser 

realizados apenas por forças especiais emergenciais, que deve ficar posicionada externamente 

a unidade prisional e atuar pontualmente para controle a situação. Essas forças especiais devem 

receber um treinamento rigoroso sobre os tipos de equipamento permitido, incluindo 

treinamento baseado em Direitos humanos e simulações.  

220. O uso desses armamentos indiscriminadamente no cotidiano prisional favorece a práticas 

que acarretem dano psicológico, seja pela simples ostentação ou pela intimidação, tanto direta 

quanto indireta, sem que seja necessário qualquer disparo. Tampouco favorece a criação de 

uma relação positiva entre os funcionários e pessoas privadas de liberdade. Em todos os casos, 

as armas de fogo deveriam ser apenas permitidas para o fim de proteção contra ameaça 

iminente à vida ou ferimento grave e não para demonstração de poder e força. 
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8.2. Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ) 

 

221. A Penitenciária Estadual do Jacuí – PEJ (município de Charqueadas/RS) foi inaugurada em 

1930 e abriga presos do sexo masculino dos regimes fechado e provisório. Assim com a 

Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas (PMEC), Penitenciária de Alta Segurança de 

Charqueadas (PASC) e Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC), compõe o Complexo de 

Charqueadas. Esse é o maior complexo prisional do estado do Rio Grande do Sul, hoje com 

quatro prisões de regime fechado e duas do semiaberto. Recebe também pessoas presas na 

região do Vale dos Sinos30. A PEJ é administrada pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul, da 

mesma forma que a Cadeia Pública de Porto Alegre. 

 

 

                        Foto 45: Maquete da Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ). (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

222. Em 11/12/2019 a Equipe da Missão (naquela ocasião composta por membros do MNPCT, 

CNPCT e DPE-RS) realizou a inspeção na PEJ. A entrada à Unidade se deu às 9h50m, sem 

qualquer obstáculo para acesso da Comitiva. Inicialmente houve a apresentação da equipe ao 

                                                           
30 Entre as cidades que fazem parte do Vale dos Sinos estão Novo Hamburgo e São Leopoldo, cujas Delegacias 

de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) foram inspecionadas pela equipe de missão, devido as denúncias 
de pessoas custodiadas em viaturas e em pátios na entrada das delegacias. 
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responsável pela direção da unidade e logo após a equipe se subdividiu para as entrevistas com 

as pessoas presas31 e vistoria das dependências e instalações gerais. O período da tarde fora 

reservado para entrevistas com servidores e direção. 

 

8.2.1. Capacidade, funcionamento e Infraestrutura da PEJ 

 

223. A capacidade estrutural da Unidade é de 1.422 vagas, seu teto judicial é de 2.133 e sua 

lotação, no dia da inspeção era de 2.602 pessoas presas. Em relação à capacidade estrutural a 

Unidade está com 183% de superlotação. Da totalidade de presos, 1.020 eram provisórios e 

1.561 condenados. Possuem ainda uma estrutura para o semiaberto com 108 vagas, ocupadas 

atualmente por 94 pessoas. Essa parte já foi uma unidade separada, mas hoje encontra-se sob 

a responsabilidade do diretor do PEJ. Deve-se destacar que o semiaberto não foi inspecionado 

pela equipe de missão. 

224. A PEJ é dividida em 3 (três) pavilhões, cada um deles com 5 (cinco) galerias, sendo que três 

dessas ficam no andar térreo e duas no andar superior. Dentre dessa estrutura, a separação dos 

presos nas galerias segue os seguintes critérios: faccionados (sejam provisórios ou condenados), 

trabalhadores, segurados (LGBTI, crimes sexuais e de repercussão) e religiosos. Não há uma 

galeria ou celas específicas para pessoas idosas, com deficiência ou em condições de saúde que 

exigem maior atenção e cuidado. No dia da inspeção, havia três estrangeiros na Penitenciária, 

no entanto, não se fez notar nenhum tipo de atenção diferenciada a essas pessoas, seja por 

meio de tradutor ou contato consular.  

 

225. De modo geral, a mesma lógica encontrada na Cadeia Pública também vale para o PEJ em 

relação ao funcionamento das galerias dos presos faccionados. O limite de intervenção direta 

da Brigada Militar é até o fechamento das grades de acesso às galerias. Dentro delas, são os 

próprios presos que fazem a gestão do espaço, escolhem seus “prefeitos”, selecionam as 

pessoas que atuarão nos trabalhos internos da galeria com remição de pena, controlam o 

                                                           
31 No dia da visita de inspeção, alguns presos recebiam visitas e os que não recebiam foram selecionados, 

pelos agentes da Brigada e pelas lideranças das Alas, para entrevista com os membros da equipe, o que não 
é ideal, pois reverbera falas a partir de um lugar de poder, dentro de uma lógica já estabelecida entre a Brigada 
e os presos. 
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comércio interno da cantina e mediam os conflitos internos, bem como, aplicam algum grau de 

sanção. Chamou a atenção da equipe de missão a identificação de um processo chamado de 

“caminhada”, na qual, para ter acesso a qualquer serviço dentro da unidade, os presos 

faccionados precisam pagar um valor aos representes de cada galeria, senão suas requisições 

não são entregues aos setores ou são impedidos de sair para os atendimentos. Reforçando que 

a omissão do Estado fortalece o crescimento das facções. 

 

 

     Foto 46: Grades de acesso a diferentes galerias da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

226. Assim como na Cadeia Pública, a entrada da Brigada nas galerias acontece apenas durante 

as revistas estruturais. O controle dos horários de pátio é feito pela Brigada Militar, que divide 

os três pátios entre as 13 galerias da unidade em quatro horários, dois pela manhã e dois pela 

tarde, com duração duas horas por dia. A Brigada mantém controle direto sobre as galerias dos 

trabalhadores e, no caso da PEJ, dos religiosos também. Em geral, essas áreas estão com a 

estrutura mais conservada, que as demais galerias, e as relações dos presos com o corpo de 

funcionários da unidade é de maior proximidade.  

227. Chamou atenção o fato de a galeria dos religiosos estar com a pintura conservada e contar, 

inclusive, com piso de cerâmica – feito com doação de recursos das igrejas. Além disso, quando 

há na unidade um preso que precisa de maior cuidado e atenção, em virtude de caso grave de 

saúde, a equipe de saúde coloca essa pessoa na galeria dos religiosos, porque ali o preso teria 

condições de se recuperar melhor. 
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228. Em relação à galeria trabalhadores, os presos têm acesso livre ao pátio e não trabalham nos 

dias de visita. Contudo, foi identificado que os plantões de chaves – presos que trabalham 

movimentação dos presos para atendimentos, visitas e pátio – encontram-se numa condição 

precária de trabalho. Durante sua jornada laboral ficam entre as grades que separam as galerias 

dos corredores da unidade e muitas vezes são hostilizados pelos demais presos. Foi relatado 

também que eles geralmente trabalham nos dias de visita, porque não recebem familiares. 

 

  

Foto 47: Pátios e estrutura física externa dos pavilhões da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

229. As refeições na Penitenciária são feitas pelos próprios presos que vivem na galeria da 

Cozinha, onde tem alojamento próprio. Portanto, tanto seu funcionamento quanto os horários 

de distribuição das comidas são parecidos com os da Cadeia Pública. Em geral, os presos que 

recebem visita ou trabalham nas ligas laborais, da unidade e da galeria, compram seus alimentos 

na cantina e cozinham em suas celas. 

 

 

Foto 48: Almoço produzido na cozinha da unidade no dia de inspeção. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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230. A cantina da unidade, que é administrada por terceiros por meio de licitação, fornece uma 

longa lista de produtos que englobam água, gêneros alimentares e itens pessoais, de limpeza e 

higiene pessoal. As fotografias abaixo mostram a tabela de preços utilizados na cantina da 

unidade. É possível notar que os valores se encontram bem acima dos praticados no mercado. 

Contudo, esse valor varia para mais dentro da cantina das galerias – da mesma forma como 

acontece na Cadeia Pública.  Onde os presos, já sem condições de subsistência sua e de seus 

familiares tem que  arcar com custos exorbitantes e extorsivos para suprir necessidades básicas 

como água potável ou sabão para higiene básica.   

 

 

  Foto 49: Lista de preços da cantina da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

231. Embora, as cantinas sejam regulamentadas pela LEP32, o Estado não pode se eximir da 

assistência material ao preso, deixando que o provimento material básico seja de 

                                                           
32 A Lei de Execução Penal (PEP), Lei nº7.210 de 1984: “Art. 13 - O estabelecimento disporá de instalações e 

serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de 
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração”. 
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responsabilidade da família, uma vez que impõe sobre àqueles que não tem visita ou cujos 

familiares não têm condições financeiras de provê-lo uma condição cruel, desumana ou 

degradante, pelo sofrimento causado pelo desenvolvimento de doenças e pelos sentimentos de 

desamparo, frustração e exclusão em relação aos demais presos. 

232. A rede de água e esgotos da PEJ é bastante antiga. Sua água é aparentemente imprópria 

para ingestão, mas é a única opção de quem não tem condições de comprar água na Cantina. É 

possível ver, na parte externa da unidade, a rede de esgoto das galerias exposta, através de 

canos de plástico velhos, quebrados e com lodo. O escoamento pelas fossas sépticas é 

parcialmente aberto, por isso, foi possível constatar que são comuns transbordamentos da rede 

esgoto, em especial na época de chuva. As fotografias abaixo mostram um pouco das precárias 

condições da rede de esgoto encontrada na unidade. Além disso, foi constatado um cano que 

despeja parte da rede de água e esgoto no Rio Jacuí, sem qualquer tratamento aparente. 

 

 

                           Foto 50: Rede de esgoto e pluvial da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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8.2.2. As celas da Triagem 

 

233. Foi identificado um espaço formado por um conjunto de quatro celas, num espaço 

completamente fechado (sem janelas ou qualquer ventilação), escuro, sujo e vigiado por 

câmeras 24h, chamado de Triagem. Nesse espaço são custodiados os presos isolados, sem 

qualquer privacidade, que perderam convivência nas galerias ou como forma de aplicar sanções 

ou castigos. No dia de inspeção, havia três presos na Triagem, um por cela. Dois estavam apenas 

um dia nesse lugar e um estava há cinco dias. Eles relataram que não podiam voltar para suas 

celas e precisavam esperar para serem aceitos ou nas galerias anteriores ou em outra galeria da 

unidade, ou serem transferidos. 

234. Na Triagem, é fornecido apenas uma manta para dormir e se cobrir. Não há colchões, escova 

e pasta de dente, talheres, pratos ou copos. Usavam improvisadamente vasilhas de plástico para 

beber água e tomar café. O almoço e a janta chegam em sacos plásticos, com os alimentos 

misturados. O banheiro é separado por uma meia parede, e conta com um vaso sanitário do 

tipo turco e um cano para o fornecimento de água. Não há acesso a banho de sol, nem à visita 

familiar, nem a atendimentos de saúde, jurídicos ou psicossociais. Os bens pessoais que tinham 

antes de ir para a Triagem ficam armazenados em um depósito ao lado do local.  

