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APRESENTAÇÃO DOS CADERNOS FGV DIREITO RIO
SÉRIE CLÍNICAS

Certa vez, em uma conversa com um amigo cineasta, ele comentou: se os roteiros que eu escrevi não tivessem virado filmes, eles jamais teriam sido lidos. Se
assim é, os trabalhos produzidos pelos alunos como resultado de suas experiências de prática jurídica no estágio jamais serão lidos?
O objetivo dos CADERNOS FGV DIREITO RIO — Série Clínicas consiste em
divulgar o trabalho de assessoria e consultoria jurídica prestado pelo Núcleo
de Prática Jurídica (NPJ) da FGV DIREITO RIO, em um quadro de inovação no
ensino jurídico.
Os cursos de Direito pelo Brasil tendem a desenvolver o mesmo tipo de
estágio em seus núcleos de prática jurídica: atendimentos individualizados, nas
áreas cível, penal e trabalhista, com a consequente representação judicial dos
cidadãos atendidos.1
Certamente, essa atividade prática contribui para a formação profissional
do aluno. Contudo, o trabalho do advogado não se limita ao atendimento de
um cidadão em específico. Não se restringe aos ramos civil, criminal e trabalhista. Não se desenvolve apenas no contexto de processos judiciais.
O advogado presta assessoria jurídica a empresas, associações, ONGs,
fundações, empreendedores, instituições públicas e privadas. A advocacia se

1

Como bem observado pelo professor Thiago Bottino, responsável pelo projeto e implantação do NPJ da FGV DIREITO RIO em 2008: Esse modelo tradicional está esgotado. Os
alunos não ficam satisfeitos nem motivados em realizar essas atividades de prática jurídica
porque:
		 (1) elas não estão integradas às disciplinas da grade curricular, nem ao perfil do egresso
que a faculdade pretende formar;
		 (2) são práticas judiciais de mínima complexidade (casos de divórcio, despejo, alimentos
e demissões trabalhistas, problemas criminais de pequeno potencial ofensivo, etc.) que não
preparam o aluno para a prática do mercado, sendo conduzidas de forma burocrática com
a única finalidade de atender às exigências da legislação e da OAB;
		 (3) reproduzem práticas assistencialistas, sobrepõem -se a atividades semelhantes já
desenvolvidas pelo Estado (seja a Defensoria Pública, sejam os PROCON’s) e não possuem
qualquer característica de inovação ou de transformação da realidade social. BOTTINO,
Thiago. Prática jurídica qualificada e advocacia de impacto. In: Cadernos FGV DIREITO RIO:
Educação e Direito. V. 6. Rio de Janeiro: FGV DIREITO RIO, dezembro de 2011, p. 22.
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estende aos campos dos direitos humanos, do direito constitucional, administrativo, empresarial, ambiental, regulatório, econômico, e quantos mais ramos
a vida social demandar. Para além dos autos judiciais, a atuação advocatícia
contempla a negociação, a mediação, a representação em processos administrativos, a consultoria jurídica para formalização de empresas, organizações e
negócios, a formulação de pareceres jurídicos, e tantas mais atividades que a
vida social demandar.
Por que não viabilizar ao aluno uma prática jurídica que envolva atendimento a coletividades? Que aproxime o aluno a outros ramos do direito? Que
apresente ao aluno e nele desenvolva habilidades relativas a outras formas de
atuação do advogado?
Em vista disso, na FGV DIREITO RIO, o desenvolvimento das atividades de
estágio tem seu foco em atendimentos não individualizados e de natureza não
contenciosa. Trata-se de discutir e atender às demandas que possam produzir impactos nas instituições, na sociedade e no desenvolvimento de políticas
públicas, ao contrário de atender especificamente a um cidadão, no âmbito do
Poder Judiciário.
Nesse contexto, o Programa de Clínicas Jurídicas do NPJ da FGV DIREITO
RIO é exemplo genuíno de inovação no ensino jurídico e no desenvolvimento
de habilidades profissionais do aluno em formação. Habilidades cada vez mais
exigidas pelo mercado de trabalho.
Ao longo de seu funcionamento, o programa contou com trabalhos originais elaborados pelos alunos, sempre supervisionados por advogados qualificados. Realizadas em áreas distintas, essas atividades de assessoria e consultoria jurídicas aguardam a consolidação de seus resultados, merecendo ser
compartilhadas com a comunidade acadêmica e jurídica. E o espaço para essa
consolidação é precisamente nos CADERNOS FGV DIREITO RIO — Série Clínicas. Como parte de uma iniciativa inovadora da FGV DIREITO RIO, esperamos
que esses trabalhos possam ser lidos, como o são os roteiros que viram filmes.
Por que não?
André Pacheco Teixeira Mendes
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica

INTRODUÇÃO

31. SOLIDARIEDADES. Os movimentos que tentam devolver ao detento sua dignidade humana, através da ‘humanização’ das prisões, geralmente se baseiam num sentimento de solidariedade pela sorte daqueles
que foram levados ao cárcere. Mas, é incrível como tais movimentos praticamente não obtêm qualquer avanço. Perdem-se energias consideráveis
na areia movediça da instituição penitenciária. Já vi pessoas que efetivamente lutavam por verdadeiras reformas dispender enormes esforços para
conseguir resultados absolutamente irrisórios, como, por exemplo, que, ao
fim de um ano, os detentos pudessem ver televisão por um quarto de hora.1

Do ano de 1990 a 2014, a população prisional brasileira aumentou 575%. Passou
de cerca de 90 mil para cerca de 607 mil indivíduos presos. Mais precisamente, até 30 de junho de 2014, o Brasil contava com 607.731 pessoas presas para
376.669 vagas. Um déficit de 231.062 lugares. Uma taxa de ocupação de 161% em
relação à capacidade do sistema. No mesmo período, o estado do Rio de Janeiro
contava com 39.321 presos. Dispondo de 28.230 vagas, o déficit é de 11.091. São
todos dados contidos no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias,
divulgado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) em junho de 2015.2
Esse quadro de superpopulação prisional traz enormes desafios para o Estado brasileiro. Diante desse cenário de encarceramento massivo, como efetivar os
direitos e garantias do preso, previstos na Constituição e na Lei de Execução Penal? Por exemplo, as garantias constitucionais segundo as quais não haverá penas
cruéis e será assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.3 Na
mesma linha, os direitos contemplados no art. 41 da Lei de Execução Penal, como
alimentação suficiente; exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores; assistência material, à saúde, jurídica, educacional;
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.4

1
2

3

4

HULSMAN, Louk & CELIS, Jacqueline Bernat de. Penas Perdidas: o sistema penal em questão. 1ª ed. Tradução: Maria Lúcia Karam. Editora Luam, 1993, p. 93.
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional — Depen. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Infopen, junho de 2014, p. 11 e 15. Disponível
em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.
pdf/@@download/file/Relatorio%20Depen%20versao%20Web.pdf>. Acesso em 13 de outubro de 2015.
Art. 5º, XLVII e XLIX da Constituição da República de 1988. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 13 de outubro de 2015.
Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm>. Acesso em 13 de outubro de 2015.
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Lamentavelmente, nem de longe as instituições brasileiras têm logrado
resguardar os direitos mínimos dos presos para uma execução penal digna.
Por isso mesmo, está em julgamento no Supremo Tribunal Federal a questão
jurídica da responsabilidade do Estado por danos morais decorrentes de superlotação carcerária.5
É nesse contexto que o volume 4 da Série Clínicas dos Cadernos FGV
DIREITO RIO traz quatro trabalhos originais relacionados ao tema do Sistema Prisional e Direitos Humanos. A obra contempla pareceres jurídicos sobre
violações aos direitos dos presos nas unidades prisionais do estado do Rio de
Janeiro, tendo por objeto: (i) emprego ilegal de laxante em custodiados e visitantes suspeitos de carregarem drogas; (ii) falta de água própria para o consumo humano; (iii) restrição ao banho de sol; e (iv) condições inadequadas para
a maternidade na prisão.
Esse trabalho é resultado da parceria celebrada entre a FGV DIREITO RIO
e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, por meio, respectivamente, do Núcleo
de Prática Jurídica (NPJ) e do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH). Os pareceres foram entregues à coordenação do NUDEDH, que pôde
utilizá-los na instrução de ações civis públicas. Convém saudar, no quadro do
sucesso desse convênio, a inestimável contribuição dos Defensores Públicos
Henrique Guélber de Mendonça e Fábio Amado de Souza Barreto, bem como o
apoio das Defensoras Públicas Carla Beatriz Nunes Maia e Gislaine Carla Kepe
Ferreira.
A parceria tem sido fundamental para o processo formativo dos alunos. A
partir do segundo semestre de 2013 e durante todo o ano de 2014, um total de
41 (quarenta e um) alunos participaram da Clínica LADIF (Laboratório de Assessoria Jurídica a Direitos Fundamentais) que, supervisionada com excelência
pela advogada e professora Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino, era o
espaço responsável por conduzir a produção dos pareceres.
Os 41 alunos participantes foram: Catarina Dacosta Freitas; Isabella Vieira
Mendonca; Jessica Léda de Carvalho Silva; Juliana Freire Antoniol; Maria Eduarda Mansano da Costa Barros Concesi; Marjorie Gressler Afonso; Paula Teixeira
Mendes da Costa e Silva; Thiago Filippo Silva Jorge; Vitor Lopes Horta; Andréa
Romualdo Lavourinha; Fernando Seraphim Nunes; Gabriel Ferreira Ribeiro Gomes; Gabriel Florencio Marques de Menezes; Gabriela Ribeiro Fanti Nassar; Jéssica de Araujo Martins; João Paulo Mendes de Assunção; Layla de Mello Araujo;
Letícia de Oliveira Lima; Maria Eduarda Marques Barbosa Fernandes Moreira;
Nathália Teixeira Lavouras; Patrícia Maria Assumpção Mendes; Raphael Rodri5

O leading case é o Recurso Extraordinário nº 580.252 (repercussão geral). Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoDetalhe.asp?incidente=2600961>.
Acesso em 13 de outubro de 2015.
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gues da Cunha Figueiredo; Silvio Leite Guimarães Neto; Simone Grizzo Bösenberg; Aline Fernandes dos Santos; Aline Maira Santos; Ana Carolina Barcellos
Melman; Ana Cláudia Cunha Costa; Beatriz Moutta Christino de Souza; Catherine Lima dos Santos; Fernando Luis de Sá Barquinha Luz; Leila Franco Carvalho
Todeschini; Marcia Goldman Magalhães de Souza; Maria Eduarda Granito de
Medeiros; Milena Venancio da Cruz Volponi; Amanda Maues Boarin; Gustavo
Felipe Miranda; Helena Stevanato Dobler; Ian Carvalho Radusewski; Luciana
Marques dos Reis Frattini; Maria Rufino Carvalho da Silva.
Todos esses alunos tiveram a oportunidade de vivenciar a prática jurídica inovadora que caracteriza o NPJ da FGV DIREITO RIO. Estudaram Direitos
Humanos, Constitucional, Administrativo, Execução Penal de forma integrada.
Desenvolveram trabalhos jurídicos que produziram impacto na realidade que
os cerca. Prestaram consultoria jurídica que atendeu a interesses coletivos de
uma minoria vulnerável. Visitaram presídios. Aprenderam. Formaram-se imersos em um caldo de solidariedade.
Esperamos que esse rico material possa ser utilizado pela comunidade jurídica e acadêmica. Hulsman tem razão quanto ao “enxugar gelo” das reformas
penitenciárias. Mas enquanto não avançarmos civilizadamente rumo à supressão da prisão em prol de medidas punitivas ontologicamente menos degradantes, nossas instituições democráticas não podem cruzar os braços diante
do caos carcerário. Impedir o uso de laxantes, garantir água potável, assegurar
banho de sol, promover condições dignas para a maternidade na prisão, é o
mínimo que o Estado deve fazer para mudar a realidade do sistema prisional.
Esperamos que os alunos possam fazer parte dessa transformação. Todos nós.
Até que não seja mais necessária a luta pela “televisão por um quarto de hora”.
André Mendes
Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica
Outubro de 2015.
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VISÃO DA CLÍNICA:
TEORIA E PRÁTICA NA CLÍNICA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
DA FGV DIREITO RIO

Uma grande contribuição que as faculdades de direito podem oferecer aos
seus alunos é a oportunidade de exercerem na prática a teoria que estudam
em sala. Nesse ponto, o Programa de Clínicas da FGV DIREITO RIO é único e
representa um grande diferencial na formação dos seus alunos.
A minha primeira experiência com o trabalho de Clínicas foi no mestrado
(L.L.M) que fiz em Harvard, nos Estados Unidos. O trabalho que desenvolvi
como aluna da Clínica do Programa de Direitos Humanos foi, sem dúvida, a
experiência mais enriquecedora de todo o programa de mestrado.
Inspirada por essa experiência transformadora, supervisionei o trabalho
dos alunos da Clínica LADIF (Laboratório de Assessoria Jurídica em Direitos
Fundamentais) na elaboração de quatro pareceres.

Trabalho da Clínica LADIF
O objetivo do trabalho da Clínica é oferecer ao aluno a oportunidade de ter
um contato com a prática do direito e desenvolver uma consultoria objetiva e
concreta. Nosso trabalho foi desenvolvido em parceria com o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (NUDEDH/
DPGE-RJ), tendo como foco o sistema prisional do estado. O NUDEDH era
nosso cliente. E os alunos seus advogados.
Após o mapeamento das demandas do NUDEDH, os alunos, em conjunto
com a coordenação da Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), escolhiam qual seria o
assunto a ser trabalhado naquele semestre. Os trabalhos sempre foram elaborados na forma de pareceres jurídicos, cada um sobre um tema relacionado ao
sistema prisional, a saber: (i) ilegalidade na ingestão compulsória de substância
laxante no âmbito do procedimento de revista nos presídios, (ii) fornecimento
de água potável, (iii) direito ao “banho de sol”, (iv) condições de maternidade
das mulheres grávidas nas unidades prisionais do Rio de Janeiro.
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Trabalho de pesquisa e elaboração dos pareceres
Os alunos tiveram acesso aos procedimentos instaurados pelo NUDEDH sobre cada assunto que foi abordado nos pareceres. Esses documentos foram as
principais fontes de informação e consulta para os alunos elaborarem o trabalho. E continham as informações levantadas pelo NUDEDH.
Normalmente, os procedimentos registravam os ofícios e pedidos de informação elaborados pelo NUDEDH e as respostas encaminhadas pelas unidades prisionais. Por exemplo, no caso do parecer sobre água potável, o NUDEDH
encaminhou pedidos de informação sobre o sistema de abastecimento das unidades prisionais, a periodicidade da limpeza das caixas d’água e a quantidade
de bebedouros disponibilizados nas unidades. As respostas das unidades foram compiladas numa tabela e analisadas pelos alunos.
Além do estudo dos procedimentos, os alunos realizaram pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais com o objetivo de apresentar os argumentos jurídicos para embasar a análise e a opinião final do parecer.
Os alunos também investigaram a legislação internacional e a jurisprudência nas cortes internacionais de direitos humanos para desenvolverem parâmetros que deveriam ser observados nos casos que estavam sob análise.
Os pareceres foram frutos de um trabalho colaborativo dos alunos. A estrutura do documento sempre era construída em conjunto, sendo meu papel
apenas de coordenar e supervisionar o trabalho.

Visita à unidade prisional
Com o objetivo de enriquecer ainda mais a experiência prática dos alunos, eles
tiveram a oportunidade de visitar duas unidades prisionais no complexo de
Bangu, uma masculina e outra feminina.
Os alunos foram ao Presídio Industrial Esmeraldino Bandeira.1 Lá, puderam
conhecer de perto a estrutura de uma unidade prisional masculina, como os
agentes lidam com os presos, as atividades oferecidas aos detentos.
Já na unidade feminina Talavera Bruce, os alunos conheceram a unidade
materno-infantil, onde abriga as presas que deram à luz enquanto cumpriam
suas penas, e as celas que abrigam apenas as presas grávidas. Desta forma, eles
puderam acompanhar os cuidados que as detentas recebem do estado.
Essas duas visitas foram muito importantes para os alunos terem conhecimento da realidade prisional do estado. Essas experiências práticas, por vezes,
ensinam mais do que aulas e livros, pois são momentos nos quais os filtros dos
autores e professores não estão colocados. Por meio dos seus próprios olhos,
1

A visita ocorreu em 27 e setembro de 2013. Cf. Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/
noticia/alunos-da-fgv-direito-rio-visitam-presidio-em-gericino>. Acesso em 13 de outubro
de 2015.
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os alunos absorvem um conhecimento que somente aquele momento pode
proporcionar.

Desafios e obstáculos
Um dos desafios é o pouco tempo para elaboração do trabalho, que deve ser
concluído ao longo de um semestre. Como os assuntos são muito interessantes e ricos, os alunos poderiam se debruçar por mais tempo e fazer trabalhos
ainda mais completos. Mas a prática jurídica tem que ser cursada junto com
todas as outras disciplinas do semestre. Se cursassem exclusivamente a Clínica, teriam mais tempo para realizar pesquisas de campo, entrevistas, levantamento de informação.

Conclusão
Os pareceres dos alunos tiveram impactos na vida real, cumprindo o principal objetivo da Clínica. Os documentos elaborados pelos alunos foram usados
como peças de informação para ações civis públicas ajuizadas pelo NUDEDH,
gerando resultados positivos. Por exemplo, no caso da ação civil pública sobre
banho de sol, a justiça determinou que o direito a hora diária de banho de sol
fosse garantido a todos os presos no sistema carcerário do Rio de Janeiro.2
Experiências como essas devem ser divulgadas e fortalecidas dentro das
faculdades de direito. Contribuem de forma diferenciada à formação dos alunos, levando-os mais para o mundo real, onde atuarão depois de saírem das
salas de aula.
Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Supervisora da Clínica LADIF (2013-2014)
Outubro de 2015.

2

Cf. em http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=2159 e http://
oglobo.globo.com/rio/ancelmo/posts/2015/06/11/a-coluna-de-hoje-568042.asp. Acesso
em 9 de novembro de 2015.
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VISÃO DO PARCEIRO:
ATUAÇÃO CONJUNTA, IMPACTO E RESPONSABILIDADE SOCIAL

O sistema carcerário brasileiro apresenta magnitude e condições pouco invejáveis. Hodiernamente, encontram-se privados de liberdade mais de 600 mil
pessoas, figurando o País como o quarto Estado do mundo no quantitativo de
presos, posição indigna de aplausos.
A fé na punição como reguladora de conflitos sociais acarretou a elevação
do aprisionamento a índices exorbitantes e, diante da escassez de recursos e
da ausência de planejamento, as unidades existentes restaram abarrotadas por
contingente marcado pela seletividade racial, etária e econômica.
Beira o truísmo a afirmação de que as unidades prisionais brasileiras, a par
do hiperencarceramento, violam sistematicamente direitos fundamentais. As
condições desumanas e degradantes dos presídios embrutecem, via de regra,
o apenado e não se prestam à ressocialização almejada.
Decerto, a aplicação de sanção àqueles que cometem ilícitos é considerada pela maioria pressuposto básico de pacificação social, e a execução penal
deveria exercer caráter educativo, punitivo e pedagógico; todavia, diante do
cenário tétrico dos estabelecimentos penais, infelizmente, por vezes, produz-se o envilecimento do ser humano.
O encarceramento massivo, contrariando as expectativas dos entusiastas
do punitivismo, não se revelou instrumento idôneo e sequer acarretou a redução dos índices de criminalidade e violência social.
A par do excedente de lotação, as mazelas do sistema estão estampadas
nas condições mínimas de dignidade negadas àqueles que ingressam nas celas
infectas, insalubres e imundas. As penas sofridas transcendem a severidade
judicial da sentença condenatória.
Diante desse quadro dantesco, o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Programa de Clínicas Jurídicas
do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Escola de Direito do Rio de Janeiro da
Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO) uniram esforços no intento de
assegurar a dignidade dos seres alijados do convívio social.
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Esses dois Núcleos, é forçoso ressaltar, exibem peculiaridades metodológicas comuns. O foco de ambos, para determinadas matérias, reside em atuações coletivas, com viés estratégico, que produzam impacto significativo e de
largo espectro.
À Defensoria Pública, enquanto Instituição de índole constitucional essencial à função jurisdicional do Estado, cabe fundamentalmente a promoção de
direitos humanos. Dentre suas funções institucionais, nos termos do artigo 4º,
inciso XVII, da Lei Complementar 80/94, destaca-se a atuação nos estabelecimentos penitenciários visando a assegurar às pessoas o exercício pleno de seus
direitos e garantias fundamentais.
Celebrada a união e estabelecido o recorte para estudo, o NPJ da FGV
elaborou quatro minuciosos pareceres.
O primeiro tratou da análise das condições de maternidade das mulheres
grávidas nas unidades prisionais do Rio de Janeiro com vistas a assegurar o
direito à saúde e, em última análise, à vida. Foi ajuizada ação civil pública, instruída com o estudo acadêmico referido, e deferiu-se a antecipação dos efeitos
da tutela pretendida.
Em sequência, de modo consistente, a ilegalidade na ingestão compulsória
de substância laxante no âmbito do procedimento de revista nos presídios foi
retratada em parecer. Está em trâmite na Central de Assessoramento Fazendária do Tribunal de Justiça ação coletiva com pedido de restrição à mencionada
prática abusiva. Avizinha-se o momento da prolação da sentença e a expectativa, pautada nos documentos coligidos aos autos, é de acolhimento dos pedidos deduzidos.
Enquanto condição mínima de dignidade humana, a garantia do acesso à
água potável no sistema carcerário foi também objeto de estudo aprofundado
pelo NPJ e foram desenvolvidas ações administrativas com o objetivo de solucionar os conflitos, algumas ainda em curso.
Por fim, o parecer atinente à restrição ao banho de sol e à realização de
atividades recreativas pelos internos instruiu ação civil pública que impactou
todo o sistema penitenciário fluminense. Em decisão magistral, o direito a hora
diária de banho de sol foi garantido a todos os encarcerados, em observância à
normativa interna e internacional sobre o tema.
A parceria frutífera encetada entre a Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro e a Fundação Getulio Vargas, voltada nesse volume para um dos
temas mais delicados e tortuosos da realidade brasileira, atesta, indene de dúvidas, que a atividade acadêmica bem orientada aliada à prática proficiente
conduzem à concretização dos ideais mais caros insculpidos na Carta de 1988.
A par da inegável contribuição para a promoção de cidadania e preservação da dignidade humana daquele grupo vulnerável, a abordagem realizada
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com altivez pelos acadêmicos e orientadores do NPJ exalta a responsabilidade
social da Fundação Getulio Vargas e o compromisso ético dos graduandos na
edificação de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária.
Fábio Amado
Defensor Público
Coordenador do NUDEDH — Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
Outubro de 2015.
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PARECER JURÍDICO: 
ANÁLISE DA ILICITUDE DE PROVA EXTRAÍDA PELO USO
DE LAXANTEEM PRESOS E VISITANTES REVISTADOS NA
ENTRADA DOS PRESÍDIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Introdução
Este parecer foi elaborado pelos alunos da Clínica Laboratório de Assessoria
Jurídica em Direitos Fundamentais (LADIF) do Núcleo de Prática Jurídica da
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO
RIO) a pedido do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro (NUDEDH). Trata-se de consulta a respeito da ilicitude da prática que se dá nos presídios do Estado do Rio de Janeiro de ministrar o uso de laxante, aos visitantes e presidiários, para expelir uma substância,
que se supõe ser entorpecente, detectada na imagem de raio-X na entrada do
presídio. A substância expelida é então usada como prova para iniciar o processo de tráfico de droga contra o indivíduo.
Tendo a notícia dessa prática, o NUDEDH instaurou um procedimento interno para apurar as ocorrências. Para isso, expediu diversos ofícios a todos
os estabelecimentos penais questionando o procedimento adotado quando
se constatava, através de imagens de scanner ou raio-X, a presença de substâncias no corpo de algum visitante ou preso que retornava à penitenciária.
Em resposta a esses ofícios, a Defensoria foi informada de que os presos que
retornam aos presídios, após visita periódica ao lar, são submetidos ao scanner corporal. Quando, a partir da imagem obtida pelo scanner, é verificada a
presença de objetos estranhos no intestino do presidiário ou visitante, este é
submetido à utilização de laxante para expelir a substância. Uma vez extraída
a substância, esta é usada como prova para instauração de ação penal por tráfico de drogas (artigos 33, combinado com artigo 40, III da Lei 11.343 de 2006)
contra o agente.
O objetivo deste parecer é apresentar a ilegalidade da utilização da substância extraída pelo uso forçado de laxante como prova para a condenação do acusado por crime de tráfico de drogas. Para tal, o parecer será dividido da seguinte
forma. Primeiro, será feita a conceituação de prova ilícita. Em seguida, serão analisados os princípios constitucionais violados no processo de obtenção desta prova: (a) presunção de inocência; (b) dignidade da pessoa humana, integridade físi-
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ca, tratamento desumano ou degradante; (c) proibição da não autoincriminação;
(d) princípio de devido processo legal; e (e) principio da legalidade. Em seguida,
serão discutidos o interesse público no combate às drogas; um precedente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o argumento da defesa da vida; e a jurisprudência comparada. Por fim, será apresentada a conclusão do presente parecer.

