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Relatório de inspeção de estabelecimento prisional 

 

Unidade: Centro de Detenção Provisória de Praia Grande  

Data: 03/04/2013 

Horário: 14:45 às 18:15h. 

Diretor: Nilson Agostinho de Paula – Diretor Técnico III 

Descrição da metodologia: Foram ao estabelecimento os Defensores 
Públicos Patrick Lemos Cacicedo, Bruno Shimizu, Monica de Melo, Thiago de 
Luna Cury e Simone Lavelle Godoy de Oliveira, além do estagiário de direito 
da Defensoria Pública João Paulo de Godoy. Foi realizada entrevista, dirigida 
pelo relatório de inspeção, com o diretor do estabelecimento. 
Simultaneamente, foram escolhidos aleatoriamente quatro presos, de raios 
distintos, para entrevistas reservadas. Por fim, os defensores foram à 
inspeção dos locais de aprisionamento, acompanhados pelo diretor geral e por 
outros funcionários do CDP. Durante a observação, foram inspecionadas celas 
do setor de inclusão, enfermaria,  “castigo”,  “convívio”  (no  raio  A), bem como 
do   “seguro”.   Foram   tiradas   fotografias   das   celas,   que   acompanham   o  
relatório. 

Administração: Conforme dados fornecidos pela Diretora Técnica do Núcleo 
de Pessoal da unidade, há um total de 202 funcionários, especificados no 
anexo. Há, ainda, dois advogados da FUNAP atuando no estabelecimento. 

Lotação do estabelecimento: Conforme informações da direção da 
unidade, a capacidade total do estabelecimento é de 512 presos, sendo que, 
atualmente, há 1682 presos no local. Há 60 celas coletivas, com capacidade 
para 8 presos em cada, o que está longe de acontecer na prática, pois há 
celas com mais de 30 pessoas presas - todas as celas estão com número de 
presos superior à capacidade. As celas coletivas têm cerca de 20 a 25m² 
(nem todas têm o mesmo tamanho). Há, ainda, 4 celas destinadas ao 
“seguro”,   sendo   projetadas   para   ocupação   por 8 pessoas. Contudo, estas 
celas também estão superlotadas, totalizando 103 pessoas, quando a 
capacidade total é de 48. Não há celas ocupadas por um só preso. Quando da 
visita, havia 90 presos já condenados, aguardando remoção para uma 
penitenciária. Havia, ainda, 14 presos condenados em regime semiaberto, 
aguardando ilegalmente vaga em colônia penal, além de 70 com situação 
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processual indefinida. Por fim, havia 7 presos absolvidos impropriamente, 
mas custodiados no CDP, aguardando remoção para HCTP. 

Perfil dos Presos: Há, no local, 14 presos com mais de 60 anos de idade, 1 
cadeirante e 3 indígenas. O diretor informou que notifica a FUNAI quando 
ingressam presos indígenas (o que se confirma pelos prontuários). Não há 
preso estrangeiro. 