 

 

  Foto 51: Celas da Triagem da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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235. Essa situação cruel, desumana e degradante a que estavam submetidos era reforçada 

durantes as entrevistas realizadas na inspeção. Em geral, os policiais da brigada verbalizavam 

que esse local foi planejado para ser desconfortável: “é um lugar ruim de propósito” (sic). A falta 

de itens pessoais e de higiene, a forma como a comida era distribuída, o calor, a falta de 

ventilação e o cheiro forte de creolina era para causar intencional sofrimento ao preso. Agindo 

dessa maneira, acreditavam estar mostrando, por meio do exemplo, as consequências para 

aqueles que perdem a convivência nas celas ou forçam transferências por qualquer motivo. 

236. Essa situação fica mais agravada em relação às pessoas com sofrimento e/ou transtorno 

mental, que era o caso de um dos três presos na Triagem. Sua condição clínica deveria ensejar 

outras formas de tratamento, cuidado e atenção, totalmente contrário ao qual estava 

submetido, que poderia ter sua condição de saúde agravada pelo tratamento desumano 

recebido. 

 

8.2.3. Pessoas LGBTI na Unidade 

 

237. Ao questionar sobre pessoas LGBTI ficou evidente a falta de compreensão sobre as 

diferenças de gênero e identidade gênero. Por exemplo, a direção chamava toda a população 

de “gay” e não sabia distinguir as mulheres trans naquele presídio. As pessoas LGBTI ficam no 

seguro, juntamente com os acusados de crimes sexuais ou crimes de grande repercussão.  

238. Chama atenção o total desacordo do Presídio em relação a Resolução Conjunta nº 1, de 15 

de abril de 2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT), que estabelece os parâmetros de acolhimento de LGBT 

em privação de liberdade no Brasil. 

239. Ao pedir para conversar com alguém daquela galeria, a Equipe de Missão esteve com uma 

mulher trans, que informou haver em média 12 travestis naquela Galeria, que não 

representavam o total da população LGBTI da unidade, visto que alguma optavam por 

permanecer em galerias distintas. Há cerca de dois meses teria sido proibido o uso de roupas 

femininas, tais como, saias ou shorts curto. Somente no período de visita, e dentro da galeria, 

era possível às mulheres trans usarem roupas femininas. Contudo, a administração da PEJ não 

permite a família trazer maquiagem, nem roupas íntimas femininas. Segundo a entrevistada, 
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naquela galerias elas se sentiam seguras e respeitadas. De acordo com a equipe de saúde, 

aquelas que fazem tratamento hormonal na PEJ, é custeado pela família, visto que o SUS não 

fornece os insumos necessários para a aplicação. Portanto, um médico da unidade fornece a 

receita e a família ou parceiro(a) adquire os remédios, que é administrado pela equipe de saúde. 

240. Ali ficou evidente formas diferenciadas de violência à essa população, dentre as quais foram 

destacadas como prática da Brigada: (i) chamar pelo nome masculino; (ii) não oferta de 

medicação para tratamento hormonal, que é condicionado à possibilidade de a família levar; 

(iii) durante revista estrutural na galeria rasgam e jogam fora roupas femininas e maquiagens. 

241. Ilustra esse cenário de negação da identidade de gênero, tratamento cruel e desumano e 

degradante, o relato de que uma mulher trans utilizava um pedaço de carvão para pintar os 

olhos, no entanto esse também foi jogado fora durante a revista. Frente a esse contexto, é 

imperioso frisar que as revistas “não podem ser usadas para assediar, intimidar ou invadir 

desnecessariamente a privacidade de um preso” (Regras de Mandela, Regra 51). 

 

9.2.4. Defasagem de Pessoal e Prejuízo para Assistência ao Preso  

 

242. Há uma defasagem no número de técnicos que afeta consequente e diretamente a 

população carcerária. Segundo a Resolução nº 9/2009 do CNPCP, para até 500 presos deveria 

ter no mínimo uma equipe formada por um médico clínico, um enfermeiro, um auxiliar ou 

técnico de enfermagem, um dentista, um auxiliar de saúde bucal, um psicólogo, um assistente 

social, um terapeuta ocupacional, um pedagogo e um nutricionista. A Penitenciária deveria ter 

no mínimo seis equipes conforme preconiza a referida Resolução, visto que tinha 

aproximadamente 2.600 presos no dia de inspeção. 

243. Na prática a unidade tinha duas equipes de atenção básica à saúde prisional (EABP), como 

será descrito posteriormente, sendo um psicólogo e um assistentes sociais contratados pela 

PNAISP (logo vinculados à Secretaria de Saúde do Município), um psicólogo e um assistente 

social cedidos pela 9ª Delegacia de Polícia e um psicólogo, um assistente social e um advogado 

funcionários da SUSEPE. Esses recebem uma demanda muito maior que sua capacidade de 
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atendimento. Segundo Relatório de Produtividade33 da PEJ, em média, são realizados 35 

atendimentos psicológicos, 75 atendimentos sociais e 111 atendimentos jurídicos por mês. 

244. As solicitações feitas pela pessoa presa era encaminhada ao setor psicossocial e jurídico 

através de uma “guia de pedido”. Foi constatado que havia um grande volume de guias 

aguardando encaminhamentos no setor psicossocial. Algumas esperavam por quase seis meses 

o seu atendimento, visto que eram referentes ao mês de julho e a inspeção aconteceu em 

dezembro. A necessidade de acompanhamento de cada um dos processos iniciadas a partir dos 

atendimentos, a superlotação da PEJ e o pequeno número de profissionais sobrecarregavam 

ainda mais a equipe técnica da unidade. 

245. Referente ao atendimento jurídico há dois defensores públicos atuando na unidade, duas 

ou três vezes na semana, e um advogado que trabalha de segunda a sexta, em horário 

comercial. A falta de assistência jurídica foi uma queixa recorrente entre presos entrevistados, 

que alegam a existência de “gente com benefício vencido, muitos ali já teriam cumprido a pena” 

(sic). Dentre as dificuldades para a prestação desse serviço se encontra o fato de que a defesa 

não consegue ter acesso ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em razão dos 

computadores serem muito antigos e obsoletos.  

246. Além do SEEU, a equipe técnica não tem acesso ao Infopen Estadual, sistema fundamental 

para o fluxo das informações internas da unidade de uso exclusivo da Brigada Militar. Portanto, 

não conseguem identificar as demandas individuais de cada preso, nem fazer um levantamento 

global das características da Penitenciária. Como não é feito um atendimento inicial pela equipe 

técnica da PEJ, as demandas vão sendo respondidas a partir do momento que chegam à equipe 

técnica. Em que pese a informação de que todos os dados estariam no Infopen Estadual, se as 

equipes não acessam, não têm como conhecer o perfil dos presos e os encaminhamentos de 

demandas específicas e de grupos vulneráveis, por essa via, restam inviabilizado. 

247. Funciona dentro da Penitenciária uma UBS, habilitada desde 2008 na PNAISP. É composta 

atualmente por duas equipes tipo II, formado por dois médicos (um psiquiatra e uma pediatra), 

um infectologista que supervisiona mensalmente a equipe, dois enfermeiros, dois técnicos de 

enfermagem, dois cirurgiões-dentistas, dois auxiliares de saúde bucal e um técnico em 

radiologia. No dia da inspeção os dois profissionais de medicina estavam afastados por questões 

                                                           
33 Documento fornecido pela direção da unidade que apresentava dados sobre os atendimentos realizados 

entre janeiro a novembro de 2019. 
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pessoais, havia alguns dias que a unidade estava desassistida de médicos. Ainda, toda galeria 

tinha um “agente de saúde”, que fica responsável pelo acompanhamento da saúde dos presos 

da sua galeria e encaminhamento das demandas para a UBS. 

 

 

                          Foto 52: Setor de saúde da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

248. No relatório de atividades do setor de saúde apresentado pela direção da unidade34, são 

feitos cerca de 150 atendimentos médicos, 712 atendimentos de enfermagem e 250 

atendimentos odontológicos por mês. As solicitações feitas pela pessoa presa chegam à equipe 

de saúde também por meio de uma “guia de pedido”. As urgências e emergências são atendidas 

prioritariamente. Sendo necessário, os casos são encaminhados para rede de saúde externa à 

PEJ. Por mês, são 30 casos de consultas realizadas na rede pública, praticamente três pessoas 

escoltadas por dia, além disso, são cinco pessoas internadas em hospitais da rede estadual de 

saúde. 

 

                                                           
34 Compreende o período de janeiro a novembro de 2019. 
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Foto 53: Sala de atendimento de enfermagem e odontológico da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

249. Foi informado que no dia da inspeção havia 36 presos idosos e 11 com deficiência 

(cadeirantes e/ou com amputações). Em relação às doenças, havia 109 pessoas com HIV, 89 

com sífilis, 58 com quadro de hipertensão, 42 em tratamento de tuberculose e 35 com diabetes. 

Ainda havia uma pessoa colostomizada, que estava reaproveitando a bolsa de outro preso. Em 

relação à saúde mental, a unidade informou ter 345 presos em tratamento psicológico e 

psiquiátrico, com uso de psicotrópicos, como carbamazepina, diazepam e haloperidol.  

250. A partir das entrevistas com servidores da Unidade Prisional, a equipe de missão fora 

informada sobre ocorrências de seis óbito em 2019 em decorrência do agravamento de 

condições de saúde dos presos. Além dos episódios relatados, há óbitos de encarcerados nos 

hospitais que não são contabilizados como mortos na Penitenciária. Fato dessa natureza haveria 

ocorrido uma semana anterior a inspeção, quando um encarcerado jovem morreu no hospital 

em decorrência de HIV e TBC, tendo septicemia. 

251. Não havia separação de galerias para as doenças infectocontagiosas. Quando necessário 

algum grau de isolamento, por causa da possibilidade de contágio, essas pessoas ficam 

internadas principalmente no Hospital Vila Nova. Contudo, conforme já mencionado 

anteriormente, os casos que não demandavam internação, porém precisam de maior atenção 

durante o tratamento são colocados na galeria dos religiosos. 

252. Como não é possível fazer uma triagem prévia no momento de entrada, os presos são 

atendidos, principalmente, conforme demanda. Contudo, para também contemplar os presos 

recém chegados, a equipe de saúde reserva uma quantidade de vagas para primeiros 

atendimentos. Esse fluxo é pactuado com os representantes das galerias. Quando algum preso 

não comparece aos atendimentos, a depender do motivo, a equipe da saúde remarcar, tenta 
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atender outro preso ou faz a busca ativa na galeria, para minimizar o impacto da influência das 

lideranças das galerias sobre os atendimentos de saúde. 

253. Os atendimentos de modo geral acontecem com os presos algemados e com a presença de 

um policial. Para os atendimentos com a equipe de enfermagem, os presos são conduzidos até 

uma porta, que dá acesso aos corredores dos pavilhões, onde é feita a primeira triagem. No 

caso de ser necessário atendimento médico ou quando estão aguardando consulta, ficam 

esperando em uma sala sem janelas, com um vaso sanitário do tipo turco e com ganchos nas 

paredes para prender os presos35 – conforme pode ser visto nas fotografias abaixo.  