I) Prova ilícita: conceito, doutrina e jurisprudência
O ordenamento jurídico brasileiro veda a utilização de provas ilícitas no processo.1 O art. 157 do Código de Processo Penal nos ensina que provas ilícitas são
aquelas “obtidas em violação a normas constitucionais ou legais” e que devem
ser “desentranhadas do processo”2.
Indica a doutrina3 que a vedação da prova ilícita funciona como uma limitação constitucional do direito à prova. Este direito precisa ser limitado para
evitar o desequilíbrio entre as partes do processo, impedindo com que o autor
tenha maior vantagem sobre o réu no processo probatório4. O limite deste
direito se encontra nos direitos e garantias constitucionais. Dessa forma, no
momento em que a prova é obtida sem observar essas garantias, ela se torna
ilícita e, portanto, deve ser considerada nula.
A vedação da utilização da prova ilícita está relacionada a uma outra garantia constitucional, a do devido processo legal. É nesse sentido que se manifesta
a jurisprudência nacional5 e internacional6. Nas palavras do Min. Celso de Mello,
A cláusula constitucional do due process of law encontra, no
dogma da inadmissibilidade processual das provas ilícitas, uma
de suas mais expressivas projeções concretizadoras (...). A prova
ilícita — por qualificar-se como elemento inidôneo de informação
— é repelida pelo ordenamento constitucional, apresentando-se
destituída de qualquer grau de efícácia jurídica(...), notadamente
naquelas situações em que a ofensa atingir garantias e prerrogativas asseguradas pela Carta Política.7
1
2

3
4
5
6
7

Constituição da República Federativa Brasileira — Art. 5º, LVI — são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.
Código de Processo Penal — Art. 157 — São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do
processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris. 2010. Vol. 1.
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 251.445-GO. Rel. Min. Celso de Mello. Decisão monocrática, julgado em 21/06/2000. DJ 03 jun. 2000.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court. Rochin v. California — 342 U.S. 165 (1952).
Op. cit., Ementa do RE 251.445-GO.
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A jurisprudência nacional abraçou a teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree). De acordo com esta teoria, de origem norte-americana, o vício da prova ilícita é tamanho que se estende às provas dela
decorrentes, contaminando “outros elementos probatórios eventualmente coligidos, oriundos, direta ou indiretamente”8, desde que sejam “exclusivamente
delas decorrentes”9.
Nesse sentido, a jurisprudência supracitada do STF descreve os efeitos da
ilicitude da prova. “As provas obtidas por meios ilícitos contaminam as que são
exclusivamente delas decorrentes; tornam-se inadmissíveis no processo e não
podem ensejar a investigação criminal e, com mais razão, a denúncia, a instrução e o julgamento (CF, art. 5º, LVI),(...)10.”
Além disso, o mesmo tribunal já determinou que “os meios de prova ilícita não podem servir de sustentação ao inquérito ou à ação penal”11. Nota-se,
então, que a prova obtida ilicitamente não pode ensejar qualquer espécie de
persecução penal.
O STF, no HC nº 80.94912, também já se manifestou contra teses de origem
estrangeira, na qual se apela ao princípio da proporcionalidade entre a vedação
da prova ilícita e o interesse na busca da verdade real no processo. À luz deste
argumento, seria possível obrigar um indivíduo a produzir prova contra sua
vontade, com o intuito de se chegar à verdade real em determinado processo,
atendendo, assim, ao interesse público. No entanto, um ordenamento no qual
o interesse público predomina, cria-se um direito ilimitado do Estado à prova.
Tudo seria justificado na busca pela verdade, pois somente esta atenderia ao
interesse público13.
Mas o interesse público à prova não é absoluto e entendeu-se que deveria
prevalecer o princípio da vedação da prova ilícita14. Ressalva-se, no entanto,
que a utilização da prova ilícita a favor do réu não se inclui nessa proibição15.
Esta garantia do réu encontra respaldo no princípio da presunção de inocência.
8
9
10
11
12
13

14
15

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 73.351. Rel. Min. Ilmar Galvão. Tribunal Pleno,
julgado em 09/05/1996. DJ 19 mar. 1999.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 72.588. Rel. Min. Maurício Corrêa. Tribunal Pleno,
julgado em 12/06/1996, DJ 04 abr. 2000.
Ibidem.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 63.834. Rel. Min. Célio Borja apud Op. cit. HC nº
72.588.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Primeira
Turma, julgado em 30/10/2001, DJ 14 dez. 2001.
QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio
nemo tenetur se detegere e suas decorrências no processo penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 290.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Primeira
Turma, julgado em 30/10/2001, DJ 14 dez. 2001.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A Constituição e as Provas Ilícitas Adquiridas. Revista da
Ajuris, 68/13.
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Com base no que foi explicitado acima e levando em conta os relatos da
Defensoria Pública, constatamos que as provas que estão sendo obtidas para
incriminar os suspeitos de tráfico de drogas que passam pelo raio-x quando
regressam ou visitam o presídio são ilícitas por violarem direitos e garantias
constitucionais, que serão detalhadas a seguir.

II — Violações a preceitos e garantias constitucionais
a) Princípio Presunção Inocência
A utilização de laxante em suspeitos de tráfico de droga viola o princípio da
presunção de inocência. Este princípio é o desdobramento da garantia ao devido processo legal e está previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Este
dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”16.
A presunção de inocência é fortemente vinculado ao princípio nemo tenetur
se detegere, segundo o qual ninguém é obrigado a se incriminar. Isso representa,
portanto, uma barreira à atividade investigatória e probatória por parte do Estado.
Trata-se de uma garantia processual conferida ao acusado pela prática de
uma infração penal, oferecendo-lhe a prerrogativa de não ser considerado culpado até que a sentença penal condenatória transite em julgado. Este princípio
busca evitar a aplicação errônea das sanções punitivas previstas no ordenamento jurídico. Ainda, garante ao acusado um julgamento de forma justa e em
respeito à dignidade da pessoa humana.
No caso em questão, a presunção de inocência é violada porque a administração do laxante feita hoje nos presídios independe da confirmação do
conteúdo das cápsulas no intestino dos suspeitos ou até de sua existência. Afinal, as imagens obtidas a partir dos scanners corporais não são prova de que
há substância entorpecente no intestino dos suspeitos. Elas demonstram nada
mais do que manchas pretas no corpo que podem ser causadas por outros
fatores, como gases intestinais, por exemplo. Sendo assim, imagens colhidas
por meio do raio-X não são conclusivas e não trazem qualquer certeza de que
os elementos fotografados são cápsulas de drogas. Não há, então, elementos
suficientes para justificar uma intervenção corporal invasiva cujo intuito é a
produção de prova.
Ora, se não há indícios suficientes de que a imagem no raio-X são, de fato,
substâncias entorpecentes, não haveria justificativa para a execução de intervenção corporal invasiva. Fazê-lo seria uma afronta ao princípio da presunção
de inocência.

16

Constituição Federal, Art. 5º, LVII.
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b) Dignidade da pessoa humana, integridade física e tratamento
desumano ou degradante
O emprego forçado pelo Estado de laxante em suspeito de carregar dentro de
seu intestino cápsulas contendo substâncias entorpecentes viola os direitos
humanos fundamentais protegidos na Constituição. Particularmente o contido
no artigo 5º, inciso III, o qual garante que ninguém será submetido a tratamento
desumano ou degradante; e no artigo 5º, inciso XLIX, que assegura ao preso a
integridade física e moral. Além disso, viola diversos tratados internacionais de
direitos humanos ratificados pelo Brasil que, nos termos do parágrafo 2o e 3o do
artigo 5 da nossa Constituição, terão status de norma constitucional17.
Nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em seu artigo 16.118,
além de proibir a tortura, também exige que os Estados-Partes se comprometam a proibir atos que constituam tratamentos desumanos ou degradantes. No
mesmo sentido, a Convenção Americana de Direitos Humanos no artigo 5.219
veda os tratos cruéis, desumanos ou degradantes e garante a dignidade humana àqueles privados de liberdade.
O professor Ingo Wolfgang Sarlet explica que do conceito material da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República Federativa do
Brasil (artigo 1o, inciso III, CF/88), decorrem quatro outros princípios jurídicos
fundamentais: a igualdade, a liberdade, a integridade física e moral e a solidariedade. Esses quatro princípios irão garantir uma vida com dignidade. Da
integridade física e moral, o professor conclui que “o ser humano não poderá
jamais ser tratado como objeto, isto é, como mero instrumento para realização
dos fins alheios” 20.

17

18

19

20

PIOVESAN, Flavia. A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Revista Jurídica da Faculdade de Direito, Volume 2, n. 1, Ano
II, p. 21, 27. Disponível em: <http://200.195.147.74/faculdade/revista_direito/3edicao/Artigo%203.pdf> Acesso em: 21 de julho de 2013.
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes, artigo 16.1: “Cada Estado-parte se comprometerá a proibir, em
qualquer território sob a sua jurisdição, outros atos que constituam tratamentos ou penas
cruéis, desumanos ou degradantes que não constituam tortura tal como definida no artigo
1, quando tais atos forem cometidos por funcionário público ou outra pessoa no exercício
de funções públicas, ou por sua instigação, ou com o seu consentimento ou aquiescência.
Aplicar-se-ão, em particular, as obrigações mencionadas nos artigos 10, 11, 12 e 13, com a
substituição das referências a outras formas de tratamentos ou penas cruéis, desumanos
ou degradantes.”
Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 5.2: “Ninguém deve ser submetido a
torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada
de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.”
SARLET, Ingo Wolfgang. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana. Revista Brasileira
de Direito Constitucional, n. 9, jan./jun. 2007, p. 381 e 382. Disponível em: <http://www.
esdc.com.br/RBDC/RBDC-09/RBDC-09-361-Ingo_Wolfgang_Sarlet.pdf>. Acesso em: 21
de julho de 2013.
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Com isso, temos que quando a Constituição assegura o direito à integridade física e moral dos presos, significa que somente a liberdade de ir e vir é
tolhida do sujeito, mas nunca a sua dignidade21. A ingestão forçada de laxante contra a vontade do preso produz reações involuntárias no corpo, e pode
trazer alguns efeitos colaterais. O laxante estimula artificialmente o intestino
grosso para esvaziá-lo, ocorrendo, com isso, uma perda grande de água. Efeitos colaterais do uso de laxante incluem: dor abdominal, náusea, pressão baixa,
desmaios e desidratação, se a sua ingestão não for acompanhada de bastante
líquido22. Não obstante, a violação à integridade física não está condicionada
à existência ou não dos efeitos colaterais — mas sim à ingestão forçada de um
remédio que causa reações involuntárias no corpo, para expelir supostas cápsulas contendo ou não substância entorpecente que será utilizada como prova
em um processo; isso faz do corpo do preso um instrumento do Estado e viola,
portanto, a sua integridade física.
Tal coação estatal também constitui um tratamento desumano e degradante. O objetivo da ingestão forçada do laxante é produzir provas para um
processo penal e não um procedimento médico para expelir uma substância
que possa prejudicar a saúde do preso, se mantida dentro do seu corpo. Como
a substância que é expelida com o uso de laxante é utilizada como prova contra o individuo, pode-se concluir que essa prática está a serviço da produção
de prova e não na preservação da vida do paciente. Caso o objetivo genuíno
da atuação estatal em administrar o laxante fosse de fato salvar a vida do paciente, ele não seria colocado numa situação esdrúxula de ser processado em
decorrência de um “tratamento”. De acordo com Vladimir Aras, “o processo
penal não pode assumir ele mesmo forma desumana, com procedimentos que
exponham o homem a posições ou situações degradantes, torturantes ou a
vexames” 23.
Tratamento degradante é aquele que humilha, que diminui a pessoa a seus
próprios olhos e aos olhos dos outros24. O que ocorre é um tratamento degradante, uma vez que os presos não têm escolha alguma — são obrigados a
tomar um medicamento que acelerará o processo natural de excreção, com
o único objetivo das autoridades encontrarem ou não alguma prova para lhe
incriminar por tráfico de drogas. A pessoa se sente diminuída ante o poder es-

21
22
23
24

ARAS, Vladimir. Princípios do Processo Penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, 2008, p. 8.
NHS, Laxatives. Disponível em: <http://www.nhs.uk/Conditions/Laxatives/Pages/Introduction.aspx>. Acesso em: 28 de julho de 2013.
ARAS, Vladimir. Princípios do Processo Penal. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, 2008, p. 8.
MAIA, Luciano Mariz. “Tortura no Brasil: a banalidade do mal”, em: Direitos Humanos: os
Desafios do Século XXI. Uma Abordagem Interdisciplinar, Rubens Pinto Lyra (org.), Brasília:
Jurídica, 2002, p. 8.
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tatal, vulnerável e incapaz de resistir e exigir a inviolabilidade do seu corpo. Seu
corpo se torna instrumento do Estado.
No mesmo sentido, desumano é o tratamento que obriga ou exige do ser
humano um esforço que excede limites razoáveis do que lhe possa ser exigido25. Se a alternativa é esperar o corpo do preso naturalmente expelir a cápsula, esta deve prevalecer sobre a obrigação de ingerir o laxante, mesmo sem o
seu consentimento. Como bem ensina o Professor Almir de Oliveira, cujas palavras foram repetidas pelo Ministro Luiz Fux, “Embora deva ter em boa conta
o interesse coletivo e o do Estado, o Direito deve ter como objetivo principal a
pessoa humana”26.
A ingestão forçada de laxantes por presos trata-se de um exercício de
premonição por parte dos agentes penitenciários. Basta o agente presumir que
o preso carrega consigo drogas para obrigá-lo a fazer uma chapa de raio-X e,
a partir da imagem, que pode mostrar uns pontos pretos no intestino do preso,
concluir que os pontos são cápsulas contendo substâncias entorpecentes e
obrigá-lo a ingerir o laxante — o que é apenas uma presunção não fundamentada. Os pontos pretos também não são suficientes para determinar se se trata
de cocaína ou maconha, que tem efeitos diversos se absorvidos pelo corpo.
Inclusive, na maioria dos casos informados pelos presídios ao NUDEDH27, foi
encontrado maconha e não cocaína que poderia prejudicar danos maiores se
absorvida pelo organismo.
Com esse procedimento, os direitos individuais são subjugados ao interesse público e o corpo humano se torna um instrumento para perseguir a política
pública de combate às drogas.
b.1) Consentimento informado
Considerando que a prática de prescrever o uso de laxante aos suspeitos de
terem ingerido substâncias entorpecentes faz parte de um tratamento médico,
ainda assim há a necessidade do consentimento informado. Um dos reflexos
do princípio da dignidade da pessoa humana é a exigência do consentimento informado para o tratamento médico. No âmbito da assistência médica, o
consentimento informado é entendido como “um processo de comunicação
recíproca entre médico e paciente” em que estão “incluídas as informações
sobre riscos e benefícios que médicos devem fornecer aos pacientes, para que
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MAIA, Luciano Mariz. “Tortura no Brasil: a banalidade do mal”, em: Direitos Humanos: os
Desafios do Século XXI. Uma Abordagem Interdisciplinar, Rubens Pinto Lyra (org.), Brasília:
Jurídica, 2002, p. 8.
Professor Almir de Oliveira, citado na p. 6 do voto do Min. Luiz Fux na REsp 1165986, julgado em 16/11/2010 e publicado em 04/02/2011, Primeira Turma.
CI no649/SEAP-CS/GAB/2012. Subsecretaria Adjunta das Unidades Prisionais da Secretaria
de Estado de Administração Penitenciária. Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2012.
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estes possam decidir autonomamente se desejam ou não se submeter a um
tratamento ou procedimento diagnóstico.”28 Além disso,
O consentimento informado é o direito do paciente que goza
de autonomia (capacidade civil) de participar de toda decisão
sobre tratamento médico-cirúrgico ou terapêutico que possa afetar sua integridade física ou psicológica, consistente no poder de
decidir, esclarecidamente, sobre a eventual submissão ao tratamento ou diagnóstico médico. 29 (grifo nosso)
Diante disso, o médico não pode submeter o paciente a um tratamento
sem seu consentimento e sem informá-lo dos possíveis riscos que este pode
trazer. Essa exigência se extrai da Resolução do Conselho Federal de Medicina
n. 1.246/88 (Código de Ética Médica, arts. 46 e 56)30. O desrespeito a essas exigências pode levar à responsabilização civil do médico por qualquer dano não
informado que venha a causar a seu paciente.
Embora não haja exigência legal do consentimento informado, é um requisito necessário para a assistência médica, reconhecido inclusive pela jurisprudência31. Essa exigência é derivada do próprio princípio da dignidade da
pessoa humana, que norteia uma interpretação legislativa que impõe o dever
de informar ao paciente sobre os riscos do tratamento e dar a ele o poder de
escolha sobre o tratamento ao qual prefere se submeter.
Norteado pelo princípio da dignidade da pessoa humana, o Código de
Defesa do Consumidor e o Código Civil impedem o médico de submeter seu
paciente a tratamento cirúrgico ou terapêutico sem consentimento do mesmo,
devendo a informação ser passada, de forma simples e clara, e devendo a decisão ser tomada por pessoa capaz, de forma autônoma e sem vícios32.
O STJ33, ao julgar possível o uso de laxante em suspeitos de tráfico de drogas, se baseou no argumento de que não havia nos autos qualquer prova que
28
29
30

Art.
31
32
33

PITHAN. Lívia Haygert. O consentimento informado no Poder Judiciário Brasileiro. Revista
da AMRIGS, Porto Alegre, 56(1); 87-92, jan-mar. 2012. p. 87.
REIS, Clayton. VAZ, Wanderson Lago. Consentimento informado na relação médico-paciente. Revista Jurídica Consumo, v. 7, n. 1, p. 489-514, jul/dez. 2007. p. 492.
Art. 46 — Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento e consentimento
prévio do paciente ou de seu responsável legal, salvo em iminente perigo de diagnósticas
ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.
56 — Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de pratica
diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.
PITHAN. Lívia Haygert. O consentimento informado no Poder Judiciário Brasileiro. Revista
da AMRIGS, Porto Alegre, 56(1); 87-92, jan-mar. 2012. p. 88.
REIS, Clayton. VAZ, Wanderson Lago. Consentimento informado na relação médico-paciente. Revista Jurídica Consumo, v. 7, n. 1, p. 489-514, jul/dez. 2007. p. 491.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 149.145 — SP. Rel. Min. Og Fernandes. Sexta
Turma, julgado em 05 abr. 2011. DJe 19/04/2011.
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demonstrasse que os presos tivessem resistido à ingestão do laxante. No entanto, o consentimento, para ser válido, não pode ser jamais presumido e deve vir
de forma expressa34 e informada. Em outras palavras, para que haja o consentimento informado, este tem que vir voluntariamente do paciente, que significa
livre de qualquer vício de coação. Para tanto, é necessário verificar o grau de
autonomia daquele que está exteriorizando a vontade. José Roberto Goldim
entende que quando o paciente se encontra em uma clara situação de dependência hierárquica, como é o caso de presidiários, suas decisões não são livres
de coação ou constrangimento35. Sendo assim, faz-se necessário analisar a voluntariedade do paciente para que seu consentimento seja considerado válido.
No que tange ao uso de laxante em presidiários, parte-se do pressuposto de
que seu consentimento está eivado de vícios, uma vez que está em situação de
vulnerabilidade diante das autoridades estatais. Assim, o ônus da prova de que
o consentimento foi livre e voluntário é do médico. Além disso, o consentimento
de presidiários para o uso de laxantes só pode ser considerado válido se provado
que este foi feito dentro de seu melhor interesse. Com isso, qualquer evidência
incriminadora obtida em decorrência do tratamento em questão teria que ser
desconsiderada para fins de prova em um processo contra o paciente. Enquanto
a prova for utilizada para incriminá-lo, o tratamento deixa de ser dentro do melhor interesse do paciente e presume-se que o consentimento foi viciado.