Gerenciamento da População Prisional: O diretor da unidade, bem como 
três dos quatro presos ouvidos em entrevista reservada, relataram que não 
há qualquer separação física entre os presos reincidentes e primários ou em 
virtude do delito cometido, todavia recentemente a direção iniciou uma 
tentativa de separar os provisórios dos definitivos, reservando o raio “A” para 
os últimos. A separação, contudo, ainda não é absoluta, tendo a direção 
apontado a impossibilidade de implementação de um programa 
individualizador diante da situação de extrema superpopulação da unidade. 
Os presos condenados em regime semiaberto não ficam separados dos presos 
condenados em regime fechado. O diretor da unidade, bem como os quatro 
presos ouvidos, afirmaram que a facção prisional Primeiro Comando da 
Capital atua no local, sendo a única. O diretor da unidade relatou que os 
presos com doenças infectocontagiosas ficam separados dos demais, pois 
separa  algumas  celas  do  “castigo”  para  tal  fim. Um preso confirmou tal fato, 
mas ressaltou que esse isolamento demora, de modo que há presos com 
doenças infectocontagiosas no convívio. Os demais não souberam responder. 
A direção da unidade informou que os presos ficam 7 horas por dia em banho 
de sol (das 9hs às 16hs). Segundo a direção, os  presos  do  “seguro”  dispõem  
também do mesmo período de banho de sol. Ocorre que, durante a inspeção 
às celas do seguro, tal fato foi contrariado pelos presos. Não obstante a 
inspeção  das  celas  do  “seguro”  tenha  ocorrido  durante  o  alegado  período  de  
banho de sol, os presos estavam trancados nas celas. Eles informaram que, 
normalmente, o banho de sol se dava em dois períodos, de uma hora e meia 
a duas, na parte da manhã e da tarde, variando o horário de acordo com o 
dia. No dia da inspeção, constatou-se   que   todos   os   presos   do   “seguro”  
estavam sem banho de sol desde o dia anterior, o que a direção informou ser 
decorrência do fato de que um dos presos do seguro, portador de transtorno 
mental e aguardando vaga em HCTP, teria quebrado a câmera de vigilância 
do local. A direção confirmou esse fato e comprometeu-se a restabelecer o 
banho de sol no dia seguinte, tendo-se em vista que a restrição constituía 
punição coletiva. Constatou-se, ainda, que não há banho de sol  no  “castigo”  
nem   na   “inclusão”,   muito   embora   neste   último   setor   os   presos   passem  
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apenas poucas horas quando ingressam na unidade. O espaço para o banho 
de  sol  é   totalmente  insuficiente,  principalmente  no  “seguro”, tratando-se de 
um   pequeno   “quintal”. Todos os presos informaram que a privacidade das 
correspondências não são respeitadas. 

Instalações: A direção não soube a data exata da inauguração da unidade, 
que dispõe de 70 celas (60 nos   raios   do   “convívio”,   4   do   “seguro”,   4   do  
“castigo”   e   2   da   “inclusão”). Não há laudo da Defesa Civil ou do Corpo de 
Bombeiros, bem como não foi informada qualquer visita desses órgãos à 
unidade. O diretor informou que a Vigilância Sanitária visitou a unidade em 
outubro de 2012. Não há camas para todos os presos. A direção da unidade 
informou que havia colchões para todos os presos. Tal informação foi negada 
por três dos quatro presos ouvidos. Quanto ao estado dos colchões, dois dos 
presos disseram ser bom e dois disseram ser ruim. Os colchões vistos pelos 
defensores em observação direta estavam em mau estado, consistindo em 
um pedaço de espuma bastante fino. Vários colchões estavam rasgados ou 
destruídos. Os colchões são divididos pelos presos, que dormem em posição 
de   “valetes”   (dois   por   colchão,   deitados   em   sentido   invertido). Todos os 
presos negaram haver água aquecida para o banho. Em observação das 
instalações, estes Defensores notaram serem ruins as condições de 
luminosidade nas celas do convívio e do seguro. Os   presos   do   “seguro”  
narraram que, mesmo sendo escura a cela, desligam a lâmpada na maior 
parte do dia, pois a lâmpada instalada no local produz muito calor e, caso 
fique ligada, a situação das celas fica insuportável. Contudo, são péssimas as 
condições de ventilação de todas as celas do CDP, bem como as condições de 
luminosidade nas celas da inclusão e   do   “castigo”. Trata-se   de   “celas  
escuras”,   com  apenas  duas  pequenas frestas no alto, por onde entra muito 
pouca luz e pouquíssima ventilação. Nas celas da inclusão, sequer há luz 
elétrica, havendo apenas uma lâmpada no lado externo, o que faz com que a 
situação de visibilidade seja nula. Além disso, a cela que era utilizada para 
“inclusão” estava com vazamento de água. Nas celas do castigo, há uma 
pequena lâmpada no final da cela, mas a iluminação é bem insuficiente, 
sendo difícil enxergar no local. Duas  das  celas  do  “castigo”  são  utilizadas  para  
o isolamento de presos com doenças infectocontagiosas. No dia da inspeção, 
estavam vazias, mas o mau cheiro que exalava das celas era impressionante. 
Os Defensores perguntaram ao diretor se havia algum problema nas 
instalações hidráulicas, o que foi negado, afirmando a direção que o cheiro 
era fruto das condições precárias de higiene e da fraca luminosidade do local. 
Todas as celas exalavam também um forte cheiro de esgoto. O desconforto 
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térmico ainda foi notado pelos Defensores durante a inspeção, emanando 
forte calor das celas. Não há mobília nas celas, apenas beliches de concreto. 
A maioria das celas possuía vaso sanitário precário. Não foi apresentado 
Projeto Técnico aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Há um ambulatório 
médico em reforma. Há, ainda, um bom dispensário de medicamentos, bem 
abastecido. O diretor informou, contudo, que os remédios acabam sendo 
pouco ministrados porque não há médico que os receite. 