 

 

                     Foto 54: Áreas de trânsito e espera para atendimentos de saúde na PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

254. Pela triangulação das informações, é possível constatar que o principal vetor de doenças é 

a falta de higiene das galerias e dos presos, em especial pela falta de insumos básicos ofertados 

                                                           
35 Em parecer já mencionado feito pela Ômega Research Foundation e em análise dessa equipe de missão 

sobre a condição dos presos encontrados nas Delegacias e Pátios, foi mencionada a ilegalidade e tratamento 
cruel, desumano e degradante praticado contra as pessoas privadas de liberdade quando presas em objetos 
fixos por meio de correntes ou algemas, visto o intenso sofrimento físico e psíquico que causa a permanência 
numa mesma posição, imóvel e vulnerável a intervenções de terceiros. 
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pelo Estado. Além disso, é visível a dificuldade de fazer profilaxia adequada pela superlotação 

da Penitenciária e pelo déficit de profissionais. Essas situações somente agravam as situações 

de tratamento desumano e degradante que as pessoas presas na PEJ ficam submetidas.  

255. As principais demandas odontológicas são extrações, restaurações e limpezas. As galerias 

são divididas entre as duas equipes de odontologia, mas seguem os pedidos realizados em fichas 

coletados pelos agente de saúde. Os casos mais urgências furam a fila da galeria. Quando o 

paciente é preso com aparelho, é feita a remoção do aparelho pois não há ortodontista. 

Entretanto, há um dentista particular que atende na PEJ, realizando tratamentos que não são 

fornecidos pela UBS da Unidade. Contudo, o preso ou a família é que devem custear o serviço. 

Foi constatado que existem presos que nunca passaram pelo atendimento odontológico.  

256. Em relação à educação, a Penitenciária conta com três professores, sendo um responsável 

pela direção da Escola. No dia da inspeção a escola já estava de férias e as salas de aulas estavam 

interditadas, devido à reforma que acontecia em área contígua. Era visível a poeira no chão, 

indicando que havia alguns dias que não aconteciam aulas no local. É importante destacar que 

os professores não têm muita proximidade dos presos porque existem grades separando as 

carteiras dos alunos do quadro e da mesa do professor. 

 

 

Foto 55: Sala de aula da escola da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

257. Os limites para atendimento pelo quadro de pessoal disponível é apenas um dos aspectos 

de uma engrenagem que torna intangível a garantia de todos os direitos não atingidos pela 
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sentença ou pela lei (LEP, art 3º). Durante as entrevistas com presos, algumas falas denunciavam 

a “galeria não ter acesso às coisas, porque não chega as requisições” (sic), “o plantão só 

encaminha quem quer, para atendimento” (sic). Uma das lideranças de galeria referiu que o 

acesso à educação, assim como assistência religiosa seria apenas para aqueles de igrejas 

evangélicas. Tais situações, entretanto, se impõem como uma afronta à Lei de Execução Penal, 

que determina que “não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou 

política” (parágrafo único, art. 3º). 

258. Frente às situações identificadas, é imperioso ressaltar, conforme as Regras Mínimas para 

o Tratamento de Pessoas Presas (Regras de Mandela), a obrigação geral das administrações 

prisionais de “levar em conta as necessidades individuais dos presos, particularmente daqueles 

em situação de maior vulnerabilidade”. 

 

8.2.5. Procedimentos de segurança e uso da força 

 

259. A situação é defasagem de profissionais responsáveis pela segurança da unidade e contato 

com os presos não é menor que dos demais profissionais da Penitenciária. A Resolução nº 

9/2009 do CNPCP, estabelece um quantitativo mínimo de 5 presos por agente prisional. A 

relação existente na PEJ, no dia da inspeção, era três vezes maior, o que mostra o déficit de 

profissionais para fazer a custódia da população carcerária existente na unidade. 

 

 

                                    Foto 56: Espaço de uso dos militares no interior dos Pavilhões. (Fonte: Acervo do 

MNPCT, 2019). 
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260. As condições de trabalho também não são favoráveis para os policiais. De modo geral, foi 

possível perceber uma insatisfação em realizar um trabalho que, embora estabelecido por meio 

de Portaria, se caracteriza por um nítido desvio de função em relação ao treinamento e função 

legal da polícia militar. Foram identificados casos de adoecimento entre os policiais a partir das 

entrevistas realizadas durante inspeção, por exemplo: o suicídio de uma policial e um policial 

que foi infectado com tuberculose. As precárias condições de trabalho, como já foi mencionado 

ao longo desse relatório, afetam diretamente a conduta diária dos profissionais que ficam mais 

tensos, estressados e podem acabar descarregando essa tensão sobre os próprios presos. 

261. Quando questionado sobre a realização de algum tipo de curso de formação para exercício 

de função destinada a serviços penitenciários, os policiais referiram que não possuem nenhum 

tipo de suporte neste sentido e que aprendem na prática. Os demais profissionais referem ter 

passado por um momento de formação logo após tomar posse no cargo. Qualquer formação 

posterior é realizada por conta própria. O diretor informou que existe um regimento da Brigada 

Militar, que é divulgado apenas aos policiais militares. 

262. Aos presos são aplicadas as normas da SUSEPE, de acordo a Portaria nº 160, de 2014, 

GAB/SUP e Decreto nº 46.534, de 2009, que aprova o Regimento Disciplinar Penitenciário do 

Estado do Rio Grande do Sul. As infrações mais cometidas são apreensão de celulares e agressão 

entre os presos. No último ano, foram 21 apreensões com presos e 59 apreensões, de objetos 

e materiais ilícitos, com visitas.  

263. Nas situações de apreensão de objetos ilícitos a Brigada Militar faz o encaminhamento à 

Delegacia de Polícia e procede a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Os 

presos contam com defesa técnica da Defensoria Pública e as Comissões Disciplinares são 

formados por três membros, geralmente um policial, chefe de segurança e o diretor. Em casos 

de falta grave, o julgamento é feito pela VEC seguindo os preceitos dispostos no Decreto nº 

46.534, de 2009.  

264. Segundo relatório de atividades do conselho de disciplina, entre janeiro e dezembro de 

2019, foram registrados em média 20 PAD’s. Deve-se destacar que a equipe de missão foi 

informada que nas situações em que não é possível para a Brigada identificar os causadores das 

infrações ou delitos dentro das galerias, o PAD é atribuído ao plantão da galeria. Se a situação 

for grave, por exemplo um homicídio, a polícia intervém para retirar a liderança da galeria em 
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que o fato aconteceu. A falta do Estado dentro das galerias faz com que algumas arbitrariedades 

e injustiças recaiam sobre alguns presos em detrimento dos verdadeiros culpados. Isso favorece 

a perpetuação de um poder paralelo dentro da Penitenciária até que algo rompa os limites do 

acordo entre Brigada e facções. 

265. A revista é efetuada pelo GAM/BM (Grupo de Apoio e Movimentação da Brigada Militar), 

sendo, na maioria das vezes revista estrutural, ou seja, na parte física da unidade. O GAM/BM 

retira os presos das celas com roupas, direcionando-os ao pátio e procede a revista do espaço 

físico. A frequência desta revista é uma vez por semana. Também ocorrem situações em que os 

presos são revistados, nestes casos eles descem nus ao pátio e se procede a revista nas galerias. 

266. Há mulheres na brigada, sendo a maioria dessas encarregadas de realizar revista nas visitas 

(média de 460 visitas por dia). No que se refere a revistas nos familiares, cabe destacar que a 

unidade não possui scanner corporal. Portanto, a revista é realizada da seguinte maneira: as 

visitas ficam de calcinha e sutiã enquanto passam por uma raquete e depois se sentam em uma 

banqueta para a verificação de objetos ilícitos. 

267. A unidade conta com sistema de câmaras e com equipamentos de proteção contra incêndio. 

Utiliza também cachorros na parte interna próxima aos muros para evitar fugas e servirem como 

alarme em qualquer sinistro que chegue até os muros da Penitenciária. Foi possível observar 

que os policiais portavam revólveres, espingardas calibre 12, munições letais e menos letais, 

armas de condução elétrica da marca Teaser, algemas e cassetetes. A ostentação de 

armamentos e presença de cães na parte externa indicam uma relação de medo em relação aos 

policiais. Conforme já foi mencionado nesse relatório, essas práticas somente reforçam uma 

lógica punitivista e que pouco favorece o processo de reinserção social da pessoa privada de 

liberdade. 

 

   Foto 57: Câmaras internas e cachorros na parte externa da PEJ. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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268. Se houver disparo contra o preso, há uma sindicância sumária de tiro. Nessa situação é 

previsto um procedimento de registro do uso de arma de fogo pela Polícia Militar, que na 

sequência envia ao DML para exame de corpo de delito. Após verificação do laudo, o diretor 

envia uma cópia para corregedoria para o centro de material bélico. A equipe de missão teve 

acesso a um exemplar dessas sindicâncias que mostram o uso excessivo da força, por meio de 

um disparo de espingarda calibre 12, com bala antimotim, num ambiente fechado à uma 

distância de cerca de 3m. O tiro resultou em ferimentos na vítima e no agressor. 

269. Embora, haja rigoroso controle sobre as armas e munições em uso na Penitenciária, a 

disponibilidade do armamento, seja letal ou menos letal, cria condições para um uso arbitrário, 

senão abusivo. Segundo descrito na sindicância, o policial tentou controlar a situação 

verbalmente primeiro. Não sendo atendido, disparou imediatamente em direção ao agressor. 

Não foi tentado outros meios intermediários de resolução do conflito, seja por meio de um 

disparo de alerta, seguido de novo comando verbal, por exemplo.  

270. Foi possível também identificar durante a inspeção indícios de agressões dos policiais 

militares aos presos. Por exemplo, foi possível triangular por meio de relatos e documentos 

coletados um caso recentemente envolvendo dois presos que estavam na Triagem da PEJ. Eles 

foram interceptados utilizando água para danificar as câmeras que filmam o local. Contudo, no 

registro da ocorrência, há fichas de atendimento ambulatorial no Hospital de Charqueadas dos 

dois presos relatando dores pelo corpo e que teriam sido agredidos pelos policiais da Brigada 

Militar. O procedimento adotado em situações em que haja presos feridos é o encaminhamento 

para atendimento interno, se no horário comercial, ou atendimento hospitalar externo, em 

especial quando há encaminhamento para Delegacia em virtude de alguma ocorrência.  

271. A direção informou que nos casos em que existe indício de agressão proveniente dos 

policiais militares, há envio de relatório para Corregedoria da Brigada. Os demais canais de 

denúncia existentes são a Defensora Pública, o Ministério Público e o Judiciário. A frequência 

de fiscalização destas instituições é variável e não há mutirões carcerários na unidade. 

 

9. Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier 
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272. No dia 13 de dezembro, no período matutino, a equipe de missão realizou a visita técnica 

na Unidade Madre Pelletier. Esse presídio tem sua origem interligada à história da Capela do 

Bom Pastor que pertencia a Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor36 

fundada em 1835, por Santa Maria Eufrásia Pelletier (Rosa Virgínia Pelletier). A principal missão 

das irmãs era tratar à conversão das mulheres e em 1936 a assistência às detentas no Estado 

foi assumida pela Congregação. No fim da década de 1940, sob a administração das irmãs, 

estava concluída uma nova edificação para abrigar as mulheres privadas de liberdade no atual 

endereço. 