c) Vedação à autoincriminação
A vedação à autoincriminação é uma garantia inscrita no art. 5º, LXIII36 da Carta
Magna, cujo significado vai além do direito do réu ao silêncio e é também uma vedação à obrigação de se produzir provas contra si mesmo, noções traduzidas na
máxima jurídica nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado a se descobrir) 37.
Este princípio se desdobra nos conceitos da defesa positiva e negativa do
réu. A defesa positiva é um direito disponível38 de praticar atos, declarações,
realizar exames periciais, entre outros atos que busquem comprovar a inocência do réu. A defesa negativa trata-se, como descreve o nome, da negativa de
participação do sujeito passivo de qualquer ato que possa ser prejudicial à sua
34

35
36
37
38

“O consentimento é livre; mas, de preferência, deve ser expresso e de forma escrita. Quando verbal, deve ser testemunhado”. REIS, Clayton. VAZ, Wanderson Lago. Consentimento
informado na relação médico-paciente. Revista Jurídica Consumo, v. 7, n. 1, p. 489-514, jul/
dez. 2007. p. 505.
GOLDIM, José Roberto. O Consentimento informado numa perspectiva além da autonomia.
Simpósio sobre ética. Revista AMRIGS, Porto Alegre, 46 (3,4): 109-116, jul0dez. 2002. p. 109.
art. 5º, LXIII — o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado.
Em OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 400, apud HADDAD, 2000, p. 141, remete à Idade Média e início da Renascença.
LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. 5ª ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris. 2010. Vol. 1, p. 547.
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defesa. Portanto, o legislador, ao incluir o direito ao silêncio no parágrafo único
no art. 18639 do Código de Processo Penal, explicitou que o silêncio do réu não
pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa, ou da sua escolha pela defesa
negativa, por tratar-se do exercício regular de um direito.
Trazendo novamente à tona o HC nº 80.94940, a lição do Min. Sepúlveda
Pertence, é a de que é fundamental que o réu seja informado sobre o seu direito de não produzir provas contra si e mesmo, sob pena da prova colhida ser
considerada ilícita.
Pelo princípio da não autoincriminação, as intervenções corporais para
produção de prova só serão admitidas quando respeitadas os seguintes requisitos: previsão legal; absoluta necessidade do exame pericial; alta complexidade do crime; ou quando for impossível a obtenção da prova por outro meio,
desde que haja controle judicial prévio, exceto quando houver emergência justificada, quando o controle deverá ser exercido posteriormente.41 No entanto,
pontua Oliveira que as intervenções corporais previstas na lei brasileira são raras e não têm sido admitidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
com base no princípio da não autoincriminação.
c.1) Analogia com o caso da “Lei Seca”
O caso de uso de laxante para obtenção de prova contra o indivíduo pode ser
comparado com a hipótese do exame de alcoolemia no sujeito que estiver conduzindo o veículo com sinais de embriaguez. A “Lei Seca”, apelido popular à
Lei nº 11.275 de 2006 e de suas sucessoras, que alteraram o Código de Trânsito
Brasileiro, estabeleceu limites mais rigorosos de alcoolemia para desestimular
a condução de veículo depois do consumo de álcool. A redação do art. 277
determinou que o condutor do veículo, “que for alvo de fiscalização de trânsito
(...) será submetido à teste de alcoolemia”.42
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça43, à época, considerou
inconstitucional a aplicação deste dispositivo, por violar tanto a presunção de
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Decreto-Lei n. 3.689 de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, Art. 186. Parágrafo
único. “O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa.”
Op. cit. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
Primeira Turma, julgado em 30/10/2001, DJ 14 dez. 2001.
Em OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 13ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 405.
Código de Trânsito Brasileiro. “Art. 277. Todo condutor de veículo automotor, envolvido em
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a
influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro
exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN,
permitam certificar seu estado”.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1111566. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.
Decisão Monocrática. DJ 17/11/2010.

ANÁLISE DA ILICITUDE DE PROVA EXTRAÍDA PELO USO DE LAXANTE

31

inocência quanto a vedação à autoincriminação. Decidiu-se que, mesmo com
expressa disposição legal, o condutor não poderia ser compelido a realizar tais
exames, assim como não se poderiam aplicar as sanções previstas no §3º do art.
277 do Código de Trânsito Brasileiro. A resistência judicial à legislação gerou
novas medidas legislativas para a implementação da política pretendida.44As
alterações empreendidas, passaram a admitir outros meios de prova previstos
em direito que não a intervenção corporal, prevalecendo o respeito ao direito
fundamental de vedação à autoincriminação frente aos interesses que ensejam
a persecução criminal e a produção de provas.
Da mesma maneira que não se pode presumir a embriaguez do sujeito
que não se submete ao exame, tampouco é possível extrair qualquer conclusão
desfavorável daquele que exerce o seu direito de não produzir provas contra
si mesmo45. Assim, o princípio da não autoincriminação também protege os
presos que são indevidamente submetidos à ingestão do laxante, quando suspeitos de estarem carregando substâncias ilícitas em seu intestino.
Vale mencionar que os princípios que amparam o direito do condutor de
se recusar aos testes de alcoolemia, são: o princípio da não autoincriminação
(“nemo tenetur se detegere”) e o princípio da presunção de inocência, justificando a impossibilidade de aplicação de penalidades ao referido condutor que
se recusa aos testes de embriaguez. Esses mesmos princípios devem valer para
o indivíduo que se recusa a tomar o laxante para expelir contra sua vontade
algo que possa ser utilizado como prova contra ele.
Traçando um novo paralelo, mesmo quando o sujeito está visivelmente e
claramente embriagado, isso não é o suficiente para que se extraia uma conclusão de que ele cometeu um fato típico. Já as imagens obtidas no raio-X,
que mostram pequenos pontos pretos no intestino do preso, são indícios ainda
mais fracos do que a embriaguez aparente. Dessa forma, não há o que justifique uma presunção de culpabilidade a partir da imagem de raio-X para incriminar o sujeito ou para ainda obrigá-lo a ingerir qualquer medicamento ou a
colaborar com qualquer intervenção corporal invasiva.
Analisando ambas as situações, pode-se afirmar que não há diferença
entre o exame de sangue ou o bafômetro para fins de obter prova de alcoolemia e o uso de laxante para a obtenção de droga ilícita escondida no sistema digestivo para fins de tipo penal de tráfico. Assim, por que um é coibido
e não o outro? Não havendo prova formal que demarque o conhecimento
do sujeito passivo de seu direito ao silêncio, que inclui a noção de não ser
considerado culpado pela mera recusa de se submeter ao exame ou tomar o
44
45

Ver Lei nº 11.705 de 2008 e a Lei nº 12.760 de 2012.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 93.916/PA. Rel. Min. Carmén Lúcia. Primeira Turma, julgado em 10 jun. 2008. DJe 27/06/2008.
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medicamento, como se pode falar em respeito ao princípio do nemo tenetur
se detegere?

d) Princípio do Devido Processo Legal
O princípio do devido processo legal está positivado no inciso LIV do art. 5o da
Constituição Federal46. A observância desse princípio é essencial, pois confere
garantias que mitigam a interferência do Estado na esfera privada do cidadão,
reduzindo assim a possibilidade de ocorrências de arbitrariedades. Uma decorrência clara desse princípio é justamente a proibição de utilização de prova
ilícita em processo criminal.
É inegável a ligação entre a disciplina do direito processual penal e o regime constitucional vigente. A atual Constituição optou por reservar a seus destinatários maior nível de garantias visando reestabelecer o equilíbrio da relação
Estado-jurisdicionado. Logo, a delimitação da atuação estatal visa promover a
distribuição equânime de justiça e dar efetividade ao ordenamento jurídico47.
As garantias do devido processo legal são entendidas como o “conjunto
de garantias constitucionais que, de um lado, asseguram as partes o exercício
de suas faculdades e poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao
correto exercício da jurisdição”48. De tal princípio derivam garantias como a vedação da aplicação de leis retroativamente, salvo se mais benéfico ao acusado
e a vedação à autoincriminação.
Dessa garantia constitucional, deriva-se o “direito de não ser acusado nem
condenado com provas ilegalmente obtidas”49. Para que provas sejam consideradas lícitas, elas devem ser produzidas respeitando os princípios constitucionais dentre eles, o devido processo legal. Tal garantia preconiza que deve
ser garantido às partes a possibilidade de responder às alegações feitas pelo
seu oponente, ter a possibilidade de participar da produção de provas e examinar as provas apresentadas, assistir a inquirição de testemunhas e suspeito e
instruir tal resposta com documentos pertinentes ao convencimento do juiz50.
Outra garantia decorrente do referido princípio é o direito à ampla defesa
(art. 5º, LV)51. Para que tal garantia seja respeitada, a atuação estatal não pode
46
47
48
49
50
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Art. 5, LIV — ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal.
GRINOVER, Ada Pellegrini ; DINAMARCO, Cândido Rangel ; CINTRA, Antônio Carlos de
Araújo . Teoria geral do processo. 28. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2005 p . 80.
Ibidem, p. 84.
NÉRY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, São Paulo: RT,
1992.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 20ª edição, São Paulo, Atlas, 2007,
p. 367.
A esse respeito, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, devidamente ratificada
pelo Brasil, estabelece em seu artigo 8º um rol de garantias judiciais, dentre as quais é possível mencionar o direito do acusado a assistência de um defensor, e de comunicar-se com
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obrigar a administração de medicamentos em suspeitos de traficar entorpecentes em seu organismo.
Além disso, é importante que o suspeito também tenha consciência de
que a opção por não tomar o medicamento, não configura nenhum ilícito, e
tampouco vai contribuir para agravar a sua situação. A presunção de não culpabilidade do acusado em matéria penal (art. 5º, LVIII), que também compõe
o rol de garantias conferidas a suspeitos de tal conduta, conta a favor do suspeito nesta hipótese.

e) Princípio da Legalidade
O princípio da legalidade está presente na Constituição Federal no art. 5 º, II,
que expressa que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”52. O ordenamento legal vigente não compreende
qualquer norma que estabeleça a obrigação de ingerir medicamentos para expelir supostas substâncias ilícitas, quando detectadas por aparelho de raio-X.
Assim, o Estado não deve, nem pode, obrigar as pessoas a realizar tal conduta.
O princípio da legalidade pode ser desdobrado em outros dois princípios
aplicáveis ao cidadão, e à Administração Pública. O primeiro desdobramento
tutela o direito de agir, ou deixar de agir, salvo se a lei dispuser em contrário
(art. 5º, II). Assim, os direitos naturais de cada homem não têm outros limites
senão aqueles que assegurem aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Tais limites só podem ser estabelecidos por lei. Daí deriva-se o segundo desdobramento: a Carta de 1988 dispõe que o atuação do Estado deve
ser completamente submissa à Lei, devendo apenas obedecê-las, cumpri-las
ou colocá-las em prática (art. 37)53.
No mesmo sentido, o Código Penal, em seu artigo 1º, dispõe que não existe
crime sem lei anterior que o defina. Tal dispositivo estabelece limitação real e
efetiva do poder do Estado de interferir na esfera privada do cidadão, demonstrando o ânimo do legislador de proteger ao máximo as liberdades fundamentais dispostas no texto constitucional54.
Portanto, entendemos não ser razoável submeter qualquer cidadão a obrigações não previstas em lei. Não existe qualquer legislação ou regulamentação

52
53
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este a qualquer momento. Ademais, o mesmo dispositivo também estabelece que a validade da confissão do acusado está condicionada ao ambiente livre de coação de qualquer
natureza.
Art. 5º, II CF/88: II — ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2009 p. 101.
CORRÊA, Daniel Marinho. O Princípio da Legalidade no Direito Penal. In: Âmbito Jurídico,
Rio Grande, XIV, n. 89, jun 2011. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/
index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9850>. Acesso em jul 2013.
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que institua a exigência de ingerir medicamentos para expelir substâncias que
possam ser drogas ilícitas. A atuação do Estado nesses casos deve ser a de
orientação do suspeito, mas jamais de imposição de dever de agir. Além disso,
ainda que tal legislação ou regulamentação existisse, esta seria inconstitucional
por violar direitos fundamentais mencionados no presente trabalho, como a
dignidade da pessoa humana, o direito à integridade física, o devido processo
legal e a presunção de inocência.
Ademais, diante da ausência de normas específicas sobre o dever de colaboração do acusado, tem predominado o entendimento de que sua recusa
em submeter-se à prova não configura crime de desobediência.55 Isso porque
a recusa em se submeter a alguma prova não poderia ser interpretada como
indício de culpabilidade, em razão do princípio da presunção de inocência, e,
por isso, não seria razoável configurá-la como crime de desobediência, uma
vez que não existe obrigação em produzir provas contra si mesmo e nenhum
silêncio deve ser interpretado de maneira contrária à inocência do suspeito56.

III — Política de Combate às Drogas e Direitos Individuais
Esse caso nos leva refletir sobre a tensão entre a política de combate as drogas e
os direitos individuais. A chamada “guerra contra as drogas” não teve um impacto
na diminuição no uso e nem de venda de drogas e é marcada por violações aos direitos humanos57. O mercado de substâncias ilícitas movimenta no mundo o equivalente a 0,5% do PIB Global, o que representa 320 bilhões de dólares, por ano58.
As principais vítimas dessa “guerra” são jovens negros que diariamente
se juntam à massa carcerária.59 O Brasil é o quarto no ranking mundial de país
55

56

57

58
59

QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio
nemo tenetur se detegere e suas decorrêncas no processo penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 311.
QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo: o princípio
nemo tenetur se detegere e suas decorrêncas no processo penal. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 315.
“A ‘nova’ meta do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), parodiando a fracassada meta de dez anos da reunião de 1998, é a de extinguir ou ao menos reduzir
drasticamente o uso de drogas ilícitas até o final de 2019, diminuindo a oferta e a demanda
dessas substâncias prioritariamente através dos aparatos militares e policiais. É evidente que
a execução dessa política repressiva constitui-se em clara violação aos Direitos Humanos,
seja através do veemente desrespeito às liberdades individuais dos usuários ou das atrocidades cometidas contra os que comercializam essas substâncias ilícitas. Dessa forma, torna-se
patente o questionamento sobre como foi possível e desejável uma política internacional que
contradita os Direitos Humanos”. SANCHES, R. R.; ROCHA, L. C. Sobre a “Guerra às Drogas”
e os Direitos Humanos. In: III Encontro de Direitos Humanos UNESP, 2009. Anais.
Dado fornecido pelo Diretor Executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e
Crime (UNODC), Yury Fedotov.
TRÁFICO DE DROGAS E CONSTITUIÇÃO: Um estudo jurídico-social do tipo do art. 33 da
Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais-penais, Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB), março 2013. Disponível em: <http://
www.bancodeinjusticas.org.br/wp-content/uploads/2011/11/Minist%C3%A9rio-da-
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com maior número de presos, ficando atrás apenas da China, Estados Unidos e
Rússia60. No Brasil, atualmente, há 548.003 presos sistema carcerário e grande
parte é composto, por pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Esse contingente
aumentou significativamente nos últimos anos, passando de 65.494 presos em
2007 para 138.198 em 2012, o que representa um aumento de quase 50%. Um
dos fatores importantes para esse aumento foi a aprovação em 2006 da Lei nº
11.343, que aumentou a pena mínima do crime de tráfico de drogas de 3 para 5
anos. Além disso, vedou a concessão de liberdade provisória e a substituição
da pena alternativa restritiva de liberdade para restritiva de direitos61.
Uma pesquisa realizada pela Universidade Nacional de Brasília (UNB) e
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apontou que a maioria
daqueles que são presos por tráfico foram presos com pequena quantidade de
droga, sozinhos e sem armas de fogo.62 São pessoas que acabam fazendo parte
dessa atividade lucrativa justamente por falta de outras oportunidades. O Estado persegue a lógica de prender ao invés de investir em políticas preventivas
para que os jovens não acabem entrando para o tráfico de drogas.
No caso do presente parecer, temos a situação de pessoas que já foram
presas, que estão retornando ao presídio depois de uma visita exterior, possivelmente portando consigo substâncias entorpecentes. Esse indivíduo já é um
presidiário, faz sentido ele ser punido mais uma vez com base em prova ilícita?
Vive sob a custódia do Estado e tem seus direitos cotidianamente violados por
ser obrigado a viver em condições indignas e subumanas, tendo inclusive o
Ministro da Justiça dito “que preferia morrer” a viver numa prisão brasileira.63
O Estado, ao administrar laxantes com o objetivo de expelir a substância
entorpecente e utilizá-la como prova para instaurar processo por tráfico de
drogas, está enfatizando a lógica de encarceramento massivo, além de violar
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Justi%C3%A7a-UFRJ-e-UnB-Tr%C3%A1fico-de-Drogas-e-Constitui%C3%A7%C3%A3o1.
pdf>. Acesso em 2 de agosto de 2013.
International Center for Prison Studies, http://www.prisonstudies.org/publications/list/40-world-prison-population-list-8th-edition.html Acessado em 4 de agosto de 2013.
Art. 33 para. 4 e art. 44 da lei 11.343. No entanto, o STF, em decisões recentes, declarou
que esses dois dispositivos são inconstitucionais. Ver, Habeas Corpus nº 97.256/RS — Rio
Grande do Sul. Brasília, DF, 01 de setembro de 2010 e Habeas Corpus 10.339 de maio de
2012.
TRÁFICO DE DROGAS E CONSTITUIÇÃO: Um estudo jurídico-social do tipo do art.
33 da Lei de Drogas diante dos princípios constitucionais penais, Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Brasília (UnB), março 2013. Disponível em:<
http://www.bancodeinjusticas.org.br/wp-content/uploads/2011/11/Minist%C3%A9rio-daJusti%C3%A7a-UFRJ-e-UnB-Tr%C3%A1fico-de-Drogas-e-Constitui%C3%A7%C3%A3o1.
pdf>. Acesso em 2 de agosto de 2013.
Declaração do ministro da Justiça levanta discussão sobre as prisões. JORNAL NACIONAL, Rio de Janeiro, 14/11/2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/11/declaracao-do-ministro-da-justica-levanta-discussao-sobre-prisoes.html>,
Acesso em 4 ago. 2013.
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mais uma vez a dignidade desse preso e seu direito de não ser submetido a
tratamento degradante, de não produzir prova contra si mesmo e de ser processado com respeito a todas as garantias processuais, principalmente de não
ser processado ou condenado com base em prova ilícita.