Higiene: Os presos relataram ser insuficiente o fornecimento de produtos de 
higiene pessoal. Afirmaram que quase a totalidade dos produtos é fornecida 
pela família de presos que, então, fazem entre si o rateio dos produtos. 
Dentre os itens do relatório (sabonete, papel higiênico, aparelho de barbear, 
escova e pasta de dente), os presos informaram que a unidade apenas 
disponibiliza um kit com alguns dos itens no ingresso, mas que a quantidade 
fornecida é insuficiente. O kit foi conferido pelos defensores e contém: uma 
caneca, uma blusa branca, uma calça bege, um sabonete, um aparelho de 
barbear, uma colher, uma escova de dentes e uma pasta de dentes. A direção 
relatou que a verba que a unidade recebe é insuficiente para a compra de 
todos os produtos listados em Resolução da SAP, e que alguns itens são 
fornecidos quando os presos pedem. A limpeza das celas é feita e organizada 
pelos próprios presos com material fornecido pela unidade. Os presos 
relataram que o material fornecido é insuficiente para a manutenção de uma 
boa higiene, de modo que mesmo os materiais de limpeza acabam sendo 
adquiridos  pelos  familiares  dos  presos  e  entregues  no  “jumbo”.  

Alimentação: A direção da unidade informou que a comida é produzida por 
empresa terceirizada que administra a confecção do alimento no CPP de 
Mongaguá. São servidas três refeições diárias, às 6hs, às 11hs e às 17hs. 
Todos os presos avaliaram como ruim a qualidade da comida. Em inspeção 
superficial às marmitas, não foi constatada irregularidade visível a olho nu 
pelos defensores. O diretor informou que há avaliação da qualidade da 
comida por amostragem em seu recebimento. Afirmou, ainda, ser permitida a 
entrada, em dias determinados, de alimentos industrializados, bem como a 
entrada de outros alimentos pelas visitas. Nesse ponto, houve concordância 
entre o relato do diretor e dos presos. 

Vestuário: A direção informou que a unidade apenas fornece calça bege e 
camiseta branca aos presos. Os presos disseram que é permitido o 
fornecimento de roupas pela família, mas apenas nos padrões da unidade. 
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Todos disseram que o vestuário fornecido não é suficiente e adequado, sendo 
que, a depender da estação do ano, passam frio ou calor. 

Atendimento de Saúde: Conforme informou o diretor, há duas auxiliares de 
enfermagem lotadas na unidade, um agente de saúde, 2 agentes técnicos de 
assistência à saúde (o outro agente está de licença, sem previsão de retorno) 
e um cirurgião dentista (o outro está de licença). Não há médico na unidade. 
Havia um médico psiquiatra na unidade, mas ele abandonou a função. 
Atualmente, há um procedimento administrativo em andamento para a sua 
demissão. Também não há enfermeiro. Não há psicólogo, pois o que havia 
também está de licença permanente e foi informado pela direção que não 
retornará. Em casos emergenciais, a unidade encaminha os presos ao hospital 
da região. Relatou, ainda, haver distribuição de preservativos. Há um preso 
com HIV/AIDS. A vacinação dos presos é irregular, apenas ocorrendo quando 
há campanhas de vacinação. Todos os presos reclamaram que o 
encaminhamento para atendimento fora da unidade só se dá em casos de 
extrema gravidade. A assistência à saúde na unidade é praticamente 
inexistente. Há um bom dispensário de medicamentos, mas não é utilizado, 
pois não há médico na unidade e os remédios adquiridos não podem ser 
ministrados sem receita. Assim, os medicamentos permanecem no 
dispensário até o fim do prazo de validade, quando são descartados. É 
preocupante, ainda, o tratamento dispensado às pessoas com transtorno 
mental   na   unidade.   Um   dos   presos,   que   estava   no   “convívio”,   estava  
visivelmente dopado. Os companheiros de cela relataram que ele tinha 
compulsão por se cortar. Um dos agentes penitenciários disse que o preso 
estava aguardando vaga em HCTP, mas ficava dopado porque ele tinha o 
hábito de reabrir os cortes na pele, depois que a sutura era feita. Os outros 
presos da cela tinham a incumbência de cuidar do preso.  