273. A ala esquerda do Instituto Bom Pastor era destinada ao Instituto Feminino de Readaptação 

Social e em 1970 tornou-se por Decreto, Penitenciária Feminina Madre Pelletier. A ala direita 

abrigava adolescentes e jovens em conflito com a lei e a partir deste ano eles foram entregues 

à Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (FEBEM), ampliando o espaço do presídio. 

274. Atualmente, a unidade prisional feminina é administrada pela Superintendência dos 

Serviços Penitenciários (SUSEPE) e acolhe presas no regime fechado e em prisão provisória. Com 

capacidade para 239 presas, no dia da visita havia 270. Portanto, estava operando com 

aproximadamente 113% acima de sua capacidade. Do total de mulheres custodiadas 

aproximadamente 75% são de presas provisórias. 

275. A unidade possui uma Unidade Materno Infantil, 3 galerias (B, C e D) e um espaço destinado 

à triagem. A galeria B se subdivide em B1, B1 salão, B2, B3 e B4 sendo que cada uma delas é 

destinada a um perfil específico de presas. Na galeria B1 estão as presas com questões de saúde 

clínica e gestantes até o 7º mês (não há superlotação); na B1 salão estão as presas responsáveis 

pelo funcionamento do salão de beleza; na B2 encontram-se as presas provisórias mais 

“tranquilas”37; a B3 abriga as presas condenadas sem facção38 e na B4 estão as presas do 

seguro39 – presas que cometeram crimes contra crianças ou contra pai/mãe (provisórias e 

condenadas).  

276. Já na galeria C estão as presas trabalhadoras nas áreas de cozinha, limpeza e higiene. Na 

galeria D encontram-se as presas provisórias (primárias e reincidentes) e esta é a galeria com 

                                                           
36 Secretaria de Estado da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. 
37 Este termo é utilizado para designar aquelas presas que cumprem as regras da unidade prisional e não se 

envolvem em conflitos. 
38 Presas faccionadas vão para a unidade prisional de Guaíba. 
39 A maioria das presas faz uso de psicotrópicos. 
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maior superlotação, há 40 vagas para aproximadamente 100 presas, ou seja, um índice de 

superlotação de 150% só nessa galeria.  

277. Ademais o espaço destinado a triagem possui três celas que podem ser utilizadas para três 

finalidades: disciplina, trânsito40 e triagem. De acordo a direção não há um espaço para o 

isolamento das presas e a sanção consiste em corte da visita e do recebimento da sacola. O 

direito ao banho de sol é mantido. 

 

9.1. Infraestrutura Geral da Unidade 

 

278. As celas destinadas à “triagem” eram bastante precárias. Os colchões - na verdade pedaços 

de espuma de baixa densidade - que as presas possuíam para dormir eram sujos, as paredes 

apresentavam fuligem, marcas de queimados com a presença de manchas de coloração preta. 

Havia buracos no chão que eram tapados com pedaços de espuma para evitar que roedores 

entrassem na cela através deles. Ainda, ventilação e iluminação nas celas eram parcas. 

 

      

 

 

                                                           
40 Presa oriunda de Guaíba aguardando por audiência. 

Foto 58: Interior das celas de triagem com paredes com marcas de queimado, pouca ventilação e bastante sujas. 

(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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Foto 59: Interior das celas de triagem em péssimas condições de salubridade, infraestrutura precária. 
(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
 
 

279. Em visita às celas das galerias a realidade era um pouco diferentes. No geral as celas 

estavam asseadas41, no entanto, percebe-se que a infraestrutura do local é antiga e precisa de 

reparos estruturais, sobretudo nas instalações sanitárias e elétricas.  

                                                           
41 As próprias presas são responsáveis pela limpeza. 
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      Foto 61: Interior das celas da galeria do seguro. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

 

280. A unidade possui três cozinhas, cada uma destinada a produção de um tipo de alimento, 

sendo estes: alimentação geral, dietas especiais (por necessidade de saúde, gravidez e para os 

bebês e crianças) e alimentação das (os) agentes prisionais. Os agentes da SUSEPE e uma 
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apenada são responsáveis pelo controle de estoque e das validades dos produtos. Conforme 

demonstram as fotos os locais possuíam uma ótima higiene, os alimentos eram frescos, estavam 

bem acondicionados e armazenados. Não havia mau cheiro e não foi encontrado nenhum 

alimento podre ou em situação irregular. 

281. Ainda sobre a infraestrutura, além dos espaços já descritos há também um salão de beleza 

que é de responsabilidade das presas, sala para atividades como yoga (com equipamentos), sala 

para cursos, sala para eventos religiosos, salas de aula (escola) e locais destinados às atividades 

laborais.  

 

   

   

Foto 62: Acima fotos da cozinha, à esquerda local destinado a atividades de yoga e à direita, salão de beleza. 
(Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 
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9.2. Unidade Materno Infantil 

 

282. Já na Unidade Materno Infantil (UMI), as áreas com a pior infraestrutura são os banheiros. 

O restante dos espaços destinados a permanência das reclusas e de seus bebês estava asseado, 

com boa pintura, em ótimas condições de limpeza e higiene e possuíam ar condicionado. 

  

   

      

Foto 63: Acima, local destinado as detentas gestantes e puérperas e abaixo instalações sanitárias. (Fonte: 
Acervo do MNPCT, 2019). 

 

283. A Unidade Materno Infantil se divide em duas alas, uma é destinada às grávidas após o 7º 

mês de gestação e a outra as presas puérperas com seus filhos (as). As detentas podem ficar 
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com os seus bebês até um ano de idade e partir dos 6 meses elas passam por um processo de 

desligamento em um outro ambiente específico para essa fase. Essa organização é resultado de 

um estudo e parecer elaborado por equipe técnica do Tribunal de Justiça (2º Juizado da Infância 

e Juventude/Vara de Execuções Penais/Fiscalização nos Presídio).  

284. O Programa de Desligamento inicia após 6 meses de vida. O processo de desligamento 

começa com a realização “da visita da criança com a família ampliada no mínimo 

quinzenalmente a experiência familiar, a adaptação e o desligamento”. Esse processo envolve 

também ações como: a) visitas familiares devidamente registrada no prontuário; b) reuniões no 

mínimo mensais com os familiares para tratar de dúvidas e prepará-los para o recebimento da 

criança após um ano; c) atividades com as mães reclusas a fim de prover informações sobre a 

importância das crianças viverem em comunidade; e d) promover visitas após o desligamento a 

fim de manter o vínculo. Também há ações como dirigir ofícios a creche, posto de saúde e outros 

órgãos afetos às necessidades das crianças a fim de providenciar a inserção da criança junto aos 

serviços existentes na comunidade.  

285. A partir da análise da conjuntura específica da referida casa prisional, o parecer orienta qual 

deve ser o tempo de permanência das crianças naquela instituição. Desse modo, utiliza 

parâmetros como: capacidade dos alojamentos para as mães e seus bebês, capacidade máxima 

para atendimento das crianças na unidade, legislação vigente, entre outros. O parecer conclui 

que as crianças devem permanecer no estabelecimento prisional até um ano de idade. No 

entanto, caso haja mais do que 23 crianças (total de crianças que podem ser atendidas 

concomitantemente, segundo o parecer) o tempo será reduzido, entretanto, não podendo ser 

inferior a 6 meses. Considera ainda como critério para desligamento, aquelas com mais tempo 

na unidade. 

286. Considerando debates nacionais e internacionais nesta seara, em todos eles são unânimes 

a importância dos filhos permanecerem próximos de suas mães o máximo de tempo possível, 

buscando minimizar o maior dano à criança. As Regras das Nações Unidas para o Tratamento 

de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras, 

popularmente conhecida por Regras de Bangkok, publicadas em 2010, apresentam uma grande 

preocupação com as mulheres grávidas e mães dentro do cárcere. Por isso traz alguns 

condicionantes, como prezar pelo melhor interesse da criança, jamais tratar uma criança como 

se estivessem presas e ter acesso aos mesmos direitos que teria se estivesse em comunidade. 
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287. Na regra nº 2, item 2, que trata do ingresso, é antecipada a própria compreensão da Lei nº 

13.257/2016 e decisão do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 do STF em 2018: 

 
“2. Antes ou no momento de seu ingresso, deverá ser permitido às mulheres 
responsáveis pela guarda de crianças tomar as providências necessárias em 
relação a elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a 
medida privativa de liberdade, levando em consideração o melhor interesse das 
crianças”.42 

 

288. No momento da visita havia uma reclusa que havia passado toda sua gestação encarcerada 

e se encontrava no espaço denominado “desligamento” pois tinha uma bebê de 10 meses. A 

mãe estava em situação de prisão preventiva, como a maioria das presas nesta unidade. Para 

além da situação dessa mãe, havia muitas detentas gestantes e com filhos menores de 12 anos 

aprisionadas de forma preventiva. Este fato chamou a atenção da equipe novamente para a 

necessidade da observância das autoridades competentes da análise situacional destas 

mulheres frente às garantias previstas no artigo 318 do Código de Processo Penal (CPP) alterado 

pela Lei nº 13.257/2016, conhecida como Estatuto da Primeira Infância. Isto é, passa a ser 

permitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que a agente for 

gestante (inciso IV) ou mulher com filho de até 12 anos incompletos (incisa V) com vistas a 

proteger o vínculo familiar e fazer uso da prisão como medida de exceção e não regra geral. 

Ademais, este direito também encontra amparo no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, onde a 

2ª Turma do STF em 2018, por maioria de votos:  

 
Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da 
prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das 
medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, 
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, (...), enquanto perdurar 
tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante 
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações 
excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes 
que denegarem o benefício.43 

 

289. O afastamento das mães presas de seus filhos gera fortes sentimento de culpa por parte 

das detentas. Os temores de que seus filhos estejam desassistidos, bem como, sejam 

abandonados, da perda do vínculo familiar e de sua referência materna impactam 

                                                           
42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Regras de Bangkok: regras das Nações Unidas para o tratamento de 

mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Brasília: CNJ, 2016. 
43 STF, HC nº 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, j.20/02/2018. 
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psicologicamente gerando intensos sofrimentos psíquicos que podem resultar em tortura 

psicológica.  

290. As ações que visam o desencarceramento das mulheres-mães-aprisionadas, sobretudo as 

presas em condição provisória, são ações fundamentais, pois fortalecem as perspectivas de 

garantias de direitos fundamentais e preservam o vínculo familiar resultado importante para a 

construção e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate à 

tortura tanto quanto as garantias à dignidade humana.  

291. A excepcionalidade da privação de liberdade dessas mulheres é alternativa que, se bem 

executada, tanto garante o direito da família de constituir vínculo afetivo quanto o melhor 

interesse da criança. Assim como é importante medida de prevenção à tortura, visto o intenso 

sofrimento mental gerado à mãe e à criança. 

 

9.3. Recebimento das Reclusas na Unidade 

 

292. De acordo a direção, o ingresso das detentas na unidade prisional é realizado com a 

apresentação de um documento emitido pelo Instituto Geral de Perícia (IGP), atestando que a 

escolta policial passou pelo Instituto e a pessoa foi submetida a exame de corpo de delito. Este 

documento apresenta apenas um carimbo que atesta o comparecimento e feitura do exame 

pelo Departamento Médico Legal (DML), sem o laudo.  