IV) Proteção à vida
a) Caso STJ — Habeas Corpus Nº 149.146 — SP
Em 2011, a 6a turma do STJ64 concluiu que exames de raio-X para detectar cápsulas de cocaína e medicamentos e o posterior uso de laxantes para o organismo expelir as cápsulas, que poderão ser utilizadas como prova em um processo
criminal, não violam o principio da proibição à autoincriminação e a proteção à
dignidade da pessoa humana. O STJ negou o Habeas Corpus de quatro presos
que levavam 1kg de cocaína em cápsulas para Angola. A Defensoria Pública
argumentou que o processo deveria ser anulado, pois submeter os pacientes a
exame de raio-X seria uma violação ao princípio da não autoincriminação. Em
contrapartida, o STJ alegou que seria uma intervenção estatal prezando a proteção à vida, pois o rompimento de tais cápsulas poderia levar à morte.
O principal argumento enfatizado pelo STJ65 é a proteção à vida e a dignidade da pessoa humana, princípios tutelados constitucionalmente. Argumenta-se que a maior preocupação ao usar aparelhos de raio-X para detectar drogas e depois o laxante para expeli-las é proteger a vida do suspeito, uma vez
que, caso a droga ingerida seja absorvida pelo organismo, poderia causar sua
morte. Assim, o STJ considerou que esses métodos de obter prova não violam o princípio da proibição da autoincriminação. Ressalta-se que a Defensoria
questionou a constitucionalidade do uso do raio-X, considerando que violaria
o princípio da não autoincriminação. No caso em tela, questiona-se o emprego
obrigatório de laxante a partir de imagens não conclusivas do raio-X.
Não seria correto condicionar a proteção à vida à obtenção de provas, afinal, é uma forma de coação fazer com que o indivíduo opte por correr o risco
de morrer, ou por utilizar o remédio e assim produzir provas contra si mesmo.
Se o indivíduo tiver que tomar o laxante para evitar que a cápsula estoure no interior do seu organismo e dessa forma preservar sua vida, essa substância não
poderá ser utilizada como prova contra ele, caso contrário, ele estaria sofrendo
uma punição com o intuito de se salvar.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 149.145 — SP. Rel. Min. Og Fernandes. Sexta
Turma, julgado em 05 abr. 2011. DJe 19/04/2011.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 149.146, Rel. Min. Og Fernandes. Sexta Turma,
julgado em 05/04/2011; Dje 19 abr. 2011.
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V) Jurisprudência comparada
a) Jurisprudência norte-americana
O primeiro caso a ser explorado é o Rochin v. California 66, pois é o caso da
Suprema Corte dos Estados Unidos da América mais similar às condutas que
ensejaram este parecer. Nele, três policiais, tendo “algumas informações” de
que o Sr. Rochin estava vendendo narcóticos, adentraram a casa deste, encontrando a porta da frente aberta, porém tendo que forçar a porta do quarto
onde o suspeito estava com sua esposa. Quando perguntado sobre cápsulas
em seu criado-mudo, ele as engoliu. Uma vez não tendo sucesso na tentativa
de remover pela força as cápsulas, Rochin foi levado a um hospital, onde foi
forçado a tomar uma substância emética, que o fez vomitar as cápsulas que,
sob análise clínica, foram descobertas como sendo morfina.
Apesar da objeção do réu, a morfina foi aceita como evidência em uma
corte estadual, condenando-o às sanções previstas em lei. Em sede recursal,
a Corte Distrital de Apelação, apesar de admitir que a conduta policial tinha
sido ilegal, manteve a decisão. Um dos três juízes do colegiado expressou sua
preocupação com o desrespeito aos direitos constitucionais, só concordando
diante da jurisprudência da Suprema Corte Estatal. Disse este juiz que esta jurisprudência estava sendo vista como “um encorajamento, senão um convite,
para a realização de atos tão ilícitos”.67
O relator do processo, o Ministro Frankfurter, afirmou que não era mais
verdade que o “devido processo legal é desatento aos meios pelos quais provas de outra maneira relevantes e críveis são obtidas”68. Assim sendo, a ilicitude
desta prova, por ser resultado de uma conduta que “choca a consciência” e que
“ofende o senso de justiça”, estaria configurada em violação ao devido processo legal, princípio este que, de forma “histórica e generativa”, determinaria os
padrões a serem seguidos na obtenção de provas.
Claro que há, neste caso, uma diferença clara quanto à certeza da coação
em relação ao caso brasileiro em questão, a distinção não é relevante diante da
nossa própria jurisprudência nacional. Sendo o devido processo legal produto
de padrões historicamente gerados, deve-se evitar a jurisprudência que legitime
condutas ilícitas. No HC nº 149.146 do STJ69, afirma-se que “não há prova de coa-
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court. Rochin v. California — 342 U.S. 165 (1952).
Tradução livre de: “have been looked upon by law enforcement officers as an encouragement, if not an invitation, to the commission of such lawless acts.”
Tradução livre de: “It has long since ceased to be true that due process of law is heedless of
the means by which otherwise relevant and credible evidence is obtained”.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC nº 149.146, Rel. Min. Og Fernandes. Sexta Turma,
julgado em 05/04/2011; Dje 19 abr. 2011.
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ção”. Tal postura viola o devido processo construído no HC nº 80.94970 do STF,
que estabelece a necessidade de prova formal de advertência de seu direito ao
silêncio quando aventada a produção de prova. Inexistindo prova formal, a prova será considerada ilícita e produto de coação, a despeito do grau de coação.
Outro caso da Suprema Corte norte-americana digno de nota é o Winston
v. Lee71. Neste, um comerciante trocou tiros com um assaltante, tendo sido ambos atingidos por balas. O comerciante foi levado para o hospital, assim como
outro homem que foi encontrado inconsciente e ferido a bala oito quarteirões
da loja. O comerciante identificou este segundo homem como o assaltante, o
que levou à sua denúncia pelos crimes de lesão corporal dolosa e roubo. Foi
pedido que, como meio de prova de ser o acusado o culpado pelos crimes
descritos, fosse realizada a cirurgia de extração da bala que o feriu e fosse feito
o exame de balística. Se o laudo pericial concluísse que a bala era advinda da
arma do comerciante, estaria comprovada a culpa.
Levada a questão da possibilidade de se compelir o suspeito a realizar a
cirurgia até a Suprema Corte nacional, decidiu-se que esta constituiria uma intervenção irrazoável e desproporcional, mesmo diante dos riscos à sua própria
vida da manutenção da bala. Prevaleceram, então, os direitos de privacidade
e integridade física do sujeito passivo, diante dos interesses da sociedade de
acuidade na determinação de culpa ou inocência.
Deste caso, pode-se aproveitar, diante do nosso direito constitucional e
nossa jurisprudência, a noção de que os riscos à vida não afastam os ditames
do devido processo legal, da vedação à autoincriminação e do direito de defender a própria integridade física.
No entanto, não se pode aproveitar o juízo de razoabilidade e proporcionalidade que foram centrais na fundamentação da decisão. Cita a decisão o
caso Schmerber v. California72, no qual se decidiu a favor do interesse social
na verdade real no processo, em detrimento dos direitos de integridade física.
Neste caso, determinou-se que um motorista que havia provocado um acidente, possivelmente alcoolizado, poderia ter sido compelido contra sua vontade
a se submeter a exame de sangue, pois, diante do quadro social, seria aceitável
uma intervenção física de menor escala. Não haveria, então, violação ao devido
processo legal. Esta jurisprudência gerou o que chamam de “teste de Schmerber”, no qual a licitude da prova e o respeito ao devido processo legal são decididos caso a caso, com base no juízo de razoabilidade.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 80.949, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Primeira
Turma, julgado em 30/10/2001, DJ 14 dez. 2001.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court.Winston v. Lee — 470 U.S. 753 (1985).
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Supreme Court. Schmerber v. California. — 384 U. S. 757
(1966).
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No Brasil o devido processo legal é construído apenas secundariamente pela
jurisprudência. Antes disto, a licitude da prova é determinada pelo respeito aos
comandos constitucionais e legais. Não cabe ao juiz, então, encontrar justificativa
dentro da situação sob seu julgamento, pelo princípio da razoabilidade, para a
qual não se aplicariam os direitos do réu, pois, de pronto, prevalecem as garantias
constitucionais do sujeito passivo sobre o interesse na busca da verdade real.

b) Caso da Corte Europeia: Jalloh vs. Alemanha73
Abu Bakah Jalloh, nacional de Serra Leoa e residente na Alemanha, ingressou
com esta ação na Corte Europeia de Direitos Humanos em 30 de janeiro de
2000, alegando que a aplicação de eméticos a força através de tubos nasogástricos por agentes estatais alemães, para que ele vomitasse a droga envolta
em um saquinho plástico, violou a sua integridade física e apresentou um risco
sério à sua saúde e vida. A seguir, algumas conclusões da Corte:
O tratamento foi considerado pela Corte como sendo desumano, pois foi
premeditado, aplicado por horas a fio e causou lesões físicas e danos psicológicos. Além disso, o tratamento também foi considerado degradante, pois causou sentimentos de medo, ansiedade e inferioridade na vítima, humilhando-a
e fazendo-a agir contra sua vontade. O juiz Bratza enfatizou, em seu voto separado, que o uso de tratamento desumano e degradante pelo Estado é inadmissível em qualquer circunstâncias, não importa a gravidade do suposto crime
cometido ou da urgência para recolher as provas do suposto crime.
Sobre o tema, foi verificado que a aplicação à força de eméticos através
do tubo nasogástrico apresenta sérios riscos à saúde, tais quais: sufocamento
ao vomitar e infecção pulmonar. Inclusive, duas fatalidades ocorreram na Alemanha por conta desse método de recolher prova e por conta disso Bremen,
que é uma das províncias, proibiu o método.
Além disso, a Corte concluiu que houve a violação ao princípio da não
autoincriminação, pois o método utilizado pelas autoridades para obter provas baseou-se em coerção e opressão, contrários à vontade da vítima. Apesar da Corte já haver considerado em outros casos que o princípio da não
autoincriminação não compreendia a coleta de provas do acusado por meio
de meios coercitivos, quando a existência dessas provas independem de um
“agir” do acusado: como o bafômetro e o teste de DNA — ou seja, seria este
um meio legítimo. Entretanto, diferenciou o presente caso, pois o grau de
coerção utilizado foi muito superior aos casos em que esta é autorizada, de
forma a interferir na sua integridade física — já que a aplicação de eméticos
73

UNIÃO EUROPEIA. Corte Europeia de Direitos Humanos. Caso Jalloh vs. Alemanha. Aplicação nº 54810/00. Julgado em 11 jul. 2006. Disponível em: <http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx?i=001-76307#{“itemid”:[“001-76307”]}>.Acesso em 04 ago, 2013.
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e a introdução do tubo nasogástrico provocam uma reação patológica do
corpo — que é o vômito. Por fim, a Corte conclui que o interesse público em
assegurar a prova para a condenação do indivíduo como forma de combater
o tráfico de drogas não pode justificar uma intervenção grave na integridade
psíquica e física do indivíduo.
A Corte reconheceu que a medida utilizada pelos oficiais alemães era
desproporcional, uma vez que poderiam esperar para que a droga fosse
expelida pelo corpo naturalmente. Como a aplicação dos eméticos apresentava danos físicos e psíquicos à vítima, esse procedimento não poderia ser
utilizado, especialmente porque ficou demonstrado que não foi feito qualquer exame com o objetivo de verificar se havia risco para o plástico que
continha a droga se romper, trazendo risco à vida da vítima — e então ela
deveria escolher entre tomar eméticos ou laxante, após ser informada por
um exame médico.

c) Comissão Interamericana de Direitos Humanos: Caso 10.506, 15 de
outubro de 199674
Os agentes penitenciários de uma unidade prisional da Argentina adotaram
um procedimento de revista íntima (vaginal) em todas as mulheres que visitavam os presos daquela unidade. A senhora X, em companhia da filha de
13 anos, fazia visitas constantes ao marido preso (pai da menina), e tanto ela
quanto a sua filha tinha que se submeter ao procedimento de revista íntima.
Ao recusar-se a participar de tal procedimento, e ainda com desejo de visitar
o seu marido, a senhora X enviou uma petição à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos.
A Comissão entendeu que, embora o artigo 32.2 da Convenção Americana
de Direitos Humanos reconheça a existência de certas limitações aos direitos
de pessoas que convivam em uma sociedade democrática, essa limitação deve
ser aplicada de forma estrita. Nesse sentido, a ordem pública ou o bem comum
jamais poderia ser invocado para suprimir ou privar um direito garantido pela
Convenção, conforme a passagem a seguir:
A Comissão opina que, para determinar se as medidas cumprem o disposto na Convenção, devem elas satisfazer três condições específicas. À medida que afete de certa forma os direitos
protegidos pela Convenção deve necessariamente: 1. ser prescrita
por lei; 2. ser necessária para a segurança de todos e guardar re74

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Caso 10.506, julgado em 15 out. 1996. Disponível em: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/96port/Caso11506.htm>.Acesso em 04
ago. 2013.
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lação com as justas demandas de uma sociedade democrática; e
3. ter sua aplicação estritamente limitada às circunstâncias específicas enunciadas no artigo 32.2 e ser proporcionais e razoáveis
a fim de alcançar esses objetivos.(parágrafo 60)
Desse modo, o primeiro requisito para a legitimidade do procedimento de
revista íntima seria a existência de uma lei aprovada pelo Poder Legislativo e
congruente com a Constituição prevendo tal procedimento. Ainda assim, haveria o segundo requisito: a necessidade de tal medida. Para averiguar se a medida seria necessária ou não, a Comissão deixou claro que deveria ser a única
medida existente para garantir a segurança do local (se houvesse alternativa
menos invasiva, esta deveria ser preferível), procedimento deveria ser realizado por profissionais da saúde e autorizado por ordem judicial.

Conclusão
O objetivo do parecer foi defender a inconstitucionalidade da administração de
laxantes àqueles suspeitos de carregarem, em seu intestino, cápsulas contendo
drogas ilícitas, com o fim de aproveitá-las como provas em um processo criminal. Buscamos demonstrar que o uso de laxante nos presídios, tanto nos presos
como visitantes, tem sido preponderantemente com o fim de obter provas para
incriminar o sujeito. Defendemos que essa prova é ilícita por violar preceitos
constitucionais de direitos e garantias individuais e que, portanto, não pode ser
usada para gerar um processo criminal.
Reconhecemos que o tráfico de drogas é um problema grave no Brasil
e no mundo, e que deve ser coibido. Entretanto, o combate às drogas não
pode ser um fim em si mesmo e um pretexto para violar a dignidade humana,
a integridade física, o devido processo legal e tantos outros direitos e garantias fundamentais. O método para obtenção de provas por tráfico de drogas
utilizado nos presídios brasileiros desrespeita direitos e garantias individuais
e, portanto, não deve ser utilizado pois é inconstitucional. Se o objetivo do
uso do laxante no presídio é o de salvar a vida do sujeito, que está em risco
por conta das substâncias que engoliu, então elas não poderão ser utilizadas como provas para incriminá-lo. Caso contrário, exige-se que o indivíduo
escolha entre a sua vida e a sua liberdade, o que é cruel e nunca será uma
escolha legítima.
O estudo de casos internacionais é importante, uma vez que demonstra
como outros países lidaram com situações análogas e consideraram ilícitas as
provas obtidas pelo emprego forçado de medicamento emético.
Reconhecemos que essa é uma situação complexa no qual o Estado tem
o desafio de coibir o tráfico de drogas para dentro dos presídios, mas o fato é
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que a substância obtida com o uso de laxante para incriminar o indivíduo por
tráfico de drogas é ilícita por violar preceitos e garantias fundamentais, e, portanto, deve ser considerada nula.
Rio de Janeiro, 4 de agosto de 2013.

Celina Beatriz Mendes de Almeida
Advogada supervisora — OAB/RJ 155.796
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PARECER JURÍDICO:
ANÁLISE ACERCA DO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL NOS
PRESÍDIOSDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I — Introdução
O presente parecer jurídico foi elaborado no âmbito da parceria entre o Núcleo
de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro (NUDEDH) e o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Escola de Direito
Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO), por meio do
Programa de Clínicas Jurídicas, especificamente pela Clínica LADIF (Laboratório de Assessoria Jurídica em Direitos Fundamentais).
O primeiro resultado do trabalho conjunto consistiu na elaboração de
um parecer jurídico sobre a ilegalidade da prática de uso de laxantes no
âmbito do procedimento de revista em visitantes de presídios no Rio de
Janeiro, e a consequente obtenção de prova da materialidade do crime de
tráfico de drogas.
A continuidade da parceria, por interesse de ambas as partes, resultou no
atual documento, um parecer jurídico acerca da potabilidade da água fornecida aos presos do Estado do Rio de Janeiro.
No âmbito de sua competência sobre o monitoramento do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro1, o NUDEDH realizou diversas visitas
institucionais, em meio às quais recebeu denúncias acerca da insalubridade da
água fornecida aos presos.
Diante desse cenário, o NUDEDH decidiu incluir na sua pauta de atuação
a garantia do acesso à água potável por fazer parte das condições mínimas de
dignidade das pessoas privadas de liberdade além de ser elemento essencial
para uma vida saudável.
O teor das denúncias recebidas pelo NUDEDH se coaduna com os resultados do projeto Mutirão Carcerário criado pelo Conselho Nacional de Justiça,
que realiza inspeções nos estabelecimentos prisionais2.

1
2

Conforme a Resolução DPGE-RJ n.º 260, de 12 de fevereiro de 2004.
Conselho Nacional de Justiça, disponível em http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-mutirao-carcerario. Acesso em 31 de outubro de 2013.
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Tanto as denúncias feitas ao NUDEDH, quanto os relatórios elaborados
pelo Mutirão Carcerário, traduzem a realidade das condições precárias da
maioria dos presídios brasileiros, e podem ser resumidas pela frase do Ministro
da Justiça José Eduardo Cardozo: “Se fosse para cumprir muitos anos na prisão, em alguns dos nossos presídios, eu preferiria morrer”3.
O relatório do projeto Mutirão Carcerário referente ao Estado do Rio de
Janeiro, elaborado em 20114, constatou, a partir das inspeções realizadas nas
penitenciárias administradas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e nas carceragens das Delegacias de Polícia, a precariedade
do acesso à água potável nos presídios fluminenses.
As inspeções às carceragens cariocas recomendaram a desativação de todas elas, devido ao seu péssimo estado. A carceragem NUCOP de Neves, que
atualmente se encontra desativada, mas quando ainda funcionava, em 2009,
foi objeto de denúncia pelo NUDEDH à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos5.
Em outra prisão, a rede hidráulica se encontra em péssimo estado, ocorrendo vazamentos de água e expondo os detentos a riscos de contaminação
por doenças proliferadas em meio a tal situação6.
No entanto, os relatórios referentes aos outros Estados demonstram que
a potabilidade da água em presídios não é um problema restrito ao Estado do
Rio de Janeiro.

II — Acesso à água nos presídios: panorama nacional
No Acre, há casos de total falta de água7, e no Amazonas, há estabelecimentos
prisionais improvisados, instalados em construções que não foram planejadas
para abrigar a estrutura penitenciária, não contando com chuveiro nas celas, as
quais foram instaladas no porão de um antigo edifício residencial8.

3

4

5
6

7
8

Informação disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,ministro-da-justica-diz-que-prefere-morrer-a-ir-para-a-cadeia,959839,0.htm. Acesso em 31 de outubro de
2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio de Janeiro, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/
images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_rio_de_janeiro.pdf.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Informação disponível em http://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=6313, acessado em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio de Janeiro, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/
images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_rio_de_janeiro.pdf, página 24.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Acre, 2010. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/acre.pdf. Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Amazonas, 2010. Disponível em http://www.cnj.jus.br/
images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/amazonas.pdf.Acesso em 31 de outubro
de 2013.
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No Pará, a carceragem de uma delegacia contava com uma mangueira
para saciar a sede dos detentos e fazer às vezes de chuveiro9. Já em diversas
partes do Nordeste, devido à seca, não é incomum a frequente falta de água
nas unidades prisionais10.
O que se percebe também é que o problema não se resume à água, muitos
locais não estão preparados para receber estabelecimentos penais, por exemplo, em Cajazeiras na Paraíba, que nem se quer tem água encanada11, e em uma
unidade prisional do Rio Grande do Norte, onde o precário fornecimento de
água afeta a cidade inteira12.
Já no Rio Grande do Sul, o relatório informou que existe fornecimento de
água através da rede pública em quantidade suficiente, mas há muitos vazamentos, gerando a falta de água para os detentos13. Em outra prisão do Estado,
há frequente falta de água devido ao fato de o poço artesiano ter sido dimensionado para atender um número menor de presos14.
A falta de água e falta de estrutura das prisões, resulta no uso de métodos
caros para o fornecimento da água, métodos estes muitas vezes ineficientes ou
que promovem o desperdício de água, e não necessariamente são seguros. Em
Cajazeiras, muitas vezes recorre-se a carros-pipas abastecidos no mesmo local
em que o esgoto da prisão deságua15.
Quando não há a completa falta de água, há o problema do seu racionamento, o qual muitas vezes não é justificado e é realizado sem critério. Em
alguns locais os detentos têm acesso à água durante apenas algumas horas
ou, até mesmo, minutos. Essa situação se estende aos quatro cantos do Brasil,

9
10

11

12

13

14

15

Relatório Mutirão Carcerário do Pará, 2010. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/para.pdf.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Livro: Mutirão Carcerário, Publicação Conselho Nacional de Justiça, 2012. Disponível em
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcerario.pdf.
Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário da Paraíba, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/paraiba_final.pdf, página 26. Acesso em 31 de
outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio Grande do Norte, 2013. Disponível em http://www.cnj.
jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_rn_2013.pdf, página 290.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.
br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedosul.pdf, página 27. Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.
br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/riograndedosul.pdf, página 35. Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário da Paraíba, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/paraiba_final.pdf, página 26. Acesso em 31 de
outubro de 2013.
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incluindo na mesma categoria, Estados que apresentam níveis de desenvolvimento diversos, como São Paulo e Paraíba16.
Uma solução paliativa encontrada pelos presos é armazenar água em baldes, garrafas, recipientes que provavelmente não apresentam condições salubres para armazenar água17.
Em outros locais esses recipientes são até mesmo fornecidos pela administração da penitenciária aos detentos, por exemplo, em um presídio no Paraná, não há chuveiro no banheiro, portanto cada preso recebe um balde para
usar no ponto de água disponível no pátio do estabelecimento18.
Outro efeito da escassez de água é a criação de uma desigualdade entre
os presos. Em uma prisão o Paraná, somente os chamados “presos implantados”, aqueles que estão no estabelecimento há mais tempo e cuidam das
atividades rotineiras do local (limpeza, cozinha, lavanderia), dispõem de água
quente nos chuveiros19.
No entanto, foi em uma unidade prisional da Bahia que se constatou um
efeito muito grave da falta de água aos presos: o preso é obrigado a comprar
água potável para beber, e pagar preços acima dos praticados no mercado por
alimentos vendidos em cantinas no interior do presídio20. Essa situação é muito
grave, pois, inclusive foi denunciada a existência de um “banco” no interior desta unidade prisional, responsável por “guardar” dinheiro para os presos e pessoas que realizam compras em nome dos presos, mediante a cobrança de ágio21.
Em outros estabelecimentos prisionais, os internos contam com familiares
e terceiros para receber água potável, além de material para higiene e limpeza22.
16

17

18

19

20

21

22

Relatório Mutirão Carcerário da Paraíba, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/paraiba_final.pdf, páginas 25 e 26.Acesso
em 31 de outubro de 2013, e Relatório Mutirão Carcerário de São Paulo, 2011. Disponível
em
http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_sao_paulo_versao_2.pdf, página 27, acessado em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Paraná, 2010. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/parana.pdf, páginas 60 e 61.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário da Bahia, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_mutirao_carcerario_bahia.pdf,
página 118.Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Paraná, 2010. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/parana.pdf, página 101 Acesso em 31 de outubro
de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário da Bahia, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_mutirao_carcerario_bahia.pdf,
página 86 Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário da Bahia, 2011. Disponível em http://www.cnj.jus.br/images/
programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_mutirao_carcerario_bahia.pdf,
página 88. Acesso em 31 de outubro de 2013.
Relatório Mutirão Carcerário do Rio Grande do Norte, 2013. Disponível em http://www.cnj.
jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/relatorio_final_rn_2013.pdf, páginas 53, 72, 74, 76 e 78. Acesso em 31 de dezembro de 2013.
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Tendo em vista que não se pode tolerar que o fornecimento de água potável seja precário, e considerando ser esta situação fator preponderante para a
precariedade da higiene e insalubridade das unidades penitenciárias, afetando
diretamente a saúde dos internos, o presente parecer foi elaborado com o objetivo de mapear a distribuição do fornecimento de água no sistema prisional
do Rio de Janeiro.