Assistência Jurídica: O atendimento jurídico é feito pelos dois advogados da 
FUNAP. Todos os presos disseram que nunca viram tais advogados. Dois 
afirmaram que “não há advogado”. Não há sala para a Defensoria Pública, 
bem como não há livro próprio de visitas de defensores. Há apenas livro de 
vistas único para Ministério Público e para os juízes. O diretor disse que 
abriria um livro de visitas para a Defensoria. 

Educação: De acordo com a direção e com os presos, não é fornecido 
nenhum curso ou qualquer atividade educacional aos detentos, quer por 
monitores internos, quer pela FUNAP, quer pela unidade. Não há qualquer 
projeto de educação, mesmo em nível básico ou alfabetização. Há uma 
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tentativa de implantação de uma biblioteca, atualmente com cerca de 150 
livros, mas estes livros ainda não estão à disposição dos presos. 

Esportes e Cultura: Os presos relataram inexistir qualquer atividade 
cultural. A unidade não organiza atividades esportivas. Os presos jogam 
futebol apenas. Tendo-se em vista a extrema superlotação, contudo, mesmo 
o futebol acaba sendo uma prática difícil,   pois   os   presos   do   “convívio”,   nas  
horas de banho de sol, lotam o raio completamente. 

Assistência social: Há apenas um assistente social na unidade. Ele também 
atende familiares. Não há programa de atendimento ao egresso. O outro 
assistente social está de licença. 

Trabalho: Não há oportunidade de trabalho em regra. Apenas alguns presos 
realizam serviços gerias na unidade. Tendo-se em vista que não há efetivas 
oportunidades de trabalho e, logo, que não se recolhe o MOI (taxa cobrada 
pela unidade dos presos que trabalham em empresas para remuneração dos 
presos que trabalham na unidade), os presos que cuidam de funções 
administrativas, limpeza etc, não recebem qualquer remuneração. 

Disciplina/Ocorrências: Não ocorreram rebeliões ou suicídios nos últimos 3 
(três) anos. Três dos presos relataram ter conhecimento de mortes de 
internos no último ano. A direção informou que, nos últimos dois anos, 
morreram 16 pessoas no CDP, nenhuma morte violenta, sendo todas por 
agravamento de questões de saúde, complicada pela ausência de médicos ou 
equipe de saúde instalada. Dois presos ouvidos informaram que são comuns 
maus tratos e agressões por parte de funcionários e, principalmente, pelo GIR 
(Grupo de Intervenção Rápida). Na visita às celas, os presos em conjunto 
também confirmaram tal fato. Informaram que houve uma incursão do GIR 
em 12 de dezembro de 2012. Vários presos ainda apresentavam marcas das 
agressões sofridas. Mostraram uma das balas de borracha que foram 
disparadas contra eles e eles guardaram. Mostraram marcas nas costas 
compatíveis com agressão por cassetetes, conforme fotografias que seguem 
no relatório. Um dos presos do convívio relatou que teve a mandíbula 
deslocada por conta das agressões e mostrou as marcas. 

Visitas: Há visitas semanais. Há visitas íntimas, que ocorrem nas próprias 
celas. Os presos relataram que as visitas são todas constrangidas à revista 
invasiva (genital). 
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Observações: Durante a inspeção foi constatado que existe racionamento de 
água na unidade. Todos os presos confirmaram tal fato, afirmando que a 
água é liberada apenas por cerca de 10 minutos em alguns períodos (de 4 a 
6) por dia. Quando a água é liberada, os presos precisam utilizar todo o 
tempo para armazenar a água em potes e, a partir desse armazenamento, 
utilizar a água para todos os fins, como banho, descarga sanitária etc. O 
racionamento de água faz com que sua quantidade seja insuficiente para 
higiene e consumo (bebida). No momento da visita dos defensores públicos 
às celas do raio A o fornecimento de água não estava liberado.  