293. À priori, a reclusa é recebida e ocorre o preenchimento do formulário de recibo de entrega 

da presa. Isto consiste em uma ficha com identificação do policial responsável por sua custódia, 

identificação do agente penitenciário que recebe a presa, os documentos que a presa porta e 

um espaço dedicado a observações de lesões, acompanhado por esquema corporal para 

marcação das mesmas. Na parte inferior do documento constam a assinatura da Polícia Militar 

que a entregou, do agente penitenciário que a recebeu, bem como da mulher conduzida. 

294. Frente a não entrega imediata do laudo “ad cautela” do IGP, a unidade possui este registro 

como forma de documentar em que situação física está recebendo as reclusas. Esta prática é 

digna de reconhecimento, pois a transparência e documentação no âmbito de privação de 

liberdade, além de essencial, são ferramentas capazes de restringir as oportunidades de práticas 

de maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos degradantes e tortura. 
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295. Nos casos em que a detenta não possui lesões aparentes, mas realiza denúncia sobre 

agressão ela é encaminhada para atendimento médico no hospital com emissão de laudo e, 

posteriormente, é realizada comunicação ao juízo da fiscalização da execução criminal, de 

acordo ao disposto no artigo 29 do Provimento 001/2015- 1ª e 2ª VEC's POA/RS. 

296. Na política de prevenção e combate à tortura a documentação, a transparência das 

unidades reflete um espaço com menos propensão a práticas criminais como maus tratos e 

tortura.  

 
Figura 02: Recibo de entrega de presa (o). (Fonte: Documento utilizado pelo Presídio Estadual 
Feminino Madre Pelletier, 2019).  
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9.4. Visitas familiares e visita íntima 

 

297. As visitas na unidade ocorrem aos finais de semana e são divididas por galerias44. A diretora 

da unidade deve compor uma “Equipe de Revista”45 a fim de fiscalizar, revistar e fazer a triagem 

em pessoas e materiais que ingressam ou saem da casa prisional. 

298. Cada presa pode receber até dois visitantes maiores de 18 anos e as (os) filhas (os) de 0 a 

17 anos ficam liberados desse limite.  

299. A unidade prisional não possui bodyscanner e o procedimento de revista para o ingresso 

nas visitas se dá a partir de revista pessoal por inspeção visual, por detector de metal ou outro 

equipamento próprio para a detecção de materiais ilícitos. Os visitantes ficam apenas com as 

roupas íntimas e a revista é realizada sem contato físico com o profissional responsável pela 

revista. Os visitantes são revistados por profissionais do mesmo sexo. A casa prisional possui 

raio-x destinado a verificação de todos os alimentos que ingressam na unidade. 

300. As vestimentas dos visitantes também passam por minuciosa inspeção feita pelos (as) 

agentes penitenciários (as). A revista é feita em local apropriado e por profissional do mesmo 

sexo do visitante. Visitantes com idade entre 12 e 17 anos realizam a revista acompanhados de 

seu responsável. Os visitantes de zero a 11 anos passam pelo detector de metal ou outro 

equipamento para detecção de material ilícito e, quando julgam necessário, é feita inspeção 

visual também na presença de seu responsável. No entanto, as crianças com fraldas devem tê-

las substituídas pelo seu responsável mediante inspeção do agente penitenciário. 

301. As presas têm o direito de ter visita íntima com cônjuge ou companheira (o) estável em 

relações hetero ou homoafetivas. Estas visitas ocorrem a cada 15 dias. Há dois quartos para a 

realização das mesmas. Cada presa deve levar suas próprias roupas de cama para usar no espaço 

de visita íntima. 

 

 

                                                           
44 De acordo aos parâmetros estabelecidos na Portaria nº 160/2014 –GAB/SUP. 
45 1.4 Compete a Equipe de Revista:  

1.4.1. Cadastrar visitantes, 
1.4.2. Realizar revista pessoal; 
1.4.3. Efetuar inspeção minuciosa de todos os materiais trazidos ou portados pelos visitantes; 
1.4.4. Organizar, atualizar e consultar dados e informações sobre os visitantes. (Fonte: Portaria nº 160/2014 
–GAB/SUP). 
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      Foto 64: Interior da cela para visita íntima. (Fonte: Acervo do MNPCT, 2019). 

9.5. Alimentação  

 

302. No que tange a alimentação das presas, a maioria afirmou que a comida não é suficiente. 

São 4 refeições por dia, sendo: café da manhã às 7:30hs, almoço às 11:30hs, café às 15hs e jantar 

às 16hs. No período noturno, elas ficam muitas horas sem acesso a alimentação e com isso 

alegam que passam fome. Pelo contar simples do intervalo de mais de 12 horas, entre o jantar 

(última refeição) e o café (primeira refeição) tempo, a alegação possui todo fundamento.  

303. Embora haja uma cozinha específica para a alimentação das gestantes e puérperas, 

observou-se que o cardápio pode ser insuficiente frente às suas necessidades alimentares 

específicas. No jantar, as marmitas possuem geralmente apenas arroz, feijão e um legume ou 

verdura refogados, conforme atesta o livro de registro da unidade. Nota-se que a ausência da 

proteína pode impactar sobremaneira na alimentação atribuída a este grupo de mulheres em 

situação particular, ademais elas relatam que sentem fome.  

 

mailto:mnpct@mdh.gov.br


 

 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

113 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

 

 

Foto 65: Cardápio do jantar sem proteína: arroz, feijão e moranga caramelizada. (Fonte: Acervo do MNPCT, 
2019). 

 

304. Esta situação contraria a Resolução nº 9, de 6 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional 

de Direitos Humanos (CNDH) que preconiza no seu art. 2º que diante da impossibilidade de 

aplicação de medidas alternativas à privação de liberdade de mulheres e adolescentes 

gestantes, lactantes e com filhos e filhas, o Estado deverá garantir: 

 

I - A promoção da alimentação adequada e saudável às mulheres, adolescentes e seus 

filhos e filhas, por meio de 5 (cinco) refeições em horários regulares, compreendendo o 

uso de alimentos in natura e minimamente processados, variados, seguros, que respeitem 

a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para a manutenção 

da saúde, em conformidade com a faixa etária, inclusive dos que necessitam de atenção 

nutricional específica (grifos nossos).46 

 

305. De modo geral as demais presas também relatam sobre a insuficiência da alimentação 

ofertada pela SUSEPE e ficam na dependência de dinheiro e alimentos trazidos pelos familiares 

para alcançar o que seria suficiente. No entanto, nem todas as presas têm familiares dispostos 

ou em condições financeiras para auxiliá-las nesta questão. Ou seja, para uma parte das 

mulheres presas não há opção, senão ficar com fome. Constata-se mais uma vez que a 

alimentação – direito básico garantido na Constituição Federal de 1988 (art. 6º), bem como na 

Lei de Execução Penal – muitas vezes se torna vetor de maus tratos ou tortura nos espaços de 

privação de liberdade. 

 

                                                           
46 CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Resolução Nº 9, de 6 de dezembro de 2017. Disponível em: 

<https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/old/cndh/resolucoes/copy_ 
of_ResoluoCNDHn92017_DireitoHumanoAlimentaoAdequadademulhereseadolescentesemprivaodeliberdad
eemespecialgestanteslactantesecomfilhosefilhas.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2019. 
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9.6. Rotinas e atividades na unidade  

 

306. Em relação ao banho de sol, a duração é de aproximadamente 30 minutos. As presas que 

estavam no seguro relataram que não têm banho de sol diariamente.  

307. Sobre os atendimentos psicossociais, houve muitos relatos que apontava para um baixo 

acesso das presas a esse serviço, havendo na maioria dos relatos manifestação da parca 

assistência psicossocial. O que pode ser compreendido frente à superlotação identificada na 

unidade, o que torna insuficiente o número de profissionais da equipe psicossocial para o 

atendimento das demandas. Isso impacta inclusive na interlocução necessária entre psicologia 

e assistência social, haja vista, a responsável do setor psicossocial por estabelecer o elo entre as 

presas, suas famílias e suas crianças. 

308. No tocante à assistência religiosa, todas as religiões são permitidas na unidade. Os horários 

e dias são definidos e organizados pela direção da unidade. No momento da visita a equipe 

presenciou esta assistência no viés espírita. 

309. Às vezes há atividades de ioga prestada pela comunidade e a realização depende do 

voluntarismo das instituições. 

310. De modo geral, verificou-se que ainda que haja mais oferta de atividades laborais, 

educacionais ou de lazer o baixo efetivo da unidade limita a ampliação destas ações devido à 

falta de recursos humanos suficiente para realizar todas as possibilidades de atividades na 

unidade.  

 

9.7. Caso do incêndio proposital na unidade e sua documentação  

 

311. No dia 10/02/2019 houve um incêndio proposital causado por uma das duas detentas que 

estavam na cela 7 da galera B4 da unidade prisional feminina Madre Pelletier, que resultou na 

morte de uma delas. 

312. O incidente ocorreu pela manhã e nos registros por volta de 9:30h ouviram-se gritos de 

fogo, vindos das Galerias B3 e B4. As agentes penitenciárias que estavam de plantão, logo após 

ouvirem os gritos, dirigiram-se imediatamente até o local pedindo reforço pelo rádio, 

informando do incêndio na referida galeria. 
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313. Outros (as) agentes penitenciários (as) se dirigiram imediatamente para o local com os 

extintores de incêndio para combater o sinistro. Assim que chegaram ao local havia muita 

fumaça no corredor da galeria e a cela 7 estava em chamas. Tentaram abrir a porta da cela com 

a chave, mas devido a dilatação do metal pelo calor não conseguiram. Então iniciaram o 

combate ao fogo pela vigia da porta enquanto as demais celas eram esvaziadas.  

314. Após o controle do fogo, foi possível fazer a abertura da cela 07 para o atendimento das 

duas apenadas. Elas foram conduzidas imediatamente ao chuveiro da galeria B1 e logo levadas 

com a escolta para atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro (HPS). As presas 

chegaram ao hospital às 9:50h, segundo registro da unidade. 

315. Às 12:40h, vinte e uma presas da galeria B4 foram encaminhadas ao mesmo hospital a fim 

de passarem por avaliação médica devido a inalação de fumaça. Às 14:35h todos (as) os (as) 

agentes penitenciários (as) envolvidos diretamente no sinistro realizaram avaliação médica 

pelos mesmos motivos. 

316. O Instituto Geral de Perícia esteve na casa prisional às 14:37h para proceder a investigação 

do sinistro e realização da perícia. Às 18:45h, as 21 reclusas retornaram a galeria após fazerem 

a limpeza do local. Uma das detentas que estava na cela 07 foi transferida ao hospital Monte 

Cristo e faleceu em ambiente hospitalar. 

317. Todo o sinistro foi devidamente registrado no livro de ocorrência da unidade o qual tivemos 

acesso. Posteriormente foi realizado o boletim de ocorrência, as detentas e as (os) funcionárias 

(os) foram encaminhadas (os) ao atendimento médico, o IGP realizou perícia no local do sinistro 

e por fim as autoridades competentes foram notificadas e a Corregedoria Geral do Sistema 

Prisional iniciou as investigações. 

318. Entendendo que a tortura também é um crime de oportunidade, é mister que os espaços 

de privação de liberdade sejam construídos com bases na transparência e documentação para 

coibir as oportunidades destas práticas criminais de lesa-humanidade como é a tortura. 