III — Estrutura do trabalho
O parecer foi estruturado em diferentes tópicos para a apresentação clara e
coerente das informações coletadas e analisadas.
Inicialmente, introduzimos a metodologia utilizada para a elaboração do
parecer, depois fazemos referência aos parâmetros normativos aplicáveis à potabilidade da água no sistema carcerário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo
a Portaria do Ministério da Saúde, o Manual da CEDAE e Parâmetros Internacionais, tais como as regras mínimas estabelecidas pela ONU e alguns casos
discutidos no âmbito internacional.
Em seguida, apresentamos a análise das informações colhidas pelo NUDEDH, como a quantidade e qualidade das caixas d’água e bebedouros, a periodicidade da limpeza dos recipientes que contêm água nos presídios e os
responsáveis pela limpeza. Por fim, apresentamos uma conclusão sobre as informações coletadas.

IV — Metodologia
O presente trabalho foi realizado com base em pesquisas sobre a questão do
acesso à água em presídios, análise dos parâmetros normativos no tocante à
potabilidade da água e os cuidados com a limpeza e higiene no seu armazenamento, análise das informações apresentadas pelo NUDEDH e uma pesquisa na
jurisprudência comparada.
Em um primeiro momento, para compreendermos o tema proposto pela
defensoria pública, o grupo realizou uma pesquisa inicial sobre a questão a ser
abordada pelo parecer.
Após termos uma afinidade maior com a temática, o grupo analisou a legislação aplicável as questões suscitadas pela defensoria. As referências que
utilizamos como parâmetros normativos foram a portaria nº 2.914 do Ministério
da Saúde, que dispõe sobre o procedimento de qualidade da água para o consumo humano, e o Guia de usuário da CEDAE.
Em seguida, passamos à análise das informações coletadas no procedimento instaurado pelo NUDEDH após o recebimento de uma denúncia a respeito da insalubridade da água para consumo humano nos presídios do Estado. O
NUDEDH encaminhou ofícios para todos os estabelecimentos penais no Estado
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com o objetivo de fazer um levantamento sobre a situação do fornecimento
de água aos presos e as informações foram compiladas nesse procedimento.
Fizemos uma análise sistemática das respostas e organizamos numa tabela que
segue em anexo (Anexo A).
Por fim, o grupo teve a oportunidade de visitar uma unidade prisional no
complexo penitenciário de Bangu. A visita à penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira contribuiu para que o grupo pudesse ver in loco uma unidade
penal e entender como se dá o fornecimento da água aos presos. Embora não
tenha sido possível visitar o interior das celas, observamos as áreas externas e
foi possível constatar a existência de um castelo de água além de alguns bebedouros espalhados pela unidade.
Passamos agora para a análise dos parâmetros normativos sobre a potabilidade da água e os cuidados com a limpeza de seu armazenamento.

V — Parâmetros normativos
Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde
A portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde (“Portaria”), disciplina os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, revogando a
Portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde que regulava essa
questão. A análise dessa regulamentação é fundamental para identificar todas
as exigências regulamentares e legais sobre o padrão valorativo das águas.
A Portaria determina que toda água destinada ao consumo humano23, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade
da água. Exigência óbvia, uma vez que esta substância é, inquestionavelmente,
fundamental para a manutenção da vida humana.
Nesta lógica, como forma de garantir a observância deste padrão de qualidade, a referida norma estabelece como competência do Ministério da Saúde
— em especial, do da Secretaria de Vigilância em Saúde (“SVS”) — promover
e acompanhar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, em
articulação com as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios e seus respectivos responsáveis.
Como se vê, ainda que de forma mais ampla, cabe à União Federal atuar
ativamente para que seja feita a adequada fiscalização dos padrões de qualida-

23

De acordo com a Portaria, considera-se água potável destinada à ingestão, preparação e
produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem.
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de da água, garantindo que sejam observados os níveis estabelecidos24. Contudo, é de fundamental importância destacar que a competência geral da União
não exime os Estados e os Municípios de exercerem seus respectivos deveres
de acompanhamento e vigilância. Dentro de suas prerrogativas, cada ente federado deve atuar para que se conforme as regras de qualidade estabelecidas.
A própria Portaria já estabelece o padrão microbiológico de potabilidade
que deve ser observado por todos os fornecedores de águas para o consumo
humano. Veja-se a tabela técnica:

Tabela de padrão microbiológico da água para consumo humano
Tipo de água

Parâmetro

Água para consumo humano
Na saída do tratamento

VMP(1)

Escherichia coli

(2)

Coliformes totais(3)

Ausência em 100mL

Escherichia coli

Ausência em 100mL

Sistemas ou soluções
alternativas coletivas
Água
tratada

Ausência em 100mL

que abastecem menos

No sistema de distribuição (reserva-

Coliformes

tórios e rede)

totais(4)

de 20.000 habitantes

Apenas uma amostra,
entre as amostras
examinadas no mês,
poderá apresentar
resultado positivo

Sistemas ou soluções
alternativas coleti-

Ausência em 100mL

vas que abastecem

em 95% das amostras

a partir de 20.000

examinadas no mês

habitantes

Assim, nos controles de qualidade das águas obrigatórios, quando forem
detectadas amostras com resultado positivo para coliformes totais25, ações
corretivas devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias
imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios.
Deste modo, a Portaria reafirma seu compromisso e intenção de que toda
água para consumo humano, fornecida coletivamente, sem exceção, deverá
passar por processo de desinfecção ou cloração. Trata-se de um pressuposto
fundamental: sem um mínimo de tratamento, esta substância fundamental não
pode ser destinada ao uso humano.

24

25

Ainda que de forma complementar, a norma determina que art. 7: VI — executar ações de
vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma complementar à atuação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Tipo específico de bactéria que indica, principalmente, contaminação fecal. Disponível em
http://darwin.futuro.usp.br/site/ecologia/quadroteorico/c_coliformes.htm. Acesso em
29.10.2013.
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Por fim, destaca-se que, em caso de inobservância das determinações
dispostas na Portaria, aplicar-se-ão as sanções administrativas previstas na lei
6.437/197726, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal aplicáveis.
Uma vez mais, tal fiscalização cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio da
SVS, e às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,
ou órgãos equivalentes, assegurar o cumprimento da norma.

Guia do Usuário para Limpeza de Caixa d’Água da CEDAE
O manual da Cedae27, para limpeza de caixa d’água, recomenda que a limpeza
se dê semestralmente e descreve o procedimento a ser realizado28. Salienta-se
que as instalações de água e sua manutenção são de inteira responsabilidade
dos respectivos proprietários ou ocupantes. A manutenção deverá ser realizada, no máximo, de seis e seis meses, de forma que se evite a contaminação ou
poluição da distribuição da água potável.

Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos
No âmbito das Nações Unidas foram aprovadas as “Regras Mínimas para o
Tratamento de presos” que apresenta parâmetros gerais de condições de detenção, incluindo o direito ao acesso à água potável sempre que necessário.29
De acordo com tais regras, as acomodações destinadas aos reclusos, especialmente dormitórios, devem satisfazer determinadas exigências de higiene
e saúde, levando em consideração as condições climáticas e especialmente a
cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e
a ventilação.
As instalações sanitárias devem ser adequadas, a fim de que os reclusos
possam efetuar as suas necessidades quando precisarem, de modo limpo e
26
27

Lei que configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as sanções respectivas.
Guia completo disponível em http://www.cedae.com.br/div/GUIA2012.pdf. Acesso em
06.11.2013.
28 O procedimento se inicia com o fechamento do registro da caixa d’água, devendo o seu consumo prosseguir naturalmente até que restem apenas 15 cm de água no fundo da caixa (para
ser utilizada na própria limpeza). As paredes da caixa devem ser limpas por esponjas sem
utilizar sabão, detergente ou quaisquer outros produtos. Os resíduos descolados das paredes
e do fundo deverão ser retirados juntos à água suja por meio de baldes e panos limpos.
		 Depois de repetir o procedimento, a bucha de pano deve ser removida e o registro de
entrada aberto, para enchimento da caixa, acrescentando 2 litros de água sanitária para
cada 1.000 litros de água. Deve-se deixar essa água em repouso por, no mínimo, 2 horas.
Após esse procedimento, a caixa deve ser toda esvaziada, abrindo todas as torneiras para
que esta água desinfete a tubulação concluindo o processo desinfetante.
29 Essas regras foram adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra, em 1955, aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU. Esse Conselho aprovou o documento através da sua
resolução 663 C I (XXIV), de 31 de julho de 1957, aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de
maio de 1977. Em 25 de maio de 1984, através da resolução 1984/47, o Conselho Econômico
e Social aprovou treze procedimentos para a aplicação efetiva de tais regras mínimas.
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decente. As instalações de banho e ducha devem ser suficientes para que todos os reclusos possam, quando desejem ou lhes seja exigido, tomar banho ou
ducha a uma temperatura adequada ao clima, tão frequentemente quanto necessário à higiene geral, de acordo com a estação do ano e a região geográfica,
mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado. Todas as zonas de
um estabelecimento penitenciário usadas regularmente pelos reclusos devem
ser mantidas e conservadas sempre escrupulosamente limpas.
Quanto à higiene pessoal, deve ser exigido a todos os reclusos que se
mantenham limpos e, para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água e os artigos de
higiene necessários à saúde e limpeza. A fim de permitir aos reclusos manter
um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, ser-lhes-ão garantidos os meios indispensáveis para cuidar do cabelo e da barba.
Outrossim, o Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime
e o tratamento dos Delinquentes também se preocupou em dispor sobre regramentos básicos para alimentação dos presos, incumbindo a administração
dos presídios a fornecer a cada recluso, em horas determinadas, alimentação
de valor nutritivo adequado à saúde e à robustez física, de qualidade e bem
preparada e servida. Além disso, dispõe que todos os presos devem ter a possibilidade de ter acesso à água potável sempre que necessário.
Essas as regras mínimas deverão ser adotadas e aplicadas nos estabelecimentos penitenciários e correcionais brasileiros devendo o secretário-geral ser
informado de cinco em cinco anos dos progressos feitos relativamente à sua
aplicação. O Governo, da mesma forma, deverá adotar medidas necessárias
para dar a mais ampla publicidade possível a tais regras, não apenas junto dos
organismos públicos interessados, mas também junto das organizações não
governamentais que se ocupam da defesa social.

VI — Jurisprudência Internacional
Nesta seção, objetiva-se apresentar o posicionamento de tribunais e órgãos
internacionais de direitos humanos no bojo de casos julgados, relacionados a
condições a serem garantidas a detentos. É importante notar que os órgãos
internacionais destacados não mencionam nas decisões dos casos analisados a
questão da potabilidade da água de forma direta. Entretanto, as condições de
detenção a serem respeitadas, enfatizadas pelos órgãos e instâncias decisórias,
indicam que o acesso à água potável pelos detentos é requisito intrínseco às
circunstâncias listadas como obrigação do Estado.
São expostos alguns exemplos em que países foram condenados por órgãos internacionais ou regionais de proteção aos direitos humanos, por terem
ultrapassado os limites divisores entre o que é aceitável ou não, em termos de
garantias e direitos do preso. Há obrigações a serem respeitadas pelo Estado a
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fim de que a situação do preso não seja considerada um tratamento desumano, degradante, ou violadora da sua integridade psicofísica. Embora não haja
um caso específico que somente trata da questão da potabilidade da água, o
acesso à água potável é crucial para que se tenha uma condição de detenção,
considerada minimamente humana.
Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas
No caso Clarence Marshall v. Jamaica30, o peticionário apresentou um relatório da
Anistia Internacional de 1994, que demonstrava as condições da Prisão de St Catherine District. A maioria dos problemas apontados se relacionava à higiene, como,
por exemplo, a água corrente da prisão que se encontrava poluída com insetos e
excrementos humanos. Com isso, o peticionário alega que essas condições causaram sério sofrimento e angústia, bem como o fizeram desenvolver um problema de
ansiedade. Assim, sustentou que tais condições dariam ensejo à violação do artigo
10, parágrafo 1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), que
dispõe que “todos os indivíduos privados da sua liberdade devem ser tratados com
humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa humana”.
Na ocasião, o Comitê de Direitos Humanos (“Comitê”) entendeu que as
condições deploráveis de detenção podem, por si sós, constituir uma violação
aos artigos 7o (tortura e tratamento cruel e degradante) e 10o do PIDCP, e admitiu que tais alegações tivessem seu mérito julgado.
Ademais, no caso Sextus vs. Trinidad e Tobago31 o peticionário alegou
que as condições de sua detenção violavam os artigos 7o e 10o do PIDCP. As
alegações incluíam: (i) balde que era usado como vaso sanitário; (ii) falta de
ventilação nas celas; (iii) falta de iluminação natural — a única iluminação era
feita por uma luz fluorescente que ficava acesa 24 horas por dia; (iv) falta de
comida (o peticionário ficava algumas vezes sem almoçar).
O Comitê entendeu que as condições de detenção do peticionário violam
o seu direito de ser tratado com dignidade humana e que assim houve uma violação ao artigo 10, parágrafo 1º. Não obstante, o Comitê esclareceu que como
o artigo 10 do PIDCP dispõe especificamente sobre a situação das pessoas
privadas de liberdade, abordando elementos do artigo 7º, ele poderia observar
as violações dos dois artigos conjuntamente, não havendo necessidade de separar a análise das violações por artigo.
Com base nesse caso, é possível argumentar que a água potável é condição ainda mais vital para o ser humano do que a ingestão de comida. Se a
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Disponível em: http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session64/view730.htm. Acesso
em 11 de novembro de 2013.
Disponível em: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/e2a4c1285a5b7448c12
56ab70029b335?Opendocument. Acesso em 11 de novembro de 2013.
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ausência de almoço corresponde à violação da dignidade humana do preso,
o mesmo pode ser dito da escassez de acesso à água potável pelos detentos.
Corte Europeia de Direitos Humanos
No caso Labzov vs. Russia32, julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos
(CEDH), a Rússia foi condenada por não oferecer condições de prisão compatíveis com o limite tolerado pelo artigo 3o, da Convenção Europeia de Direitos
Humanos. Esse dispositivo trata, especificamente, da proteção à integridade
psicofísica e da vedação ao tratamento desumano ou degradante.
De acordo com o peticionário, a cela apresentava um espaço de 15 m2 e
abrigava de 35 a 40 prisioneiros, sendo que havia apenas 20 camas. Os prisioneiros alternavam os turnos para dormir. O banheiro, dentro da cela, estava
sempre ocupado por 5 dos presos que sofriam de disenteria.
A CEDH enfatizou que o sofrimento e a humilhação devem ser compatíveis com o que seria esperado por uma forma legítima de castigo e tratamento,
para que não consistam em tratamento degradante e violação à integridade
psicofísica. Com isso, o Estado deve garantir que o preso seja detido em condições que sejam compatíveis com o respeito à sua dignidade humana. A maneira e o método de executar a pena não podem sujeitar o preso à angústia e ao
sofrimento de uma intensidade superior aos níveis esperados para o sofrimento
e a angústia atinentes à detenção e à privação da liberdade. É preciso, pois,
que as demandas práticas das prisões, a saúde e bem-estar do preso estejam
salvaguardados.
Ao julgar o mérito do caso, a CEDH entendeu que as condições da prisão
violavam o artigo 3o, constituindo essas condições como sendo desumanas e degradantes, pois a situação de saúde do preso foi tão afetada, que precisou de tratamento médico. Assim, ficou entendido pela CEDH que as condições da prisão
iam além daquilo tolerado pelo artigo 3o, e que por isso este tenha sido violado.
Sistema Interamericano de Direito Humanos
Os casos mais significativos no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (“SIDH”) serão analisados separadamente. Na subseção seguinte,
será apresentado o posicionamento da Comissão Interamericana de Diretos
Humanos e, em seguida, ater-se-á aos julgados da Corte Interamericana de
Direitos Humanos.
É importante notar que o Brasil aceitou a competência contenciosa da
Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do Decreto Legislativo nº
89, de 1998. Sujeita-se, portanto, à sua jurisdição. Suas decisões são essenciais
32

Disponível em: http://echr.ketse.com/doc/62208.00-en-20050616/view/. Acesso em 11 de
novembro de 2013.
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para materialização dos dispositivos da Convenção Americana de Direitos Humanos (“CADH”). Sob essa perspectiva, as decisões abaixo mencionadas têm o
condão de dar maior concretude ao significado do art. 5º, da CADH.
Comissão Interamericana de Direitos Humanos
No caso Oscar Elías Biscet y Otros vs. Cuba33, a Cuban American Bar Association apresentou a petição perante a Comissão em 2003, alegando que, no
mesmo ano, em março, o Estado deteve uma série de ativistas de direitos humanos e jornalistas independentes, por terem desenvolvido atividades subversivas e os condenou a penas de prisão de 6 meses a 28 anos. No que tange às
condições de prisão, os peticionários alegam que não havia serviço médico
disponível para quando um dos presos passava mal, falta de assistência religiosa, confinamento solitário, falta de exercícios físicos, alimentação inadequada,
falta de salubridade nas celas. De acordo com a Comissão, tais condições de
prisão deram ensejo a violação dos artigos V e XI da Declaração Americana dos
Direitos do Homem, que tratam, respectivamente, da proteção à honra e vida
privada, e saúde.
Corte Interamericana de Direitos Humanos
No âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos (“Corte IDH”), há julgados que ratificam o direito da pessoa, privada de sua liberdade, de viver em
condições de detenção compatíveis com sua dignidade pessoal. Por ser responsável pela manutenção dos estabelecimentos prisionais, o Estado se encontra em uma posição de garantidor dos direitos das pessoas que se encontram
sob sua custódia.34 Com efeito, os artigos 5.1 e 5.2, da Convenção Americana de
Direitos Humanos (“CADH”) estipulam que
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou
tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada
de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano. (grifado).
Nesse sentido, no caso Diaz Peña vs. Venezuela, a Corte IDH entendeu restarem ambos os dispositivos violados, por consequência das condições de de-
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Disponível em: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Cuba12476sp.htm. Acesso
em 11 de novembro de 2013.
Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244. p. 51.
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tenção vivenciadas pelo preso Sr. Raúl José Díaz. O estabelecimento prisional
não oferecia atenção médica adequada e oportuna, não mantinha ventilação e
acesso à luz natural e garantia banhos de sol de forma limitada, a cada 15 dias.35
Nesse diapasão, a ausência de acesso à água potável também pode ser
considerada como desrespeito à integridade física dos detentos e à dignidade
inerente ao ser humano. É condição violadora dos arts. 5.1 e 5.2, da CADH.
A Corte IDH considerou também, no caso Montero Aranguren e outros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, que as más condições físicas e sanitárias dos estabelecimentos de detenção, assim como a falta de luz e ventilação adequadas,
podem ser em si mesmas violações ao art. 5º, da Convenção Americana, dependendo de sua intensidade, duração e das características pessoais de quem as
sofre.36 Isso porque tais condições podem causar sofrimentos de uma intensidade que exceda o limite inevitável de sofrimento intrínseco à própria detenção.
Ainda, no caso Vélez Loor Vs. Panamá, a Corte IDH ratificou a necessidade
de o Estado proporcionar aos detentos condições mínimas, como a revisão médica regular, atenção e tratamento adequados quando requeridos pelo detento.37
Ademais, é importante ressaltar que, assim como estabelecido no caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colômbia, a responsabilidade internacional do Estado,
considerado o marco da Convenção Americana de Direitos Humanos, surge no
momento da violação de obrigações, genericamente estipuladas no documento
normativo. O Estado deve, em caráter erga omnes, respeitar e fazer respeitar as
normas de proteção e assegurar a efetividade de direitos consagrados sob toda
e qualquer circunstância, assim como reconhecido nos arts. 1.1 e 1.2, da CADH.
Nesse sentido, o acesso à água potável e seu fornecimento adequado e
regular aos presos faz parte de uma condição de detenção digna e se descumprimento acarretaria violação à CADH.
Tendo como base os parâmetros normativos acima elencados e o panorama de casos internacionais envolvendo o sistema penitenciário, passamos agora
à análise das informações coletadas no procedimento instaurado pelo NUDEDH
sobre o fornecimento e acesso à água nos presídios do Estado do Rio de Janeiro.

VII — Análise do Procedimento do NUDEDH
A fim de mapear e entender como se dá o fornecimento de água nos presídios
do Rio de Janeiro, o NUDEDH enviou ofícios às unidades penais do estado com
seis questionamentos que deveriam ser respondidos38. Analisamos as respos-

35
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Ibid. par. 129. p. 51.
Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 97.
Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, párr. 220.
Exemplo de ofício está presente no Anexo B.
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tas encaminhadas pelas unidades e as organizamos em uma tabela para melhor
visualização (Anexo A).
Os ofícios encaminhados pelo NUDEDH apresentavam os seguintes questionamentos:
1.