 

Todos os presos informaram que existe e é freqüente o “castigo  coletivo”  na 
unidade, de modo que por condutas individuais uma cela ou o raio inteiro 
podem ficar sem visitação, banho de sol e recebimento de produtos pelos 
familiares  (“jumbo”). 

  

A superlotação torna o local inadequado à custódia dos presos. Pontualmente, 
sugerem-se  ações  no  sentido  de  extinção  das  celas  escuras  do  “castigo”,  ou  
reforma para que entre luminosidade. Ainda, sugerem-se ações para obrigar 
a administração penitenciária a prover educação e trabalho aos presos. As 
prerrogativas dos defensores foram respeitadas, não havendo restrição de 
acesso. 

 
 
São Paulo, 04 de abril de 2013. 
 
 

Bruno Shimizu 
Defensor Público 

 
 

Patrick Cacicedo 
Defensor Público 

 
 
 

Monica de Melo 
Defensora Pública 

 
Simone Lavelle Godoy de Oliveira 

Defensora Pública 
 
 

Thiago de Luna Cury 
Defensor Público 

 
 
 



 Núcleo Especializado  
de Situação Carcerária 

 
 

 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01502-000 

Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 282 

 
ANEXO I – Quadro de Servidores 
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ANEXO II – FOTOS 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

1 - Edifício do CDP de Praia Grande 
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2 - Corredor do setor de “inclusão”. 
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3 - “Kit” fornecido no ingresso dos presos. 

 
 

 
4 - Cela escura do setor de “inclusão” 
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5 - Cela escura do setor de “inclusão”. 



 Núcleo Especializado  
de Situação Carcerária 

 
 

 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01502-000 

Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 282 

 
6 - Área reservada ao banheiro da cela do setor de “inclusão”. 

 
 

 
7 - Área reservada ao banheiro da cela do setor de “inclusão”. 
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8 - Vazamento de água na cela do setor de “inclusão”. 

 
 

 
9 - Única possibilidade de entrada de iluminação da cela do setor de “inclusão”, mas 

que é vedada. 
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10 - Lixo encontrado dentro da cela do setor de “inclusão”. 

 

 
11 - Porta da cela do setor de “inclusão” com tentativa de adaptação de uma lâmpada 

externa para iluminação. 
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12 – Área externa 

 

 
13 – Entrada do setor do “seguro” 
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14 – Acesso ao setor do “seguro” 

 

 
15 – Corredor de acesso às celas do “seguro” 
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16 – Cela superlotada do setor de “seguro” 
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17 – Cela superlotada e mal iluminada do setor de “seguro” 
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18 – Cela superlotada e mal iluminada do setor de “seguro” 
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19 – Cela superlotada do setor de “seguro” 
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20 – Cela superlotada do setor de “seguro” 

 

 
21 – Cela superlotada do setor de “seguro” 
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22 – Cela superlotada e mal iluminada do setor de “seguro” 
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23 – Interior de uma das celas do setor de “seguro” 
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24 – “Quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 
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25 – “Quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 

 

 
26 – “Quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 
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27 – “Quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 

 

 
28 – “Quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 
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29 – Detalhe do “quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 

 

 
30 – Portão de acesso ao “quintal” destinado ao banho de sol dos presos do “seguro” 
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31 – Entrevistas com os presos do setor de “seguro” 
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32 – Imagem das costas de um preso que informou ter sido agredido pelo GIR 
(Grupo de Intervenção Rápida), em incursão em 12 de dezembro de 2012 (mais de 
três meses antes da inspeção). Verifica-se marca compatível com agressão por 

cassetete, conforme informado pelo preso, no canto superior esquerdo das costas. 
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33 – Imagem da marca da agressão relatada pelo preso, sofrida cerca de três meses 

antes da inspeção, durante incursão do GIR. 
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34 – “Bala de borracha”. Conforme informação dos presos, o projétil foi guardado 

como prova de violência e abusos. Eles narraram que, durante a incursão do GIR em 
12 de dezembro de 2012, foram disparadas “balas de borracha” contra os detentos. 
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35 – Outras marcas de agressões atribuídas, pelos presos entrevistados, ao GIR, 

durante a incursão de 12 de dezembro de 2012. 
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36 – Área em reforma, a ser destinada à enfermaria, atualmente desativada. O 

isolamento de presos com doenças infectocontagiosas é feito nas celas do “castigo” 
(isolamento celular) 
 