 

9.8. Saúde 

 

319. A penitenciária possui uma Unidade Básica de Saúde com horário de funcionamento das 

8hs às 18hs de segunda a sexta-feira. Ela foi habilitada em 2011 por meio da Resolução nº 
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341/2011 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RS) e cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) em 2012. Em relação a Gestão, o estabelecimento de saúde 

faz a gestão das questões relacionadas à saúde conforme demanda e fluxos pré-estabelecidos 

pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre.  

320. A equipe de atenção básica prisional é do tipo II, destinada para unidades que têm entre 

100 a 500 presos(as). No quadro de recursos humanos referente a saúde é composto pelos 

seguintes profissionais, todos encontram-se devidamente cadastrados no CNES com as mesmas 

cargas horárias: 

 

Função Qtde PNAISP47 Qtde da Unidade Carga horária 

Médico (Pediatra, 

Ginecologista, 

Infectologista, Clínico 

Geral e Psiquiatra) 

4 1 30/4/8/8/4 

Enfermeira 1 1 20 

Tec. Enfermagem 1 3 36 

Cirurgião Dentista 1 1 40 

Auxiliar Saúde Bucal 1 1 30 

Assistente Social 1 1 20 

Psicóloga 1 1 20 

Nutricionista Mínimo de 1 profissional 

nível superior 

1 40 

Farmacêutica 1 20 

Tabela 03: Dados funcionais dos profissionais de Saúde da Presídio Estadual Madre Pelletier. (Fonte: Acervo 
do MNPCT, 2019). 

 

321. Sobre as documentações de saúde, todas possuem prontuário. Quando a detenta chega em 

transferência de outra casa prisional, em média 90% dos casos, o prontuário de saúde 

acompanha os demais documentos. Já em casos de flagrante e mandados de prisão, não há 

prontuário de saúde, sendo feito no momento do ingresso na unidade prisional. 

                                                           
47 Conforme estabelecido na Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no art. 3º, § 3º. 
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322. Os serviços oferecidos pela UBS são: laboratório, procedimentos de enfermagem, 

atendimento médico, nutrição, odontologia, psicossocial, pediatria e farmácia. De acordo aos 

dados oficiais da unidade, a média de atendimento de pessoas por setor é: laboratório: 10, 

enfermagem: 40, médico: 20, dentista:5, farmácia: 40, nutricionista: 8, pediatra: 5 crianças e 

psicossocial: 15. A UBS conta com equipamentos pertencentes a SMS de Porto Alegre e SUSEPE. 

Possui os equipamentos necessários para o atendimento, contudo, carece de um sonar e um 

foco de luz novos. 

323. Conforme pode ser atestado durante a visita, também há um baixo atendimento de saúde, 

quando se considera a população de mulheres presas na penitenciária. Embora haja organização 

de atendimentos por galerias semanalmente, a maioria das presas reclamaram sobre a demora 

na realização dos atendimentos, entre eles, a feitura do exame preventivo.  

324. Quando questionadas sobre o acompanhamento, pré-natal, disseram que quase não 

tiveram assistência e que fizeram a maior parte na “rua”. Duas contam que nos atendimentos 

dentro da prisão erraram até o sexo do bebê e que ficaram um bom período sem 

acompanhamento com ginecologista e obstetra. 

325. As presas do seguro recebem todos os dias os medicamentos controlados – medicação 

assistida. Enquanto, os outros medicamentos elas recebem para auto ministrarem durante toda 

a semana. 

326. Em relação às movimentações das mulheres grávidas e lactantes, no momento do parto há 

uma escolta com duas pessoas para acompanhá-las em todo o processo e as presas não utilizam 

algemas. No entanto, quando as presas precisam levar seus bebês para se vacinarem elas 

utilizam algemas. Deste modo, elas acabam preferindo que os familiares levem os bebês para 

vacinar, pois relatam a dificuldade em segurar as (os) filhas (os) algemadas. 

327. Merece destaque e preocupação deste órgão à situação do psiquiatra da Unidade. Este 

profissional atende apenas uma vez por semana. Segundo a direção, algumas presas deveriam 

estar internadas no Instituto Psiquiátrico Forense (IPF). Contudo, o IPF não as estava aceitado 

transferências, visto que desde 2016 encontra-se interditado parcialmente e em 2019 foi 

solicitada nova avaliação ao Ministério Público sobre a interdição total do IPF, em virtude da 

retirada de parte da equipe psicossocial da unidade48.  

                                                           
48 Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2019/02/justica-suspende-

transferencia-de-psicologos-e-assistentes-sociais-do-ipf-e-avalia-interdicao-total-da-unidade-cjs3g0sct0 
0x001mr1jqgnbnm.html>. Acesso em: 21 dez. 2019. 
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328. Esta situação é extremamente grave, em primeiro lugar porque aponta uma visão 

inadequada sobre as pessoas com transtorno ou sofrimento mental, visto que há uma 

compreensão equivocada da direção da unidade prisional sobre o papel de um Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP), ao qual o IPF se enquadra49. Em segundo lugar, o 

atendimento psiquiátrico deve ter constância e ser realizado com acompanhamento sistemático 

para evitar quadros de piora do paciente, independentemente do local de internação. A 

desassistência do paciente psiquiátrico, além de acarretar dano ao paciente, pode colocar em 

risco sua vida e das demais pessoas de seu convívio. O sofrimento psíquico causado a um ser 

humano pode resultar em maus tratos, tratamento cruel, desumano e incorrer em práticas de 

tortura. 

329. Sobre a realização de treinamentos e reciclagens, a diretora refere que não há uma 

periodicidade pré-estabelecida, que a maioria é realizada pela SMS e que os profissionais que 

tiverem interesse de acordo com seu cargo e função podem fazer. 

 

9.9. Trabalho 

 

330. O referido estabelecimento prisional possui o setor de Atividade de Valorização Humana 

(AVH) com dois servidores executando as funções administrativas que envolvem a inscrição e 

seleção para vaga de trabalho. Além disso, fazem o acompanhamento de todos os trâmites 

burocráticos das ligas, como por exemplo: fiscalização em livro ponto, emissão de atestados, 

relatórios, fiscalização da produção, entre outras.  

331. O número de presas em atividades laborais é vinculado ao número de vagas disponíveis e 

atualmente a unidade possui 136 vagas de trabalho, ou seja, aproximadamente 57% possuem 

acesso ao trabalho conforme demonstrativo a seguir: 

 

                                                           
49 As internações compulsórias, determinadas pela justiça segundo a Lei nº 10.216/2001, devem ser 

amparadas por laudo médico que caracterize os motivos da medida. Além disso, segundo o CPP (Decreto-Lei 
nº 3.689/1941) poderá ser aplicado pelo Juiz como medida de segurança ou tratamento ambulatorial ou a 
internação em HCTPs, uma vez que a pessoa com sofrimento e/ou transtorno mental sejam consideradas 
inimputáveis pelo crime cometido. Portanto, tanto a internação num HCTP somente seria possível quando 
haja decisão judicial a partir do reconhecimento da inimputabilidade do crime praticado pelas pessoas com 
sofrimento e/ou transtorno mental. 
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Empresa Atividade Presas em atividade 

Pereira e Azevedo Alimentos. Embalagem de temperos e 

especiarias. 

05 

Empresa JG Reciclagem 

(Programa Sustentare – 

Procergs). 

Reciclagem assistida de lixo 

eletrônico inservíveis. 

06 

Tricouro bolsas e artefatos 

em couro 

Trabalhos Manuais de Tricô de 

Couro 

13 

 Total 24 

Tabela 04: Atividades laborais externas ao Presídio Estadual Madre Pelletier. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 

 

 

Atividades internas Liga laboral – verba orçamentária 

atividade 

Número de ligas de trabalho 

Preparo e distribuição de refeições para o efetivo carcerário 

e funcional – 3 turnos 

33 

Limpeza das dependências internas da unidade 31 

Responsável pelas compras para apenadas na cantina 06 

Organização e distribuição para galerias 08 

Auxiliar nos serviços de reparo e manutenção geral 03 

Recolhimento dos resíduos sólidos e reciclagem 03 

Projeto Um Pelo Outro – Associação Evangelística Seara 

Latina – Confecção de artesanatos para uso próprio e 

geração de renda 

17 

Salão de Beleza – Serviços dirigidos a estética capilar, 

higiene, estética e embelezamento das mãos e dos pés 

02 

Unidade Materno Infantil 09 

Total 112 

Tabela 05: Atividades laborais internas do Presídio Estadual Madre Pelletier. (Fonte: Acervo do MNPCT, 

2019). 
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332. Todas as atividades laborais propiciam remição de pena as reclusas, no entanto, apenas as 

atividades conectadas às empresas externas são passíveis de remuneração. 

333. Importante destacar de que as presas do seguro estão inseridas em atividades laborais50, o 

que entendem ser medida importante também pelo fato de limitar a segregação das mesmas 

em relação às demais visto que o trabalho proporciona períodos de interação. Este destaque é 

importante porque geralmente as presas que se encontram no seguro são isoladas de qualquer 

atividade na unidade e a preocupação em inseri-las, reintegrá-las merece ênfase como boa e 

necessária ação. O sistema prisional não deve ser instrumento de maior segregação e sim de 

promoção de ações de ressocialização das reclusas. 

 

9.10. Educação 

 

334. A escola possui 3 salas de aula que funcionam em três turnos, com as seguintes capacidades: 

sala de alfabetização com 8 alunas; sala de ensino médio com 12 alunas; sala de ensino 

fundamental com 12 alunas. Há aproximadamente 50 alunas diariamente frequentando a 

escola (este número oscila bastante), o que corresponde a menos de 20% do público total de 

mulheres presas na unidade. 

335. O estabelecimento prisional oferece o Núcleo Estadual de Jovens e Adultos e de Cultura 

Popular (NEEJACP) – Julieta Villamil Balestro, vinculado à Secretaria Estadual de Educação 

(SEDUC) do estado. Não há processo de seleção, as candidatas enviam o nome por vários meios: 

pelas alunas que já frequentam a escola, através das assistentes sociais, pelo setor de 

Valorização Humana e pelas psicólogas. Posteriormente, são chamadas seguindo a ordem de 

inscrição. 

336. O monitoramento e registro do número de presas estudando ocorre por intermédio da 

chamada e do diário de classe das professoras. Quando se trata de homologação da remição de 

pena, a escola faz o registro das presenças em um documento próprio fornecido pelo Sistema 

Informatizado da SEDUC, informando o Estabelecimento Prisional através do AEE. Não foi 

                                                           
50 Trabalho na fábrica de couro, exclusivo para elas. 
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apresentado o Projeto Político Pedagógico da escola e há um desconhecimento dos 

profissionais sobre a função desse documento. 

337. A escola possui um total de 7 professoras atuando em 5 modalidades com cargas horárias 

que seguem: ciências humanas (30h), ciências da natureza (30 h), matemática (20h), linguagens 

(40h) e alfabetização (40h).   