A quantidade de reservatórios e caixas d’água existentes na unidade
prisional;

2. Se estes reservatórios e caixas d’água passam por processo de limpeza;
3. A periodicidade do processo de limpeza e a data da última intervenção;
4. O responsável pela realização da limpeza (empresa, mão de obra dos
presos, etc.);
5. Se há bebedouros na unidade (quantidade e localização); e
6. Se o fornecimento de água potável é contínuo em todas as celas — não
sendo, foi requerido que fosse informado a periodicidade deste fornecimento39.
Do universo de presídios do Estado do Rio de Janeiro (52 estabelecimentos penais ao todo), 30 responderam aos ofícios40, porém, nem todas as informações fornecidas foram satisfatórias para podermos analisar.
Uma grande dificuldade encontrada foi a incompletude das informações
fornecidas pelas unidades prisionais e a existência de respostas incondizentes
com o que foi requisitado.
Ademais, não foi possível obter o número de detentos em todas as unidades prisionais, assim como não foi possível obter informações acerca da capacidade máxima de todas as unidades.
Das 30 unidades prisionais listadas, 23 informaram sobre a capacidade
máxima e apenas 9 não estão com excesso de detentos, sendo elas: Casa do
39
40

Cabe ressaltar que nem todos os ofícios continham o item 6.
Quais sejam: Cadeia Pública Jorge Santana, Cadeia Pública Romeiro Neto, Penitenciária
Vieira Ferreira Neto, Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro, Casa do Albergado Coronel
PM Francisco Spargoli Rocha, Unidades Prisionais de Gericinó: Presídio Alfredo Tranjan —
Bangu II, Unidades Prisionais de Gericinó: Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza, Unidades Prisionais de Gericinó: Penitenciária Lemos de Brito, Cadeia Pública Bandeira Stampa,
Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros, Presídio Evaristo de
Moraes, Instituto Penal Edgard Costa, Hospital Penal de Niterói, Instituto Penal Oscar Stevenson, Presídio Ary Franco, Presídio Nelson Hungria, Frei Caneca e Isoladas, Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, Cadeia Pública Pedrolino Werling de
Oliveira, Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, Hospital sanatório Penal, Casa do Albergado
Crispim Ventido, Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, Presídio João Carlos da Silva,
Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, Cadeia Pública Pedro Mello da Silva, Cadeia Pública José Frederico Marques, Cadeia Pública Cotrim Neto, Penitenciária Gabriel Ferreira
Castilho, e Casa de Custódia Franz de Castro Holzwart.
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Albergado Coronoel PM Francisco Spargoli Rocha, Cadeia Pública Bandeira
Stampa, Presídio Evaristo de Moraes, Presídio Nelson Hungria, Cadeia Pública
Pedrolino Werling de Oliveira, Casa do Albergado Crispim Ventino, Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, Cadeia Pública José Frederico Marques, Casa
de Custódia Franz de Castro Holzwart.
Feitas as observações acima, ainda antes de iniciar a análise das respostas
aos ofícios, cabe diferenciar caixa d’água, reservatório, cisterna e castelos d’água,
recipientes utilizados no fornecimento de água potável nas unidades prisionais.
A caixa-d’água é um tanque destinado a armazenar água para consumo
humano ou agrícola. Caixas-d’água de empresas de saneamento (distribuidoras de água) ou instalações particulares muito grandes (a partir de dezenas
de milhares de litros) são denominadas reservatórios. Podem ser construídas
abaixo (reservatório enterrado) ou acima do solo (reservatório elevado ou castelo d’água) neste caso em edificação própria e isolada, geralmente no alto de
morros ou de edificações. Uma caixa d’água possui um dispositivo que pode
funcionar por gravidade ou com uma bomba, que extrai água da rua ou de outro reservatório (que pode também ser chamada cisterna).
Castelo d’água é um reservatório de água elevado, constituído de uma
torre com uma grande caixa d’água na parte superior. Geralmente é construído em local suficientemente alto para alimentar o sistema de abastecimento
d’água, sob pressão. A água é enviada do ponto de captação ao reservatório.
Se a altitude do ponto de captação é inferior à altitude do reservatório, utilizam-se bombas para elevar o nível da água até este último. Em seguida a água
é enviada, por gravidade, à rede de abastecimento.
Cisternas são espécies de caixas d’água que armazenam a água da chuva
captada através de dutos ligados aos telhados de uma construção. A instalação
da cisterna deve ser feita de modo que ela fique bem lacrada e enterrada, para
manter a temperatura estável e evitar a proliferação de microorganismos e o
aquecimento da água e consequente evaporação. Fazem parte desse sistema
filtros, boia, e bomba para levar de volta a água lá para cima, para outra caixa
d’água que abastece a edificação com essa água já filtrada (é necessário ter
uma caixa d’água exclusiva para distribuição da água proveniente da cisterna).
De lá, a água proveniente da chuva é encaminhada para o seu uso final, que
deve ser, preferencialmente, as descargas, irrigação de jardim e lavanderias.
Passamos agora à análise de cada quesito dos itens dos ofícios:

1. A quantidade de reservatórios e caixas d’água existentes na
unidade prisional:
No que diz respeito à quantidade de caixas d’água, reservatórios e cisternas,
muitas respostas informaram apenas a quantidade, mas não a capacidade dos
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sistemas de armazenamento. Este foi o caso das unidades prisionais: Cadeias
Públicas José Frederico Marques, Pedro Mello da Silva, Pedrolino Werling de
Oliveira, Paulo Roberto Rocha e Romeiro Neto, Unidades Prisionais do Complexo de Gericinó Penitenciárias joaquim Ferreira de Souza e Lemos de Brito,
Presídio Evaristo de Morais, Ary Franco e João Carlos da Silva, Penitenciárias
Laércio Costa Pellegrino, Gabriel Ferreira Castilho e Institutos Penais Edgard
Costa, Oscar Stevenson e Benjamin de Moraes Filho.
Portanto, em relação a estas unidades citadas, a falta de uma resposta clara,
aliada à falta de informações acerca do número de presos e a capacidade de algumas unidades prisionais, não é possível fazer uma análise substancial se o sistema
de abastecimento de água é o suficiente para atender às necessidades dos presos.
As unidades prisionais Casa de Custódia Franz de Castro Holzwart e Casa
do Albergado Crispim Ventino não informaram a quantidade de reservatórios e
caixas d’água existentes nas unidades.
A Cadeia Pública Jorge Santana possui duas cisternas de 100.000 L (cem
mil litros) e uma caixa d’água de 60.000 l (sessenta mil litros), já a Dalton Crespo de Castro possui dois reservatórios, sendo uma caixa d’água de 55.000 L
(cinquenta e cinco mil litros) e uma cisterna de 160.000 L (cento e sessenta mil
litros), para abastecer 835 e 732 presos, respectivamente.
A Casa do Albergado Coronel PM Francisco Spargoli Rocha respondeu a
dois ofícios41. Na primeira resposta, informaram que eles possuíam um reservatório de 2.000 L (dois mil litros) além de sete caixas d’água, sendo uma de
5.000 L (cinco mil litros), quarto de 2.000 L (dois mil litros) e duas de 1.000
L (mil litros) e, na segunda resposta informaram que possuíam uma cisterna e
um reservatório de 10.000L (dez mil litros) cada, duas caixas d’água de 1.000L
(mil litros) e outras duas de 1.000 L (mil litros), para abastecer 121 presos. Vale
ressaltar que a capacidade é de 250, estando operando abaixo do máximo.
O presídio Alfredo Tranjan (Bangu II) possui 23 caixas d’água de 1000 L (mil
litros), um castelo e uma cisterna de 30.000 L (trinta mil litros) cada, para abastecer 1564 presos. A Cadeia Pública Bandeira Stampa possui quatro reservatórios,
sendo três de 60.000 L (sessenta mil litros) e um de 20.000 L (vinte mil litros) e
uma caixa d’água de 30.000 L (trinta mil litros) para abastecer 540 presos.
O Hospital Penal de Niterói informou que possui quarto cisternas de
10.000 L (dez mil litros), 6 caixas d’água, sendo duas de 12.000 L (doze mil
litros) e quatro de 500 L (quinhentos litros) não tendo informado a capacidade máxima e a situação atual do efetivo carcerário. O presídio Nelson Hungria
também respondeu a dois ofícios42 e apresentou informações diferentes. Primeiramente, respondeu que possuía um reservatório de 40.000 L (quarenta
41
42

Ofícios n. 2021 e 1838 de 18/10/11 e 23/08/12, respectivamente.
Ofícios n. 2008 e 664, de 20/09/2011 e 22/08/2012, respectivamente.
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mil litros) e outras seis de 1.000 L (mil litros) e depois, informou que possuía,
ainda, duas cisternas de 100.000 L (cem mil litros).
O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo também
respondeu a dois ofícios43. Primeiramente, respondeu que possuía uma cisterna
de 100.000 L (cem mil litros) e uma caixa d’água de 30.000 L (trinta mil litros),
na segunda resposta afirmou que possuía 3 reservatórios, sendo uma cisterna
de 65.000 L (sessenta e cinco mil litros), uma de 120.000 (centro e vinte mil
litros) e uma caixa d’água de 45.000 L (quarenta e cinco mil litros).
O Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros
também respondeu a dois ofícios, informando que possuía 2 caixas d’água de
10.000 L (dez mil litros) e uma cisterna 100.000 L (cem mil litros) desativada.
O Hospital Sanatório Penal possui uma cisterna de 3500 L (três mil e quinhentos litros) e uma caixa d’água de 40.000 L (quarenta mil litros). A Cadeia Pública Cotrim Neto possui 2 reservatórios, sendo uma caixa d’água de
55.000 L (cinquenta e cinco mil litros) e uma cisterna de 160.000 L (centro e
sessenta mil litros).

2. & 3. Se estes reservatórios e caixas d’água passam por
processo de limpeza e a data da última limpeza:
Ao analisar a frequência em que ocorre a limpeza das caixas e reservatórios de
água nos presídios, as respostas aos ofícios podem ser dividas em cinco categorias: anualmente, semestralmente, quadrimestralmente, trimestralmente e não informado, embora o manual da CEDAE requeira que a limpeza seja feita a cada seis
meses. Observa-se que algumas unidades responderam a mais de um ofício e em
diferentes períodos de tempo, e, portanto, é possível que a limpeza de uma unidade classificada como “anualmente” pode não ter sido correspondente a realidade.

Anualmente
Das unidades que responderam aos ofícios, ao menos cinco informou que realizam limpeza uma vez por ano, contrariando o disposto pela CEDAE, entidade
competente para o fornecimento de água no Estado. São elas: a cadeia pública Romeiro Neto, a penitenciária Lemos de Brito, a cadeia pública Bandeira
Stampa, a cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira e penitenciária Gabriel
Ferreira Castilho.
Segundo o responsável pela Cadeia Pública Romeiro Neto, em resposta na
data de 20/09/2012 ao ofício enviado na data de 22/08/2012, as caixas da cela
passam por limpeza semanalmente e o reservatório passa por limpeza anualmente sendo a última limpeza realizada em 11/01/2012.

43

Ofícios n. 2027 e 1844 de 17/10/11 e 31/08/2012, respectivamente.
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A Penitenciária Lemos de Brito, por sua vez, apresentou respostas distintas. Na primeira alegou que os reservatórios eram limpos duas vezes ao ano
tendo passado mais de seis meses desde a última limpeza44, e depois alegou
que a limpeza era feita anualmente, tendo a última sido feita em 14/12/201145.
A cadeia pública Bandeira Stampa, em 25/10/2011, respondeu ao oficio informando que os quatro reservatórios e a caixa d’ água são limpos anualmente.
A cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira informou, em 29/08/2012,
um ano depois do oficio que foi enviado em 20/9/2011, que a limpeza é feita
uma vez por ano tendo sido a última realizada em 18/12/2011.
Na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, segundo ofício de 30/12/2011,
a limpeza ocorre anualmente, mas não se informou a data da última limpeza.

Semestralmente
Conforme já explicado, as caixas d’água devem ser limpas a cada seis meses e
onze estabelecimentos penais informaram que realizam a limpeza dentro desse
prazo, mas em três casos observou-se que o prazo de limpeza de seis em seis
meses não foi cumprido.
O Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros informou, em 27/11/2011, que as duas caixas d’água e as cisternas são limpas “dentro
do possível”, a cada seis meses, e que a última limpeza teria sido em outubro de
2010. Ou seja, embora tenham informado que a limpeza deveria ocorrer a cada
seis meses, na realidade a unidade estava há um ano sem limpeza.
A Casa do Albergado Coronel PM Francisco Spargoli Rocha apresentou
duas respostas, que as caixas eram limpas a cada quatro meses e depois em
23/08/2012 informou que a limpeza é feita semestralmente e que o último processo de limpeza tinha sido em agosto de 2011. Ou seja, já havia passado da
metade do ano de 2012 e nenhum processo de limpeza havia sido realizado.
O Hospital Penal de Niterói em resposta, em 04/09/2012, informou que as
quatro cisternas e seis caixas d’água são limpas semestralmente e que a última
limpeza havia sido feita em 02/12/2011. Ou seja, com base na data da resposta,
a última limpeza ocorreu há mais de seis meses, tendo portanto o prazo de
limpeza expirado.
O responsável pela cadeia pública Jorge Santana respondeu que as limpezas do castelo de água e das duas caixas d’água são feita semestralmente46
tendo sido a última limpeza feita em maio 2012.

44

45
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Respostas aos ofícios enviados em 19/10/2011 e resposta a outro ofício enviado em
13/10/2011 informado que a limpeza é realizada semestralmente e que a última limpeza
havia sido feita em 18/02/2011, ou seja, o prazo de limpeza estava expirado.
Resposta ao ofício enviado em 13/08/2012 informando que a limpeza é feita anualmente.
Resposta ao oficio enviado em 20/09/2011.
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A cadeia pública Dalton Crespo de Castro respondeu em 24/10/2011 informando que os dois reservatórios, a caixa d’agua e a cisterna são limpas semestralmente e que a última limpeza foi feita em abril de 2011.
O Presídio Evaristo de Moraes informou em 07/10/2011, que o reservatório
de água e a caixa d’água são limpos semestralmente e que o último processo
havia sido feito em agosto de 2011.
O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo informou
que o processo de limpeza ocorre semestralmente e em resposta enviada no
dia 31/08/2012, informou que a última limpeza foi feita em 08/08/2012.
O Presídio Evaristo de Moraes informou que a limpeza é feita semestralmente, tendo a última sido realizada em agosto de 2011.
No Presídio Ary Franco o procedimento é feito semestralmente sendo o
último realizado por empresa em novembro de 2011 e pelos próprios presos em
julho de 2012.
No Hospital Sanatório Penal, conforme ofício de 14/10/2011, a limpeza dos
reservatórios é semestral, sendo que a cisterna passou por processo de limpeza e desinfecção no dia 16/11/11, e a limpeza da caixa d’água seria efetuada no
dia 16/12/11.
Na penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, segundo ofício de 13/10/2011,
a limpeza ocorre semestralmente, sendo que a última foi realizada em
18/02/2011.
Na Cadeia Pública Cotrim Neto, em ofício de 24/10/2011, há limpeza semestralmente, sendo que a última ocorreu em abril de 2011.

Quadrimestralmente (a cada quatro meses)
A penitenciária Joaquim Ferreira de Souza informou, em 11/10/2011, que o reservatório de água e a caixa d’água são limpos de “quadrimestralmente” ou
quando detectada alguma alteração na qualidade da água, porém esse prazo
não foi observado. Em reposta a outro oficio em 21/08/2012, informou que
os certificados de garantia têm frequência de seis meses, sendo que a última
intervenção ocorreu na data de 18/12/2011, ou seja, o prazo já havia expirado.
Reconheceram que o prazo havia decorrido e por isso já tinham solicitado o
agendamento com a empresa responsável pela limpeza da caixa que é feita
pela Divisão de Administração/SEAP-UPDA.

Trimestralmente
O Instituto Penal Edgard Costa em 28/09/2012 respondeu oficio, enviado em
20/09/2011, informando que a caixa d’água é limpa a cada três meses e que o
último processo havia sido realizado em setembro de 2012.
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Não Informaram
A maioria das unidades não informou sobre a periodicidade da limpeza das caixas d’água, limitando-se a responder que há processo de limpeza sem fornecer
informações detalhadas. As unidades Casa do Albergado Crispim Ventino, Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, Presídio João Carlos Da Silva e Frei Caneca apenas informaram que existe processo de limpeza, mas não detalharam
a periodicidade e nem a data da última limpeza. Outras como o Instituo Penal
Oscar Stevenson, a cadeia Pública Paulo Roberto Rocha e a Casa de Custódia
Franz de Castro Holzwart, não informaram nem se existe processo de limpeza.
A Penitenciária Vieira Ferreira Neto, em 06/11/2011 não informou a periodicidade do processo de limpeza, apenas apresentou informação de que a última
tinha sido feita em 22/02/2010.
O Presídio Alfredo Trajan-Bangu II informou em 23/01/2012 apenas que
os reservatórios passam por limpeza periódica, sem precisar o período, e que a
última tinha ocorrido em 23/01/2012.
O Presídio Nelson Hungria em resposta enviada em 12/09/2012 informou
que a limpeza é feita periodicamente, sem, contudo, especificar a frequência, a
última tinha sido feita em 17/03/2011.
No ofício de 25/10/2011 a cadeia pública Pedro Mello da Silva, não consta
a periodicidade, mas o diretor ressalvou que “observamos o estado dos reservatórios e quando necessário, solicitamos junto à empresa prestadora do serviço”. Na Cadeia Pública José Frederico Marques, conforme ofício de 27/10/2011,
não houve processo de limpeza até o momento da resposta, pois a unidade
tinha sido recém-inaugurada, mas o procedimento já havia sido solicitado.

4. O responsável pela realização da limpeza (empresa, mão de
obra dos presos, etc.):
Na maioria dos casos a limpeza é realizada por empresas e às vezes também
se utiliza mão de obra dos presos. Apresentamos abaixo informações sobre as
empresas que realizam esse serviço, levando em consideração que mais de uma
empresa pode ter prestado serviços de limpeza na mesma unidade prisional.

Locanty Soluções e Qualidade Ltda. e Locanty Comércio e Serviços Ltda.
Dentre as empresas que fornecem o serviço de limpeza de caixas d’água, reservatórios de água e cisternas, as empresas Locanty Soluções e Qualidade Ltda. e
Locanty Comércio e Serviços Ltda47 aparecem com maior frequência, atuando
direta ou indiretamente, em treze unidades prisionais.
47

Algumas unidades apenas se referiram à empresa “Locanty” que entendemos fazer parte
do mesmo grupo. Observa-se que a empresa Locanty Comércio e Serviços Ltda. alterou
seu nome, passando a se chamar Infornova Ambiental Ltda.
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Nas situações de atuação indireta a empresa “Locanty” terceiriza o serviço
de limpeza, como é o caso nas seguintes unidades: Presídio Alfredo Tranjan —
Bangu II, Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza, assim como a Penitenciária
Gabriel Ferreira Castilho. Nestas unidades a empresa responsável pela limpeza
é Estrela Serviços de Dedetização e Imunização Ltda., que foi contratada ou
terceirizada pela Locanty Soluções e Qualidade Ltda.
Outras unidades (Cadeia Pública Jorge Santana, Penitenciária Vieira Ferreira Neto, Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, Cadeia pública Pedro
Mello da Silva) apenas citam a “Locanty” como a responsável pelo serviço de
limpeza, mas não informam se a atuação da “Locanty” é direta ou indireta, e se
há contratações ou terceirizações. As respostas da Casa do Albergado Coronel
PM Francisco Spargoli Rocha, da Cadeia Pública Bandeira Stampa e da Penitenciária Lemos de Brito, informam que é a Locanty Comércio e Serviços Ltda.,
a empresa responsável pela limpeza, ao passo que a Cadeia Pública Pedrolino
Werling de Oliveira e a Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha, informam que é a
Locanty Soluções e Qualidade Ltda., no entanto, nenhuma dessas unidades traz
informações sobre a qualidade da atuação da empresa, se é direta ou indireta.
Já no Centro de tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros, a
Locanty Comércio e Serviço Ltda. é responsável pela limpeza dos reservatórios
de água, ao passo que a empresa Toyama aparece como a responsável pela
limpeza dos demais recipiente armazenadores de água.
Acerca da Locanty Comércio e Serviços Ltda., o comprovante de inscrição e
situação cadastral da empresa na Receita Federal, informa que as atividades realizadas para as quais referida empresa está apta a realizar são bastante ecléticas,
sua atividade econômica principal é o aluguel de máquinas e equipamentos para
escritórios, no entanto, a empresa tem como atividades econômicas secundárias:
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, transporte rodoviário de produtos perigosos,
coleta de resíduos não perigosos, coleta de resíduos perigosos, serviço de engenharia, locação de mão de obra temporária e limpeza em prédios e em domicílios.
Importante informar que há diversos processos na justiça contra as empresas chamadas “Locanty”, principalmente processos trabalhistas e problemas em licitações48, não só no estado do Rio de Janeiro, mas também nos
estados de São Paulo e Goiás.
48

Por exemplo, em fevereiro de 2013, a Locanty Comércio e Serviços Ltda., junto a outros réus
acusados em processo perante o Poder Judiciário, foi condenada pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio de Janeiro a devolver ao município valor superfaturado em contrato de
locação de veículos realizado com a Câmara dos Vereadores de Duque de Caxias. Devido a
fraudes financeiras, e em algumas situações a empresa deixou de pagar seus trabalhadores,
pois precisa pagar danos promovidos contra a Administração Pública e o erário.

64

CADERNOS DE DIREITO FGV DIREITO RIO — SÉRIE CLÍNICAS

Ademais, em pesquisa no site do Portal de Transparência do Governo Federal, encontramos cinco sanções aplicadas à Infornova (novo nome da empresa “Locanty”), sendo dois impedimentos e três suspensões. Quatro sanções se
estendem até 2015 e uma até 201449.
Em 2012, após diversas denúncias de irregularidades e fraudes em licitações, as quais foram inclusive investigadas pela Polícia Federal e envolviam a
Locanty Soluções e Qualidade Ltda., órgãos do Estado do Rio de Janeiro que
tinham contratos com a empresa, dentre os quais se encontravam diversos
órgãos da área da saúde, foram orientados pelo governador a suspenderem e
cancelarem referidos contratos50.

Estrela Dedetizadora
A partir das respostas dos responsáveis pelas unidades prisionais fornecidas
à Defensoria, é possível perceber que a segunda empresa mais citada como
responsável pela limpeza caixas d’água, reservatórios de água e cisternas é a
Estrela Dedetizadora51.
A empresa já realizou serviços em nove unidades: Cadeia Pública Jorge
Santana, Cadeia Pública Romeiro Neto (limpeza do reservatório), Presídio Alfredo Tranjan — Bangu II e Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza (foi contratada pelas empresas “Locanty”), Hospital Penal de Niterói, Presídio Nelson
Hungria, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, Presídio João Carlos da Silva e Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho.
Diferentemente das empresas “Locanty”, pesquisas sobre a empresa Estrela Dedetizadora demonstraram que praticamente não há informações sobre
irregularidades nos vários processos licitatórios vencidos pela empresa.