 
37 – Área em reforma da enfermaria, atualmente desativada. 
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38 – Área externa. Acesso aos raios do “convívio” 

 

 
39 – Área externa. Acesso aos raios do “convívio” 
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40 – Área externa. Acesso aos raios do “convívio” 

 

 
41 – Acesso aos raios do “convívio” 



 Núcleo Especializado  
de Situação Carcerária 

 
 

 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01502-000 

Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 282 

 
42 - Acesso aos raios A e D do “convívio”. 

 
43 - Acesso à cela destinada aos presos com doenças infectocontagiosas. 
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44 - Cela destinada aos presos com doenças infectocontagiosas. 

 
45 - Cela destinada aos presos com doenças infectocontagiosas. 
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46 - Cela destinada aos presos com doenças infectocontagiosas. 

 
46 - Cela destinada aos presos com doenças infectocontagiosas. 
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47 – Raio do “convívio” 

 
48 – Raio do “convício” 
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49 – Ar condicionado precário no setor de observação dos raios. 

 
50 – Instalações do setor de observação dos raios. 
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51 – Estado dos colchões em cela do raio A. 

 
52 – Estrutura de cela do raio A. 
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53 - Estrutura de cela do raio A. 

 
54 – Cela superlotada do raio A. 
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55 – Preso com problemas vasculares sem atendimento médico. 

 
56 – Cela superlotada no raio A. 
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57 – Refeição fornecida. 

 
58 - Preso aguardando vaga em HCTP que estava dopado porque tinha o hábito de 

reabrir os cortes na pele, depois que a sutura era feita. Os outros presos da cela 

tinham a incumbência de cuidar do preso. 
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59 - Preso aguardando vaga em HCTP que estava dopado porque tinha o hábito de 

reabrir os cortes na pele, depois que a sutura era feita. Os outros presos da cela 

tinham a incumbência de cuidar do preso. 

 
60 – Marcas de violência sofrida. 
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61 - Estrutura de cela do raio A. 

 
62 – Infecções sem acompanhamento médico 
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63 – Problemas dentários sem acompanhamento. 

 
64 – Dente quebrado em alegada ação violenta do GIR. 



 Núcleo Especializado  
de Situação Carcerária 

 
 

 
Av. Liberdade, nº 32 – 7º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP: 01502-000 

Tel.: 3242.5274/3105.5799 r. 282 

 
65 – Preso doente sem tratamento. Os colegas de cela informaram que o preso vem 

perdendo muito peso em virtude da falta de tratamento médico. 
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65 – Preso doente sem tratamento. Os colegas de cela informaram que o preso vem 

perdendo muito peso em virtude da falta de tratamento médico. 
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66 – Perna amputada com cicatriz – sem acompanhamento médico. 

 
67 – Ferida aberta sem tratamento médico. 
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68 – Ferida aberta sem tratamento médico. 

 
69 – Ferimentos infeccionados sem tratamento médico. 
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70 – Espaço destinado aos presos durante o banho de sol no raio A, além da quadra. 

 
71 - Espaço destinado aos presos durante o banho de sol no raio A, além da quadra. 
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72 – Banheiro destinado aos presos durante o banho de sol no raioA. 

 
73 – Banheiro destinado aos presos durante o banho de sol no raioA. 
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74 – Banheiro destinado aos presos durante o banho de sol no raio A. 

 
75 – Banheiro destinado aos presos durante o banho de sol no raio A. 
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76 – Resquício de projétil do GIR, segundo alegação dos presos. 

 

 
77 – Estrutura de cela no raio A. 
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78 – Cela superlotada no raio A. 

 

 
79 – Ferida aberta sem tratamento médico.  
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80 – Cadeira de rodas em cela superlotada no raio A. 

 
81 – Cela escura do setor de “castigo”. 
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82 – Corredor de acesso à cela do setor de “castigo”. 

 
83 – Cela escura do setor de “castigo”. 
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84 – Cela escura do setor de “castigo”.  

 
85 – Cela escura do setor de “castigo”.  
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86 – Cela escura do setor de “castigo”. 