 

 

10. Recomendações 

 

338. Frente às diversas situações registradas neste Relatório, que se afastam dos parâmetros 

normativos de proteção e garantias de direitos das pessoas presas, e mediante a atribuição legal 

do Mecanismo Nacional, Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e demais órgãos 

que compuseram a Missão Conjunta, além de reiterar a importância das Recomendações já 

emitidas pelo MNPCT no ano de 2015 e pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do Estado 

do Rio Grande do Sul (CEDH/RS) em 2019, os órgão responsáveis por essa Missão, recomendam: 

 

10.1. Ao Governador do estado do Rio Grande do Sul: 

 

(A) Ampliar e fortalecer de espaços que articulem representantes institucionais para discussões 

permanentes sobre alternativas penais e questões afetas ao sistema prisional do Estado, 

bem como de proposição de ações e monitoramento de ações de prevenção e combate a 

tortura. 

(B) Abolir imediatamente a prática irregular de manter pessoas custodiadas irregularmente em 

pátios, contêineres e viaturas, terrenos ou espaços contíguos a áreas de segurança, sejam 

delegacias, batalhões de polícia, unidades prisionais, entre outros.  

(C) Investir em ações de capacitação e formação continuada de brigadistas e demais servidores 

com atuação nos presídios, delegacias e audiências de custódia, sobre padrões 

internacionais de direitos humanos, princípios de igualdade e não discriminação de grupos 

mais vulneráveis, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero. 

(D) Propor Projeto de Lei, ou outro instrumento normativo adequado, para criação de ouvidoria 

independente e autônoma para o Sistema Penitenciário, conforme Resolução nº 03/2014, 
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do CNPCP, a fim de estabelecer canal para que possam ser realizas denúncias, de modo 

seguro, sobre situações de tortura, tratamento cruel, desumano ou degradante em espaços 

de privação de liberdade. 

(E) Constituir um Grupo de Trabalho a fim de planejar, organizar e monitorar a execução do 

plano de retirada da Brigada Militar das Unidades Prisionais, com ações de médio e curto 

prazo, considerando a necessidade de implementação de ações e critérios já estabelecidos 

nas Portarias que têm prorrogado a manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades.  

(F) Garantir acesso das travestis e transexuais ao tratamento hormonal e o acompanhamento 

de saúde especifico, conforme art.7º, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 1/2014 do 

CNPCP e Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTI. 

(G) Apresentar Projeto de Lei que cria o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura, conforme disposições da Lei Federal nº 12.847/2013, do Protocolo Facultativo à 

Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos e Degradantes (OPCAT), e da Recomendação nº 5, de novembro de 2018, do 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

(H)  Elaborar e executar um plano estadual para prevenção e combate a tortura e outros 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, com envolvimento os órgãos do Sistema de 

Justiça, bem como aqueles que compõem o Sistema Estadual de Direitos Humanos, 

conforme a Lei Estadual nº14.481, de 2014. Esse plano sem prejuízo à outras ações de 

prevenção, assistência, reparação e responsabilização, deve considerar também as 

recomendações já emitidas pelo MNPCT nos anos de 2015 e 2019; pelo Conselho Estadual 

de Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, em 2019; e prevê ações de reparação 

e não repetição dos graves episódios registrados em portas e carceragem de delegacias e 

em Unidades Prisionais do Rio Grande do Sul, bem como o monitoramento dessas ações e 

recomendações. 

(I) Realizar concurso público e provimento aos cargos51 de profissionais dos órgãos de perícia, 

de modo a atender a atual demanda pelos seguintes profissionais: equipes técnicas das 

Unidades Prisionais, odontolegista, fotógrafo criminal, papiloscopista, auxiliares 

                                                           
51 Concurso realizado em 2017: 24 médicos-legistas, 15 médicos-legistas psiquiatras, 10 peritos criminais psicólogos, 4 

técnicos em perícia (recursos humanos específicos para atendimento a grupos vulneráveis na capital e interior) e peritos 
criminais de diferentes áreas de atuação. (Fonte: informações prestadas pelo setor de psiquiatria do IGP/RS). 
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administrativos, motoristas, médicos-legistas, médicos-legistas psiquiatras, peritos 

criminais psicólogos, técnicos em perícia (recursos humanos específicos para atendimento 

a grupos vulneráveis na capital e interior) e peritos criminais de diferentes áreas de atuação. 

(J) Reformar a atual estrutura destinada ao DML imediatamente, de acordo as necessidades 

apontadas pelo corpo profissional, ou construir um novo DML em área próxima ao novo 

prédio do IGP a fim de melhorar a preservação e segurança da cadeia de custódia, 

otimização de recursos humanos, condições adequadas de funcionamento e maior 

integração entre as equipes. 

(K) Ainda sobre o DML, investir na aquisição de equipamentos (aparelho de raio x digital e o 

decodificador digital ‘scanner’ para revelação, tomógrafos cadavéricos e refrigeração - são 

necessárias gavetas novas, construídas totalmente em aço inoxidável e que possuam 

refrigeração fracionada, o que é aconselhado para que não fique completamente sem 

refrigeração quando de uma pane de uma máquina). 

 

10.2. À Secretaria de Segurança Pública (SPP) 

 

(A) Constituir um Grupo de Trabalho a fim de planejar, organizar e monitorar a execução do 

plano de retirada da Brigada Militar das Unidades Prisionais, com ações de médio e curto 

prazo, considerando a necessidade de implementação de ações e critérios já estabelecidos 

nas Portarias que têm prorrogado a manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(B) Abolir imediatamente a prática irregular de manter pessoas custodiadas irregularmente em 

pátios, contêineres e viaturas, terrenos ou espaços contíguos a áreas de segurança, sejam 

delegacias, batalhões de polícia, unidades prisionais, entre outros. 

(C) Promover reformas, com adequações estruturais e arquitetônicas, das Delegacias de Polícia 

do Estado de forma a manter ambiente que garanta a dignidade humana das pessoas 

durante período que legal de sua custodia, em especial com local específico para detenção, 

quando necessário, de públicos mais vulneráveis como mulheres, população LGBTIs e 

pessoas idosas. 

(D) Abolir imediatamente o uso irregular de algemas, conforme orientado pela Súmula 

Vinculante nº11 do Supremo Tribunal Federal. 
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(E) Disponibilizar dados sobre denúncias e investigações, em andamento e concluídas, 

realizadas âmbito da corregedoria de polícia, informando quantidade de denúncias, de 

procedimentos abertos e encerrados, de profissionais afastados e tempo média de duração 

dos procedimentos. 

 

10.3. Ao Instituto Geral de Perícia 

 

(A) Garantir a observância dos quesitos específicos para a investigação da tortura conforme 

preconiza o Protocolo Brasileiro de Perícia Forense no Crime de Tortura, na feitura dos 

exames de corpo de delito (em vivos e mortos). 

(B) Proibir a permanência de agentes de custódia durante a realização do exame de corpo de 

delito. 

(C) Implantar registro fotográfico nos laudos periciais. 

 

10.4. À Secretaria de Administração Penitenciária (SEAPEN) 

 

(A) Garantir direito à alimentação, fornecendo de imediato cinco refeições às pessoas mantidas 

presas em carceragens de Delegacias. 

(B) Promover reformas, com adequações estruturais do Centro de Triagem, a fim de oferecer 

durante o prolongado período de permanência de presos naquele local, áreas para 

realização de visitas familiares, banho de sol, atendimentos de saúde, jurídico e psicossocial, 

atividades de remição da pena e outras ações que proporcionem contato com o mundo 

exterior. 

(C) Garantir acesso de advogados e defensores públicos, no uso de suas prerrogativas de estar 

com seu assistido, ao Centro de Triagem com vistas à garantia do atendimento jurídico às 

pessoas presas. 

(D) Manter equipe e veículos com função prioritária para fazer deslocamentos em viaturas, de 

modo a garantir a presença dos presos nas audiências de custódia. 

(E) Constituir um Grupo de Trabalho a fim de planejar, organizar e monitorar a execução do 

plano de retirada da Brigada Militar das Unidades Prisionais, com ações de médio e curto 
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prazo, considerando a necessidade de implementação de ações e critérios já estabelecidos 

nas Portarias que têm prorrogado a manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(F) Abolir imediatamente a prática irregular de manter pessoas custodiadas irregularmente em 

pátios, contêineres e viaturas, terrenos ou espaços contíguos a áreas de segurança, sejam 

delegacias, batalhões de polícia, unidades prisionais, entre outros. 

(G) Disponibilizar dados sobre denúncias e investigações, em andamento e concluídas, 

realizadas âmbito da corregedoria de polícia, informando quantidade de denúncias, de 

procedimentos abertos e encerrados, de profissionais afastados e tempo média de duração 

dos procedimentos. 

 

10.5. Direção da Cadeia Pública de Porto Alegre 

 

(A) Criar condições de oportunidade de acesso à educação, trabalho e remição de pena a todos 

os presos, sendo vedada qualquer forma de discriminação. 

(B) Assegurar a acessibilidade aos presos com mobilidade reduzida ou com deficiência em todas 

as dependências da Cadeia Pública, conforme orienta o CNPCP. 

(C) Proibir qualquer prática discriminatória ou violência física ou psicológica por motivo de 

orientação sexual e identidade de gênero por parte dos profissionais da unidade, garantido 

que as pessoas LGBTI os direitos estabelecidos nos Princípios de Yogyakarta.  

(D) Garantir acesso das travestis e transexuais ao tratamento hormonal e o acompanhamento 

de saúde especifico, conforme art.7º, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 1/2014 do 

CNPCP e Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTI. 

(E) Proibir imediatamente o uso das celas de triagem com fins de castigo e punição, fornecendo 

tratamento que respeite a dignidade humana com acesso adequado à alimentação, água, 

itens de uso pessoal e de higiene, acesso a colchão, ventilação cruzada, visita familiar, 

atividades de remição de pena, atendimento de saúde e psicossocial e ao banho de sol. 

(F) Realizar reforma hidrossanitárias para garantir acesso à agua e condições de salubridade no 

interior dos pavilhões, galerias e celas. 
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10.6. Direção da Penitenciária Estadual do Jacuí 

 

(A) Promover discussão de fluxo interno de informação sobre o público custodiado a fim de 

buscar favorecer que as equipes técnicas possam estar atentas às necessidades de grupos 

em situação de maior vulnerabilidade, e buscar os encaminhamentos demandados em 

razão das especificidades. 

(B) Proibir imediatamente o uso das celas de triagem com fins de castigo e punição, fornecendo 

tratamento que respeite a dignidade humana com acesso adequado à alimentação, água, 

itens de uso pessoal e de higiene, acesso a colchão, ventilação cruzada, visita familiar, 

atividades de remição de pena, atendimento de saúde e psicossocial e ao banho de sol. 

(C) Realizar reforma hidrossanitárias para garantir acesso à agua e condições de salubridade no 

interior dos pavilhões, galerias e celas, além de realizar tratamento adequado da rede de 

esgoto que escoa para o Rio Jacuí. 

(D) Criar condições de oportunidade de acesso à educação, trabalho e remição de pena a todos 

os presos, sendo vedada qualquer forma de discriminação. 

(E) Assegurar a acessibilidade aos presos com mobilidade reduzida ou com deficiência em todas 

as dependências da Cadeia Pública, conforme orienta o CNPCP. 

(F) Proibir qualquer prática discriminatória ou violência física ou psicológica por motivo de 

orientação sexual e identidade de gênero por parte dos profissionais da unidade, garantido 

que as pessoas LGBTI os direitos estabelecidos nos Princípios de Yogyakarta.  