Sanag
A empresa SANAG realiza serviços de dedetização, desratização, descupinização, limpeza de desinfecção de caixas d’ água com exame bacteriológico e
limpeza e conservação e possui 12 anos de atuação no mercado e não foram encontrados processos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A empresa também possui registro junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente).

49

50

51

As sanções são referentes a processos licitatórios do Banco do Brasil, do Banco Central, da
Caixa Econômica Federal, do Tribunal Regional do Trabalho e do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade.
G1. RJ cancela contratos com empresas após denúncia de fraude em hospitais. Disponível
em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/03/rj-cancela-contratos-com-empresas-apos-denuncia-de-fraude-em-hospitais.html. Acesso em 11.11.13.
Conforme sua inscrição na Receita Federal, a empresa Estrela possui como atividade econômica principal a imunização e controle de pragas urbanas e a atividade secundária em
realização de atividades de limpeza.
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A empresa atuou em apenas uma unidade prisional, o Hospital Sanatório
Penal, realizando o serviço de limpeza da cisterna.

Toyama
Além das empresas já mencionadas, temos também a dedetizadora Toyama,
que trabalha na área de dedetização de ambientes residenciais e comerciais,
bem como na manutenção e limpeza de tubulações e caixas d’água. Possui
atuação há mais 30 anos na região metropolitana do Rio de Janeiro.
Assim como a SANAG, a Toyama realizou serviços de limpeza em apenas
uma unidade prisional, o Centro de tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros.
Não foi possível encontrar nenhum processo administrativo ou judicial que
envolva a empresa em fraudes de licitações públicas.
No mais, a Toyama está devidamente registrada no INEA, possuindo a
licença ambiental necessária para atuar no mercado de controle de pragas e
limpeza de caixas d´água.

Facility
A pesquisa demonstrou que a Facility, na verdade, se refere ao Grupo Facility, o
qual é formado por diversas empresas prestadoras de diferentes serviços como
alimentação, segurança, limpeza, investimento, gestão ambiental52. O Grupo
Facility atuou em quatro unidades prisionais: Penitenciária Vieira Ferreira Neto,
Cadeia Pública Bandeira Stampa, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo e Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino.
No entanto, é importante observar que as repostas das unidades prisionais
não detalharam qual empresa do Grupo Facility realizou os serviços de limpeza.
Ademais, acerca do Grupo Facility, foram encontradas denúncias e processos já julgados ou em trâmite perante o Poder Judiciário, inclusive processos
cujo objeto é a contratação de empresas do Grupo Facility pelo Poder Público.

New Clean
Outra empresa que realiza serviços de limpeza no sistema prisional é a New
Clean. Segundo informações do site da empresa, esta realiza as seguintes atividades: tratamento químico de água em sistemas de resfriamento, sistemas
de geração a vapor, de estação de tratamento de esgoto, tratamento de águas

52

Facility Central de Serviços Ltda., Facility Alimentação Ltda., Facility Segurança Ltda., Shadow Participações e Empreendimentos Ltda., Facility Tecnologia Ltda., Facility Coleta Seletiva Ltda., Facility Gestão Ambiental Ltda., Facility Staff Ltda., Facility Group S.A., Facility
Segurança Ltda., Facility Saúde Ltda., Facility Participações Ltda., Facility Empreendimentos Ltda. e Facility Assessoria em Investimentos Ltda.
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de abastecimento para uso potável, limpeza e desinfecção de reservatórios de
água potável, serviços de impermeabilizações em reservatórios de água potável, laje e telhado, dentre outros serviços semelhantes53. Não foram encontrados processos contra a empresa New Clean, tampouco notícias negativas.
A New Clean realizou serviços de limpeza em apenas uma unidade prisional, o Presídio Nelson Hungria.

5. & 6. Quanto à existência de bebedouros na unidade
(quantidade e localização):
No que diz respeito à quantidade de bebedouros, das 30 unidades prisionais
que responderam aos ofícios, 29 responderam a essa pergunta54.
Ao analisar as respostas, conseguimos verificar que: sete instituições afirmaram ter só um bebedouro55; quatro instituições contam com dois bebedouros56; quatro outras unidades possuem três bebedouros57, e quatro unidades com
quatro bebedouros58, duas unidades possuem cinco bebedouros59, uma unidade
tem sete60 bebedouros, uma outra tem 1361 e três62 não possuem nenhum.
Em 27 de outubro de 2011, o Centro de tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros, respondeu a oficio informando sobre a existência de
5 bebedouros, no entanto, em 23 de agosto de 2012, a unidade penitenciaria
informou a existência de 8 bebedouros.
Não contam com bebedouro: Penitenciária Vieira Ferreira Neto (tem 5 filtros para as diversas seções, não informa a localização), Caso do Albergado
Coronel PM Francisco Spargoli Rocha (possui freezers nas galerias) e Casa do
Albergado Crispim Ventino.
Já a Penitenciária Lemos de Brito apresentou respostas divergentes aos
diversos ofícios que recebeu: em 13 de outubro de 2011, a unidade informou que

53
54
55

56
57

58
59
60
61
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http://sites.amarillasinternet.com/newclean/a_empresa.html.
O único a não informar foi a Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho.
Cadeia pública Dalton Crespo de Castro, Presídio Evaristo de Moraes, Instituto Penal Edgard Costa, Presídio Nelson Hungria, Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho, Cadeia Pública José Frederico Marques e Cadeia Pública Cotrim Neto.
Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, Hospital Sanatório Penal, Presídio João Carlos Da Silva e Cadeia pública Pedro Mello da Silva.
Cadeia Pública Romeiro Neto, Unidades Prisionais de Gericinó: Presídio Alfredo Tranjan
— Bangu II, Presídio Ary Franco e Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (esta unidade
também possui um filtro).
Cadeia Pública Jorge Santana, Instituto Penal Oscar Stevenson, Frei Caneca e Isoladas e
Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha.
Unidades Prisionais de Gericinó — Penitenciária Joaquim Ferreira de Souza e Cadeia Pública Bandeira Stampa.
Hospital Penal de Niterói,
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo.
Penitenciária Vieira Ferreira Neto, Caso do Albergado Coronel PM Francisco Spargoli Rocha e Casa do Albergado Crispim Ventino.
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existiam três bebedouros e um filtro, mas em 23 de agosto de 2012, a unidade
informou que havia apenas um bebedouro. Em relação à localização dos bebedouros nas unidades com número reduzido de bebedouros, estes, de maneira
geral, se encontram no pátio de visitas e, nas áreas externas das instituições,
tornando difícil o acesso dos internos.

VIII — Conclusão
As informações prestadas pelas unidades não foram completas e algumas unidades apresentaram informações conflitantes. Considerando que as informações acima apresentadas não são suficientes para apresentarmos um posicionamento conclusivo acerca da insalubridade da água nos presídios do estado,
podemos apenas tecer alguns comentários gerais sobre o seu fornecimento e
sugerir o levantamento de outras informações para que possamos atestar a
qualidade da água fornecida aos presos.
De acordo com os parâmetros normativos apresentados, as limpezas nas
caixas d’água devem ser feitas semestralmente sob responsabilidade do proprietário e caberá ao Ministério da Saúde a verificação e controle sobre a qualidade da água. Segundo as informações prestadas pelas unidades, observamos
que nem todas as unidades prisionais cumprem essa recomendação, já que
cinco63 estabelecimentos informaram que realizam a limpeza anualmente e
outros encontram-se com a limpeza fora da validade, ainda que tenham informado que realizam a limpeza dentro do período recomendado. Ao menos nas
unidades que não estão com a limpeza em dia ou que não realizam a limpeza
dentro do período recomendado, pode-se indagar a cerca da qualidade de insalubridade da água uma vez que está armazenada em reservatórios que não
estão limpos adequadamente.
Além disso, cumpre lembrar que, de acordo com a Portaria nº 2.914/11,
acima mencionada, cabe ao Ministério da Saúde realizar a fiscalização, controle
e vigilância da qualidade da água, mas isso não exime os Estados e Municípios
de fiscalizarem a observância às regras de qualidade estabelecidas na legislação, por meio de suas respectivas Secretarias de Saúde, sob pena das sanções
administrativas previstas na Lei 6.437/1977. No procedimento analisado, não
foram encontradas informações acerca de testes os inspeções realizadas pelos
órgãos competentes, impossibilitando um diagnóstico mais preciso acerca da
potabilidade da água nos presídios.
Outras informações que também não foram possíveis de serem obtidas,
mas que seriam um indicativo importante acerca da qualidade da água, são os
prontuários de atendimento médico em razão de ingestão de água insalubre.
63

Cadeia Pública Romeiro Neto, Penitenciária Lemos de Brito, Cadeia Pública Bandeira Sampaio, Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira e a Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho.
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Seria importante o levantamento desses dados para podermos, de fato, atestar
se a água que está sendo consumida pelos presos não está causando nenhum
problema de saúde.
A falta de observância no processo de higienização pode influir na qualidade da água e uma água insalubre seria considerada uma violação à Convenção Americana de Direitos Humanos por não oferecer uma condição digna de
detenção, conforme mencionado na sessão sobre jurisprudência internacional.
Observamos também que embora tenhamos feito uma visita à penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, esta não teve por objetivo ser uma visita
de inspeção sobre a questão da água. No entanto, foi possível apenas observar
que a unidade possui um castelo d´água e que nas grades visíveis das celas
havia muitas garrafas de plástico, sugerindo que estas são usadas para o seu
armazenamento. Curiosamente, esta unidade, até a data da visita realizada em
setembro, ainda não havia respondido aos ofícios da defensoria, não sendo
possível comparar as informações prestadas com as observações feitas.
Dessa forma, a fim de se ter um panorama mais completo e preciso acerca
da insalubridade da água nos presídios do estado, sugerimos que sejam levantadas as seguintes informações:
o

Informação prestada pelas secretarias municipais e estaduais de saúde
acerca do controle de higienização e qualidade da água nos presídios
do Rio de Janeiro, conforme dispõe a Portaria nº 2.914/11 do Ministério
da Saúde.

o

Informação das unidades de saúde que atendem os presos do sistema
acerca de problemas relacionados à ingestão de água insalubre.

o

Conferir se a ordem de cancelamento de contrato com a empresa Locanty se aplicaria aos contratos com a SEAP e caso positivo, se esta foi
cumprida.

o

Solicitar a realização de testes para avaliar se a qualidade da água está
de acordo com os parâmetros da Portaria nº 2.914/11 do Ministério da
Saúde.

o

Cobrar que as unidades realizem a limpeza das caixas d’água de acordo na periodicidade recomendada.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013.
Celina Beatriz Mendes de Almeida
Advogada supervisora — OAB/RJ 155.796
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PARECER JURÍDICO:
ANÁLISE ACERCA DO BANHO DE SOL NAS UNIDADES
PRISIONAISDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. Introdução:
O presente parecer jurídico foi elaborado no âmbito da parceria entre o Núcleo
de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro (NUDEDH) e o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Escola de Direito
Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO RIO), por meio do
Programa de Clínicas Jurídicas, especificamente pela Clínica LADIF (Laboratório de Assessoria Jurídica em Direitos Fundamentais).
O primeiro resultado do trabalho conjunto consistiu na elaboração de um
parecer jurídico sobre a ilegalidade da prática de uso de laxantes no âmbito do
procedimento de revista em visitantes de presídios no Rio de Janeiro, e a consequente obtenção de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas.
O segundo trabalho realizado foi elaborado em virtude de diversas denúncias acerca da potabilidade da água fornecida aos presos do Estado do Rio de
Janeiro. A pedido do NUDEDH, os alunos elaboraram um parecer jurídico com
base nas informações fornecidas pelas unidades prisionais do Estado no âmbito de procedimento instaurado pelo NUDEDH a fim de averiguar as denúncias
sobre a falta de acesso à água potável nos presídios fluminenses.
A continuidade da parceria, por interesse de ambas as partes, resultou no
atual documento, um parecer jurídico acerca da restrição ao banho de sol e da
realização de atividades extras pelos presos do Estado do Rio de Janeiro.
No âmbito de sua competência sobre o monitoramento do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, o NUDEDH, por meio de um comunicado
da Associação pela Reforma Prisional (ARP), recebeu denúncia acerca da violação do direito de banho de sol e a falta da realização de atividades recreativas.
[...] os presos permanecem, a maior parte do tempo, “trancados” nas galerias sendo que os presos não exercem o direito de
banho de sol e o direito à prática de atividades recreativas conforme determina a Lei de Execuções Penais. O “banho de sol” e a
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realização de atividades recreativas ocorrem uma ou duas vezes
por semana.1
A fim de averiguar tal denúncia, o NUDEDH decidiu incluir esse tema na
sua pauta de atuação e instaurou um procedimento para analisar se as garantias ao banho de sol e às atividades extras estavam sendo observadas, tendo
em vista que a situação de confinamento é extremamente prejudicial à saúde
humana.
Consoante o disposto no relatório sobre o sistema prisional, elaborado
pela Comissão de Maus Tratos nas Prisões Americanas, manter o preso sem
contato humano significativo representa uma condição torturante, que “comprovadamente causa deterioração mental e trabalha contra o processo de reabilitação das pessoas”2. Neste sentido, o banho de sol se mostra essencial não
apenas como uma atividade recreativa, mas sim como uma questão de saúde.
Desta forma, o presente trabalho tem por objeto analisar as informações
colhidas pelo NUNDEDH sobre a frequência e a duração do banho de sol nas
unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro.

1.1 Metodologia:
O presente trabalho foi realizado com base em pesquisas sobre o direito ao
banho de sol, análise da legislação e jurisprudência nacional sobre o tema, e a
análise das informações nos procedimentos instaurados pelo NUDEDH.
Em um primeiro momento, para compreendermos o tema proposto pela
Defensoria Pública, o grupo realizou uma pesquisa inicial sobre do conceito e
a amplitude do que vem sendo entendido sobre o conceito do banho de sol.
Após obter uma afinidade maior com a temática, o grupo analisou a legislação aplicável das questões suscitadas pela Defensoria. Para isso, utilizamos
como parâmetros normativos:
1.

a Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal;

2. a Resolução nº 14 de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária que trata das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros;
3. o Decreto nº 678 de 1992, Convenção Americana de Direitos Humanos
de 1969;
4. a Constituição Federal de 1988.

1
2

Retirado da denúncia feita pela associação pela Associação pela Reforma Prisional, fls. 05
do procedimento.
Disponível em: www.prisioncommission.org (acesso em 12/05/2014).

ANÁLISE ACERCA DO BANHO DE SOL NAS UNIDADES PRISIONAIS

73

Em seguida, passamos à análise das informações coletadas no procedimento instaurado pelo NUDEDH após o recebimento de denúncia a respeito da ausência de banho de sol nas unidades penitenciárias do estado do Rio de janeiro.
O NUDEDH encaminhou ofícios para todos os estabelecimentos penitenciários do Estado com o objetivo de obter informações acerca de como e se é realizado o banho de sol nas unidades prisionais. A partir disso, fizemos uma análise
sistemática das respostas e organizamos tudo em tabela que segue anexa.

1.2 Estrutura do Trabalho:
O parecer será estruturado em diferentes tópicos para a apresentação clara e
coerente das informações coletadas e analisadas.
Em primeiro lugar, apresentaremos a extensão do conceito de banho de
sol, com base na legislação e jurisprudência existentes sobre o assunto. Em
segundo lugar, apresentaremos uma análise das informações colhidas pelo NUDEDH, por meio dos ofícios encaminhados às Unidades Prisionais.
O presente parecer irá analisar os seguintes aspectos: 1) o regime prisional;
2) a existência ou não do banho do sol, e sua respectiva frequência e duração;
3) as atividades extras em cada Unidade Prisional bem como o local em que as
mesmas são praticadas.
Além disso, apresentaremos uma análise do procedimento instaurado em
separado para averiguar se os presos que estão submetidos ao cumprimento
de medidas administrativas estão gozando ou não do banho de sol.
Por fim, apresentamos uma conclusão sobre as informações coletadas e algumas sugestões de medidas que podem ser tomadas para tratar desse assunto.
Passamos agora à análise dos parâmetros normativos sobre banho de sol.

2. Banho de sol e direito ao trabalho, descanso e recreação:
Embora o direito ao banho de sol seja mencionado pela lei de execução penal no
artigo 52, IV como um direito do preso, não há um conceito definido do que consiste em realidade o banho de sol. A lei apenas menciona que o preso que está
cumprindo pena no regime disciplinar diferenciado (RDD) 3, que é uma sanção
disciplinar: “terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol.” 4 A
3

4

“[O] RDD não constitui um regime de cumprimento de pena em acréscimo aos regimes
fechado, semiaberto e aberto, nem uma nova modalidade de prisão provisória, mas sim um
novo regime de disciplina carcerária especial, caracterizado por maior grau de isolamento
do preso e de restrições ao contato com o mundo exterior.” (MIRABETE, Julio Fabbrini.
Execução Penal: comentários à Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. 11. ed. São Paulo:Atlas,
2004. Pg. 149.)
Lei 7210/84, Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as se-
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legislação não detalha, por exemplo, o local onde o banho de sol deve realizar-se,
tampouco faz menção expressa aos outros presos que não estão no RDD. Porém, utilizando o princípio in dubio pro reo podemos entender que se os presos
que estão cumprindo pena em um regime mais rigoroso (por motivo de sanção
disciplinar) tem o direito de ter ao menos duas horas de banho de sol, os demais
devem ter no mínimo o mesmo tempo de banho de sol ou mais.
A Lei nº 7210 de 1984 também dispõe no artigo 41, inciso V, a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.
Art. 41 — Constituem direitos do preso:
V — proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação.
No 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, realizado em Genebra, em 1955, foram estabelecidas as
Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros. O artigo 21 desta Resolução
trata do exercício físico, e garante ao preso que não trabalha ao ar livre, pelo
menos 1 (uma) hora por dia para fazer exercícios apropriados ao ar livre. Além
disso, tal artigo também dispõe que os presos com boa condição física devem
receber uma educação física e recreativa durante um período reservado de
tempo. Para isto, devem ser colocados à disposição dos presos o espaço, as
instalações e os equipamentos necessários. In verbis:
1. O preso que não trabalhar ao ar livre deverá ter, se o tempo permitir, pelo menos uma hora por dia para fazer exercícios
apropriados ao ar livre.
2. Os presos jovens e outros cuja idade e condição física o
permitam, receberão durante o período reservado ao exercício
uma educação física e recreativa. Para este fim, serão colocados
à disposição dos presos o espaço, as instalações e os equipamentos necessários.
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) estabeleceu, por meio da Resolução Nº 14, de 11 de novembro de 1994, as regras mínimas para o tratamento de presos no Brasil. O Capítulo VI da referida Resolução
dispõe sobre os Exercícios Físicos, garantindo aos presos, em seu artigo 14 a
disposição de, pelo menos, 1 (uma) hora ao dia para a realização de exercícios
físicos adequados “à saúde”: “Art. 14. O preso que não se ocupar de tarefa ao
guintes características: (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) IV — o preso terá direito
à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003).
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ar livre deverá dispor de, pelo menos, uma hora ao dia para realização de exercícios físicos adequados ao banho de sol.”
Além disso, o Brasil é signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica) que dispõe em seu artigo
5º5 o direito à integridade física, psíquica e moral, garantindo que toda pessoa
privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano.
Da mesma forma, o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988,
assegura aos presos, no inciso XLIX, o respeito à integridade física e moral.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLIX — é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.
Embora não haja um conceito definido pela legislação sobre em que consiste o banho de sol, por todas as disposições acima elencadas, pode-se dizer
que uma das noções que se tem desse conceito inclui a ideia de o preso passar
um tempo ao longo do dia ao ar livre, fora de sua cela, para praticar atividades
recreativas e estar, de certa, forma exposto ao sol.

2.1 A exposição ao sol e a importância da vitamina D para a saúde:
De acordo com as disposições elencadas acima, o banho de sol está relacionado de alguma forma à exposição do preso ao sol. Estar fora da cela, ao ar
livre, além de propiciar a oportunidade de o preso realizar uma atividade física,
também o possibilita ter contato com o sol o que é importante para sua saúde:
o sol tem papel fundamental na sintetização da vitamina D e ajuda a prevenir
doenças provenientes da ausência da exposição ao sol.
5

Artigo 5º — Direito à integridade pessoal.
Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.
		 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à
dignidade inerente ao ser humano.
		 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente.
		 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas
não condenadas.
		 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e
conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu tratamento.
		 6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a
readaptação social dos condenados.