(G) Garantir acesso das travestis e transexuais ao tratamento hormonal e o acompanhamento 

de saúde especifico, conforme art.7º, parágrafo único da Resolução Conjunta nº 1/2014 do 

CNPCP e Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBTI. 

(H) Garantir revista das mulheres trans, conforme dispõe Nota Técnica nº 60, de 2019, do 

DEPEN/MJ. 

 

10.7. Direção do Presídio Feminino Madre Pelletier 

 

(A) Fortalecer a interface de interlocução da equipe psicossocial, sobretudo da área de 

psicologia e assistência social, a fim de garantir a proteção dos direitos das reclusas mães e 

puérperas. 

mailto:mnpct@mdh.gov.br


 

 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

127 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

(B) Criar condições de oportunidade de acesso à educação, trabalho e remição de pena a todas 

as presas, sendo vedada qualquer forma de discriminação. 

(C) Assegurar a acessibilidade às presas com mobilidade reduzida ou com deficiência em todas 

as dependências da Cadeia Pública, conforme orienta o CNPCP. 

(D) Atuar em conjunto com as áreas de Saúde no Sistema Prisional e Saúde Mental da Secretaria 

Estadual de Saúde, a fim de estabelecer um fluxo de atendimento para as mulheres com 

necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool e outras drogas, principalmente para 

aquelas com transtorno mental em conflito com a lei e/ou medida de segurança a partir de 

critérios clínicos que estruturem um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que respeite as 

diretrizes da Lei 10.216/2001 e em articulação com as equipes de saúde no sistema prisional 

e equipes de saúde da Rede de Atenção à Saúde, que ofertam cuidado para essas presas. 

 

10.8. Ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

 

(A) Coordenar, em atuação conjunta com o Ministério Público e Defensoria Pública Estadual, a 

elaboração e execução de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema Prisional do 

Rio Grande do Sul, com participação de representantes da sociedade, e observância a 

diretrizes e recomendações dispostas no Manual de Estratégias para a Redução da 

Superlotação Carcerária da UNODOC, e Súmulas Vinculantes do STF, números 26 e 26. 

(B) Garantir audiências de custódia no prazo de 24 horas, com condução imediata para 

Unidades do Sistema Penal daqueles em que foram mantidas a prisão. 

(C) Aplicar, sempre que possível, penas ou medidas alternativas à prisão, de acordo com a 

legislação nacional e princípios das Regras Mínimas para Elaboração de Medidas não 

Privativas de Liberdade, da ONU. 

(D) Verificar todas as situações de mulheres presas, de modo que a prisão preventiva seja 

convertida em domiciliar sempre que houver o enquadramento nos requisitos objetivos dos 

artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à ordem exarada pelo Supremo Tribunal 

Federal no bojo do Habeas Corpus coletivo nº 143.641. 

(E) Realizar mutirões nas unidades prisionais do estado para revisar os processos dos presos 

provisórios e sentenciados, com vistas a avaliar a concessão de aplicação da liberdade 

provisória e benefício de progressão de pena, quando cabível. 
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(F) Compor Grupo de Trabalho a ser constituído pelo chefe do executivo, a fim de planejar, 

organizar e monitorar a execução do plano de retirada da Brigada Militar das Unidades 

Prisionais, com ações de médio e curto prazo, considerando a necessidade de 

implementação de ações e critérios já estabelecidos nas Portarias que têm prorrogado a 

manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(G) Fomentar junto as varas de execuções penais a instalação de Conselhos da Comunidade nas 

comarcas onde há unidade prisional. 

(H) Enviar ao MNPCT relatório semestrais das visitas periódicas aos estabelecimentos penais, 

de forma a vistoriar o fiel cumprimento da legislação penal. 

 

10.9. Ao Ministério Público do Rio Grande do Sul 

 

(A) Coordenar, em atuação conjunta com o Tribunal de Justiça e Defensoria Pública Estadual, a 

elaboração e execução de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema Prisional do 

Rio Grande do Sul, com participação de representantes da sociedade, e observância a 

diretrizes e recomendações dispostas no Manual de Estratégias para a Redução da 

Superlotação Carcerária da UNODOC, e Súmulas Vinculantes do STF, números 26 e 26.  

(B) Fiscalizar e atuar para proibir a manutenção de pessoas custodiadas além do prazos 

estabelecido em lei de presos em carceragem de Delegacias e/ou de forma irregular, em 

pátios, delegacias, unidades prisionais ou outras espaços contíguos a áreas de segurança, 

sejam delegacias, batalhões de polícia, unidades prisionais, entre outras. 

(C) Fiscalizar os contratos entre o Governo do Estado e empresas terceirizada, em especial para 

fornecimento de alimentos às pessoas presas, particularmente no que tange a quantidade 

de refeições diárias oferecidas a pessoas presas em Delegacias. 

(D) Requerer aplicação de prisão domiciliar nos casos de mulheres gestantes, mães com filhos 

até 12 anos, idosas ou com doença crônica, conforme artigos 318 e 318-A do Código de 

Processo Penal e à ordem exarada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Habeas Corpus 

coletivo nº 143.641. 

(E) Requerer a relação de pessoas presas em sofrimento mental, a fim garantir análise e 

encaminhamento à Rede de Atenção Psicossocial, viabilizando o tratamento territorial 

comunitário sempre que possível. 

mailto:mnpct@mdh.gov.br


 

 

MECANISMO NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À TORTURA 

 

129 
SCS B, Quadra 09, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate – Torre A, 9º andar 

Asa Sul, Brasília, DF - CEP 70.308-200 – Telefone: (61) 2027-3780 – E-mail: mnpct@mdh.gov.br 

 

(F) Zelar para que as audiências de custódia acontecem no prazo de 24 horas, com condução 

imediata para Unidades do Sistema Penal daqueles em que foram mantidas a prisão. 

(G) Garantir, sempre que possível, a proposição de penas ou medidas alternativas à prisão, de 

acordo com a legislação nacional e princípios das Regras Mínimas para Elaboração de 

Medidas não Privativas de Liberdade, da ONU. 

(H) Realizar mutirões nas unidades prisionais do estado para revisar os processos dos presos 

provisórios e sentenciados, com vistas a avaliar a concessão de aplicação da liberdade 

provisória e benefício de progressão de pena, quando cabível. 

(I) Compor Grupo de Trabalho a ser constituído pelo chefe do executivo, a fim de planejar, 

organizar e monitorar a execução do plano de retirada da Brigada Militar das Unidades 

Prisionais, com ações de médio e curto prazo, considerando a necessidade de 

implementação de ações e critérios já estabelecidos nas Portarias que têm prorrogado a 

manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(J) Enviar ao MNPCT relatório semestrais das visitas periódicas aos estabelecimentos penais, 

de forma a vistoriar o fiel cumprimento da legislação penal. 

(K) Apurar as denúncias descritas neste relatório relativas à prática de tortura e outros 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. 

 

10.10. Ao Ministério Público do Trabalho 

 

(A) Adotar sistemática de fiscalização das condições de trabalho de todos os profissionais que 

atuam no Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, sejam servidores públicos ou 

contratados. 

 

10.11. Defensoria Pública Estadual 

 

(A) Coordenar, em atuação conjunta com o Tribunal de Justiça e Ministério Público, a 

elaboração e execução de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema Prisional do 

Rio Grande do Sul, com participação de representantes da sociedade, e observância a 

diretrizes e recomendações dispostas no Manual de Estratégias para a Redução da 

Superlotação Carcerária da UNODOC, e Súmulas Vinculantes do STF, números 26 e 26. 

do Rio Grande do Sul
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(B) Designar Defensor Pública para realizar atendimentos semanalmente aos presos do Centro 

de Triagem. 

(C) Intensificar trabalho de verificação das situações individuais das reclusas a fim de garantir o 

cumprimento do disposto no art.318 da CPP ou realização de mutirão carcerário. 

(D) Propor atuação conjunta com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário (GMF) para realizar o monitoramento da execução das penas no PEJ e Cadeia 

Pública. 

(E) Criar estratégias de acompanhamento que permita identificar e encaminhar situações de 

mulheres que atendem os critérios e podem ser beneficiadas pelo HC 143.641 de 

20/02/2018, conforme entendimento do STF. 

(F) Ajuizar ações não só referentes aos processos de execução penal, mas para garantir direito 

a medicações, tratamento hormonal, fraldas geriátricas e outras necessidades das pessoas 

presas. 

(G) Compor Grupo de Trabalho a ser constituído pelo chefe do executivo, a fim de planejar, 

organizar e monitorar a execução do plano de retirada da Brigada Militar das Unidades 

Prisionais, com ações de médio e curto prazo, considerando a necessidade de 

implementação de ações e critérios já estabelecidos nas Portarias que têm prorrogado a 

manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

 

10.12. Ao Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)  

 

(A) Acompanhar a elaboração e execução do plano de retirada da Brigada Militar das Unidades 

Prisionais, com ações de médio e curto prazo, considerando a necessidade de 

implementação de ações e critérios já estabelecidos nas Portarias que têm prorrogado a 

manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(B) Acompanhar a elaboração e execução de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema 

Prisional do Rio Grande do Sul, com participação de representantes da sociedade, e 

observância a diretrizes e recomendações dispostas no Manual de Estratégias para a 

Redução da Superlotação Carcerária da UNODOC, e Súmulas Vinculantes do STF, números 

26 e 26. 
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(C) Considerar o que dispõem o art. 9º, da Lei 12.847, de 2013 referente a utilização de recursos 

do FUNPEN. 

 

10.13. Ao Conselho Nacional De Política Criminal E Penitenciária (CNPCP) 

 

(A) Acompanhar a elaboração e execução do plano de retirada da Brigada Militar das Unidades 

Prisionais, com ações de médio e curto prazo, considerando a necessidade de 

implementação de ações e critérios já estabelecidos nas Portarias que têm prorrogado a 

manutenção da Brigada na gestão dessas Unidades. 

(B) Acompanhar a elaboração e execução de um Plano de Redução da Superlotação do Sistema 

Prisional do Rio Grande do Sul, com participação de representantes da sociedade, e 

observância a diretrizes e recomendações dispostas no Manual de Estratégias para a 

Redução da Superlotação Carcerária da UNODOC, e Súmulas Vinculantes do STF, números 

26 e 26.  

 

10.14. Ao Corpo de Bombeiro do estado 

 

(A) Inspecionar todas as Unidades Prisionais do Estado e certificar anualmente por meio de 

laudo público de formar a garantir o funcionamento regular dos equipamentos de 

segurança das unidades estado. 

 

10.15. À Vigilância Sanitária 

 

(A) Inspecionar todas as Unidades Prisionais do Estado e certificar anualmente por meio de 

laudo público, verificando possíveis infestação de animais e insetos e as condições 

hidrossanitárias das unidades, bem como, áreas de produção de alimentos, como cozinha, 

dispensa e distribuição de alimentos. 
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10.16. Ao Tribunal de Contas Estadual 

 

(B) Fiscalizar as licitações, contratos e convênios, bem como dos aditivos, quanto a aplicação 

de recursos e serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Sistema 

Penitenciário do Estado e tomar as medidas cabíveis quando for encontrada alguma 

irregularidade. 

 

 

Brasília, 21 de maio de 2020. 
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