76

CADERNOS DE DIREITO FGV DIREITO RIO — SÉRIE CLÍNICAS

De acordo com estudos científicos, a vitamina D pode ser obtida por meio
de duas formas, pela alimentação e pela síntese da pele6. Porém, as doses diárias recomendadas são difíceis de serem obtidas na alimentação normal, uma
vez que os alimentos contêm pequenas quantidades da vitamina. Tal vitamina
pode ser encontrada no salmão, óleo de fígado de bacalhau, arenque, atum,
lambari e em alimentos enriquecidos com esta (pães, cereais e leite)7.
Diante disso, a vitamina D é obtida, em sua grande maioria, pela síntese da
pele com a ação da radiação solar (ultravioleta B) que transforma pró-vitamina
D3 (7-diidrocolesterol) em pré-vitamina D3, o que sofrendo a isomerização induzida pelo calor, durante algumas horas, forma a vitamina D3.8 A principal
função da vitamina D é contribuir para manter níveis adequados de cálcio permitindo a mineralização óssea e mobilizando cálcio do osso para a circulação.
Também aumenta a absorção de fósforo pelo intestino, participa da maturação
do colágeno e da matriz celular e estimula a formação de osteocalcina, osteopantina e fosfatase alcalina9.
Acredita-se que além dessas funções a vitamina D pode contribuir para a
regulação do magnésio, na liberação de insulina pelo pâncreas, na secreção de
prolactina pela hipófise, na manutenção da musculatura esquelética e alguma
participação na depuração de creatina endógena10.
A deficiência da vitamina D pode levar a desmineralização óssea, ou seja,
uma das causas principais para o desenvolvimento de osteomalacia ou da osteoporose. Além disso, sua deficiência é associada ao aumento do risco de câncer, doenças cardiovasculares, esclerose múltipla, artrite reumatoide e diabetes
mellitus tipo 1.11
A vitamina D é tão importante que é inclusive objeto de um Projeto de Lei
5363/2013 que no seu art. 2º afirma que os estabelecimentos penitenciários e

6

7

8

9

10

11

Ver: Sônia Grudtner, Vera; Weingrill, Pedro; Luiz Fernandes, Antônio. Aspectos da absorção
no metabolismo do cálcio e vitamina D, Pág. 147. Ver. BrasReumatol , Vol. 37 , N º 3 , Maio/
Junho, 1997.
Sônia Grudtner, Vera; Weingrill, Pedro; Luiz Fernandes, Antônio. Aspectos da absorção no
metabolismo do cálcio e vitamina D, Pág. 147. Ver. BrasReumatol , Vol. 37 , N º 3 , Maio/
Junho, 1997.
Sônia Grudtner, Vera; Weingrill, Pedro; Luiz Fernandes, Antônio. Aspectos da absorção no
metabolismo do cálcio e vitamina D, Pág. 148. Ver. BrasReumatol , Vol. 37 , N º 3 , Maio/
Junho, 1997.
Sônia Grudtner, Vera; Weingrill, Pedro; Luiz Fernandes, Antônio. Aspectos da absorção no
metabolismo do cálcio e vitamina D, Pág. 147. Ver. BrasReumatol , Vol. 37 , N º 3 , Maio/
Junho, 1997.
OrlandinPremaor, Melissa; Weber Furlanetto, Tania. Hipovitaminase D em Adultos: Entendendo Melhor a Apresentação de Uma Velha Doença, pág. 28. ArqBrasEndocrinolMetabvol
50 Nº 1. Fevereiro de 2006.
OrlandinPremaor, Melissa; Weber Furlanetto, Tania. Hipovitaminase D em Adultos: Entendendo Melhor a Apresentação de Uma Velha Doença, pág. 29. ArqBrasEndocrinolMetabvol
50 Nº 1. Fevereiro de 2006.
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unidades de internação devem proporcionar um período mínimo de exposição
dos internos ao sol12.

2.2 Banho de Sol na jurisprudência nacional:
Segundo os julgados pesquisados, percebe-se que o assunto “banho de sol”
suscita vários tipos de decisões por parte dos tribunais. A maioria das decisões
analisadas foi no âmbito de habeas corpus coletivos, nos quais a Defensoria
Pública requer, com base no art. 52, IV da LEP, “imediata garantia do direito
ao banho de sol diário a todas as pessoas atualmente presas na unidade, bem
como a todas que venha a sê-lo, por período nunca inferior a duas horas.”13 A
falta de clareza no que consiste a garantia desse direito contribui para uma
certa insegurança jurídica, pois percebe-se que os juízes tem decidido de forma
diversa sobre esse assunto.
Nos julgados analisados verificou-se situações nas quais (i) o juiz indeferiu
o pedido por conta do habeas corpus coletivo não ser uma via adequada; a restrição ao banho de sol foi permitida: (ii) aceitando as alegações dos presídios
por motivos de segurança interna ou estruturais; (iii) por motivos climáticos;
(iv) presos em regime disciplinar diferenciado que são privados do banho de
sol embora a lei determine que mesmo os presos que estão cumprindo pena no
RDD devem usufruir do banho de sol e (v) o uso do banho de sol como poder
de barganha.
Sobre os casos em que os presos não tomam banho de sol por alguma
restrição do presídio, há o entendimento de que se os diretores apresentarem
uma justificativa para que não seja oferecido o banho de sol todos os dias, tal
limitação é autorizada, conforme decisão abaixo:
TJ-SP — Agravo de Execução Penal EP 02025653620128260000
SP 0202565-36.2012.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 17/04/2013
Ementa: Agravo em Execução Pedido de providências formulado pela Defensoria Pública Decisão que determinou o arqui12

Projeto de Lei 5363/2013, Art. 2º — Os estabelecimentos de internação coletiva, tais como
os destinados a tratamento psiquiátrico, de dependentes de álcool ou outras substâncias
entorpecentes, presídios e unidades de internação, bem como instituições de ensino, devem proporcionar um período mínimo de 15(quinze minutos por dia, três dias por semana,
para exposição dos pacientes, internos e alunos ao sol.) A existência do projeto de lei demonstra como o tema é relevante e que pretende ser regulado pelo legislador. Mas, com
base no disposto pelo art. 53 da LEP, acreditamos que o tempo mínimo de exposição ao sol
deve ser superior a 15 minutos diários.
13 Supremo Tribunal Federal, HC 118.536 MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 26/08/2013.
		 HC Indeferido por ter o objetivo de substituir o recurso ordinário constitucional prescrito no
art. 102, inciso II, RFB/88 e pelas razões da impetrante para o deferimento da medida excepcional possuírem caráter satisfativo ao se confundirem com o mérito da própria impetração.
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vamento Pretendida a autorização de visitas nos finais de semana
a todos os presos e banhos de sol em todos os dias da semana
Inadmissibilidade Limitação estabelecida pelo Diretor da Cadeia
Pública plenamente justificada Recurso improvido.
Inadequação do uso do Habeas Corpus Coletivo
Alguns pedidos foram indeferidos, pois se entendeu que o instrumento (habeas
corpus coletivo) por meio do qual foi feito o pedido de concessão de banho
de sol era inadequado: “em princípio descabida a roupagem “coletiva” dada ao
habeas corpus”, in verbis:
Agravo Regimental HC 269265 SP 2013/0122823-1
Julgamento: 28/05/2013
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS “COLETIVO”.
PRESOS. AUSÊNCIA DE BANHO DE SOL. VIA INADEQUADA.
DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 — A espécie é de habeas corpus intitulado “coletivo”, em
favor dos detentos dos pavilhões de medida preventiva de segurança pessoal e disciplinar de penitenciária do interior paulista,
impetrado pela Defensoria Pública daquela Unidade Federativa,
em razão das condições degradantes em que estão especialmente no que concerne a falta de banho de sol.
2 — In casu, afigura-se em princípio descabida a roupagem
“coletiva” dada ao habeas corpus, até porque a competência para
o julgamento do writ neste Superior Tribunal de Justiça deve ser
firmada em razão da execução de cada preso e não pela situação
ou local onde um grupo de presos se encontra no momento da
impetração.
3 — Ademais, o habeas corpus não é a via adequada a fazer
com que o Poder Executivo cumpra a sua missão de “prover os
meios” necessários à boa execução das leis.
4 — Agravo regimental a que se nega provimento.
Restrição por motivo de segurança e estruturais
Diversas justificativas são utilizadas para as restrições do banho de sol. Devido
à precariedade das penitenciárias brasileiras, há situações em que não há possibilidade de se garantir que todas as “categorias” de detentos usufruam o banho
de sol no mesmo dia. Por vezes ocorrem brigas durante o banho de sol que
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culminam em óbito. Nestes casos é considerada omissão do Estado, que deve
zelar pela segurança dos detentos, segundo os julgados, o Estado se mostra
negligente por não conseguir impedir tais acontecimentos.
TJ-SP

—

Apelação

APL

3052840420098260000

SP

0305284-04.2009.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 01/10/2011
Ementa: APELAÇÃO Indenização Dano moral e material
Morte de detento em presídio — Filho da autora encarcerado e
morto por outros detentos durante o banho de sol Nexo de causalidade configurado Omissão do Poder Público no cumprimento
de seu dever de garantir aos presos, sob sua custódia, a incolumidade física Falha no dever de vigilância — Responsabilidade
da Administração Pública pela omissão Danos materiais e morais
configurados Indenização devida Recursos voluntários e reexame
necessário parcialmente providos, apenas para reduzir o percentual da pensão, da data em que o falecido atingisse 25 anos de
idade até a que completaria 65 anos, de 1/2 (metade), para 1/3
(um terço), e fixar o termo inicial para o cômputo dos juros de
mora quer para o valor indenizatório por danos materiais quer
para o valor indenizatório por danos morais, a partir do evento (11/06/2001), bem como a incidência de correção monetária,
conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça deste Estado,
para os valores indenizatórios a título de danos materiais, desde
o vencimento de cada prestação vencida. 1. O Estado tem o dever
de garantir a incolumidade física do preso sob sua custódia art.
5º, XLIX, da Constituição Federal. 2. Havendo nexo causal entre
a conduta negligente do Poder Público, no cuidado e vigilância
com os presos recolhidos em estabelecimento prisional, e o assassinato de um detento por outro, configura-se a responsabilidade civil da Administração Pública.
TJ-SP — Apelação APL 994010816615 SP (TJ-SP)
Data de publicação: 10/03/2010
Ementa: Responsabilidade Civil — Detento morto, na prisão,
por outro presidiário,quando se encontrava em “banho de sol”-Fato que decorreu de omissão do Estado, eis que os envolvidos encontravam-se sob sua custódia — Constituição Federal
que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral
(art. 5o, XLIX) — Inafastabilidade, nesse contexto, da responsa-
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bilização civil do Estado pelos danos morais conseqüentes ao
evento fatal, ainda que demonstrada a ausência de culpa dos
agentes públicos, por ser a hipótese de responsabilidade objetiva. Inocorrência,outrossim, de danos patrimoniais indenizáveis,
porque não comprovada a dependência econômica da autora em
relação ao irmão falecido — Valor da reparação moral que deve
ser fixado com razoabilidade.Recurso parcialmente provido.
Motivos Climáticos
De acordo com a decisão abaixo, a restrição ao banho de sol é às vezes motivada por conta de questões climáticas:
TRF-1 — HABEAS CORPUS HC 11794 AM 2007.01.00.0117945 (TRF-1)
Data de publicação: 28/11/2007
Ementa: PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. PRISÃO
PROVISÓRIA. PRESOS. TRANSFERÊNCIA DA CARCERAGEM DA
POLÍCIA FEDERAL PARA A CADEIA PÚBLICA. INDEFERIMENTO
MOTIVADO. SUPERLOTAÇÃO. PROBLEMA COMUM. ASSISTÊNCIA MÉDICA. REGULARIDADE. BANHO DE SOL. PRÁTICAS DESPORTIVAS. LIMITAÇÕES. CLIMÁTICAS. ACUSADOS ESTRANGEIROS. NARCOGUERRILHA (FARC). EVASÃO. POSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. 1. O indeferimento do pedido de transferência dos presos para outro estabelecimento prisional encontra-se suficientemente motivado. 2. Na hipótese de prisão provisória
devem os presos ficar separados daqueles condenados definitivamente, de conformidade com o disposto no artigo 84 da Lei de
Execução Penal. 3. A superlotação é problema que aflige todo o
sistema penitenciário nacional. No caso concreto afirma a autoridade impetrada que a transferência dos presos da Carceragem
da Polícia Federal para a Cadeia Pública Estadual, não proporcionará melhoria aos problemas de saúde de que se ressentem,
até porque ali tem recebido, regularmente, assistência médica. As
limitações dos banhos de sol e as práticas desportivas estão justificadas por intempéries climáticas decorrentes do período de
clima chuvoso na região. 4. Os acusados não possuem raízes no
Território Nacional; foram presos “com vultosa soma em dinheiro”
em local “bem próximo à área de atuação das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia (FARC), e sobre eles há “fundadas
suspeitas de auxiliarem ou pertencerem à narcoguerrilha”, sendo
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razoável a preocupação do juiz singular quanto à possibilidade de
evasão. (Grifos nossos)

Supressão do banho de sol devido ao RDD
Há presos que estão sob o Regime Disciplinar Diferenciado, e nestes casos,
alguns diretores de unidades acabam limitando as visitas e os banhos de sol
devido à situação especial do detento, reforçando o caráter punitivo do RDD
e contrariando o disposto pelo art. 52, inciso IV da LEP. Porém, nem todos os
juízes concordam com esse posicionamento. Por exemplo, na decisão abaixo,
percebe-se que o juiz reforça que o dispositivo supracitado deve ser observado e que presos que estão no RDD não devem sofrer restrições além daquelas
previstas em lei, havendo a necessidade de readequar as visitas e o gozo do
banho de sol.
TRF-4 — HABEAS CORPUS HC 12673 PR 2009.04.00.0126734 (TRF-4)
Data de publicação: 10/06/2009
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO NO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. FUNDAMENTOS. DIREITO DE VISITAS.
ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. 1. Não se mostra ilegal
a inclusão no regime disciplinar diferenciado mediante decisão
devidamente fundamentada, com observância ao contraditório
e a ampla defesa que, na espécie, restaram assegurados. 2. Na
aplicação do RDD, o estabelecimento prisional e o Juízo das Execuções Penais não devem, via de regra, impor restrições mais rigorosas do que aquelas previstas no artigo 52 da Lei nº 7.210 /84,
cumprindo readequar as visitas e o banho de sol, nos termos da
decisão monocrática.
Uso do banho de sol como poder de barganha
Como já mencionado, o banho de sol é um momento no qual o preso tem a
oportunidade de sair da cela que na maioria das vezes é um local úmido, sem
ventilação e mal cheiroso. Justamente por ser um momento esperado pelos
presos, por vezes pode ser usado como poder de barganha pela administração
da unidade, embora não seja permitido formalmente.
Além disso, há casos nos quais os presos são punidos com a retirada do banho de sol por cometerem faltas, e às vezes o direito ao banho de sol é suprimido de forma abusiva, como por exemplo, pelo fato do preso não estar barbeado.
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TJ-SP — Agravo de Execução Penal EP 990101803860 SP
(TJ-SP)
Data de publicação: 21/09/2010
Ementa: Agravo em Execução — Decisão que considerou a
falta disciplinar média —Insurgência do MP, alegando que a falta deve ser considerada grave, haja vista a insubordinação e a
preservação do ambiente prisional — Inadmissibilidade — Procedimento que apurou falta disciplinar de natureza média, que
se subsume a ilícito administrativo — Insurgência, ainda que com
falta de urbanidade, quanto à vedação ao banho de sol pelo fato
de não estar barbeado— Ausência de desrespeito ou ameaça a
funcionário por parte do sentenciado —Agravo não provido.
Portanto, percebe-se que muitas são as causas que podem ter como consequência a supressão do banho de sol, e que isso, na verdade, é reflexo da
falta de uma regulamentação para disciplinar tal direito, o que gera instabilidade nos julgados sobre a questão. Ao analisar as decisões judiciais, nota-se uma
total arbitrariedade na restrição do banho de sol, algumas vezes reprimido por
atos, que na verdade, não são infrações.
Tem-se que o principal motivo para que a jurisprudência seja inconstante
e as próprias unidades prisionais infrinjam as normas, é a falta de clareza dos
termos citados pela lei. Como já mencionado anteriormente, não há na legislação pertinente e nem na doutrina o conceito de banho de sol, tampouco a
determinação clara do local em que deve ser usufruído tal direito.
Segundo o artigo supracitado da LEP, nem mesmo quando o preso está
sob regime disciplinar diferenciado (RDD), é possível restringir o banho de sol,
pois trata-se de questão de saúde, como demonstrado acima no tópico sobre
a importância da vitamina D.
Além de todas as lacunas da legislação, há a negligência na fiscalização e
punição dos presídios que não cumprem com a legislação. Em um país como o
Brasil é um desafio adequar os presídios uniformemente, havendo muita disparidade entre as regiões.
Regulando mais detalhadamente essa questão de como deve ser cumprido o banho de sol, espera-se que haja uma maior uniformidade na jurisprudência. Tal uniformização dará uma diretriz mais clara para se cobrar que os
diretores dos presídios cumpram e respeitem essa norma.
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3. Análise da tabela (Anexo)
A fim de mapear e entender se o como o banho de sol nos presídios do Rio de
Janeiro tem sido garantido, o NUDEDH enviou ofícios às unidades penais do
estado com alguns questionamentos que deveriam ser respondidos, tais como:
(i) Qual seria o regime prisional?
(ii) Há a existência ou não do banho do sol?
(iii)Qual a sua respectiva frequência e duração?
(iv) Quais são as atividades extras em cada Unidade Prisional e quais são
os locais em que as mesmas são praticadas?14
As respostas enviadas pelas unidades foram anexadas ao procedimento do
NUDEDH e analisadas e organizadas numa tabela para uma melhor visualização
do quadro atual. (Anexo). Esclarecemos que no estado há 52 (cinquenta e duas)
unidades prisionais, mas obteve-se a resposta de 48 (quarenta e oito) unidades.
Passemos agora para uma análise das informações compiladas na tabela.

Regime:
Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com o artigo 33 do Código Penal
existem três tipos de regime prisional no Brasil: aberto, semiaberto e fechado.
Para o fim proposto por este parecer restringiremos a análise aos presídios categorizados como “de regime fechado”, tendo em vista que os internos dos regimes
aberto e semiaberto não permanecem constantemente nas celas, considerando
que tenham trabalho fora ou que fiquem fora da cela a maior parte do tempo.
Portanto, não há necessidade que estes tenham um tempo ao longo do dia destinado ao banho de sol, em comparação com os internos de regime fechado.
De um universo de quarenta e oito ofícios enviados, dezessete se referem
a presídios de regime fechado, oito de regime semiaberto, cinco são destinados a presos provisórios, um de regime aberto, um de regime semiaberto/
aberto, um é uma casa de custódia, e os quinze restantes não obtivemos informações para categorização.

Banho de sol:
Dos dezessete presídios com regime fechado, todos responderam ao ofício
informando que possuem banho de sol. Em relação aos presídios de regime
semiaberto, seis informaram que tem banho de sol e dois não. Já o presídio de

14 Exemplo de ofício está presente no Anexo B.
		 Instituto de Pericias Heitor Carrilho, Penitenciaria Gabriel Ferreira Castilho, Presídio Evaristo Moraes, Presídio Elizabeth Sá Rego, Penitenciaria Lemos Brito, Cadeia Publica Romeiro
Neto, Casa de Custodia Cotrim Neto, Presídio Ary Franco e Penitenciaria Vieira Ferreira Neto.
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regime semiaberto/aberto não informou sobre o banho de sol. A Casa de Custódia, por sua vez, afirmou oferecer banho de sol. Por fim, todos os presídios
que não informaram seu regime, afirmaram que possuem banho de sol. Segue
abaixo gráfico ilustrativo.

Frequência:
Do universo de quarenta e oito presídios que responderam aos ofícios, 52% declararam ter banho de sol todos os dias, 4% declararam ter banho de sol quatro
vezes por semana, 14% declararam ter banho de sol três vezes por semana, 6%
declararam ter banho de sol duas vezes por semana, 13% das unidades declararam ter banho de sol uma vez por semana, 9% das unidades não responderam
a frequência do banho de sol e 2% das unidades declarou ter banho de sol uma
vez por mês. No entanto, nesses casos as celas possuiriam abertura solar. O
gráfico abaixo ilustra os dados apresentados.

ANÁLISE ACERCA DO BANHO DE SOL NAS UNIDADES PRISIONAIS

85

Duração
Dos quarenta e oito ofícios respondidos, 6% das unidades declararam ter banho de sol por uma hora, 38% declaram ter banho de sol entre 2 horas e 2 horas
e 30 minutos, 4% declaram ter banho de sol por 3 horas, 27% declaram ter
banho de sol por mais do que 4 horas e 25% não declaram a duração de seu
banho de sol. Segue abaixo gráfico ilustrativo.

Local:
A respeito do local onde é realizado o banho de sol dos presos, pode-se observar que a maioria dos presídios, 71% do total de quarenta e oito unidades que
responderam os ofícios expedidos pelo NUDEDH, não especificaram aonde o
banho de sol é realizado.
Porém, alguns responderam esse quesito especificando que o banho de
sol é realizado em solários, nos pátios de visitação, na quadra, no campo ou
nas galerias e nas áreas abertas fora do pavilhão. No entanto, não temos conhecimento de como são, na prática, essas áreas indicadas pela unidade para
analisarmos se seriam ou não adequadas ao banho de sol.
Observa-se que nem todos os presos no estado do Rio de Janeiro tem o
direito a ter o banho de sol todos os dias. De acordo com as informações prestadas, apenas 52% das unidades oferecem o banho de sol todos os dias, o que também não necessariamente significa que todos os presos daquela unidade gozem
de banho de sol diariamente, pois pode haver um revezamento entre as celas.
Além disso, o tempo de duração do banho de sol varia de unidade para unidade.
Conforme já mencionado, a lei não estipula os detalhes de como deve
ser gozado e exercido o banho de sol. O único parâmetro legal que podemos
utilizar como base é a regra estipulada no art. 52, IV da Lei nº 7.210, que se
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refere ao preso que está em Regime Disciplinar Diferenciado, o mais rígido, e
com natureza de sanção disciplinar. De acordo com esse dispositivo, o preso
tem direito a sair da cela por duas horas por dia para o banho de sol. Ou seja,
se aquele que está cumprindo sua pena numa situação mais rígida tem assegurado por lei duas horas diárias de banho de sol, com mais razão os demais
presos deveriam ter, no mínimo, a mesma garantia, o que não ocorre no estado
do Rio de Janeiro.

4. Análise do Procedimento Disciplinar:
Além dos procedimentos para averiguar o banho de sol nas unidades do estado, em agosto de 2012, o NUDEDH também instaurou um procedimento para
obter informações sobre a existência de banho de sol para presidiários que
se encontrassem em qualquer regime de “castigo”15. As perguntas elaboradas
foram as seguintes:
1) Seja informado se os detentos punidos administrativamente com a
aplicação de sanção disciplinar de isolamento celular também recebem
a suspensão/restrição do direito de visita;
2) Seja informado sobre eventual suspensão ou restrição do exercício do
banho de sol durante o período temporal da punição;
3) A escala de banho de sol dos presos que se encontram no isolamento
celular e no seguro (se houver);
4) Seja informado sobre o efetivo exercício do direito à visitação e banho
de sol das pessoas que se encontram no seguro. Caso negativo, explicitar as razões que inviabilizam o gozo de tais direitos.
Os ofícios foram enviados para trinta e sete unidades prisionais, das quais
25 responderam16, totalizando 67,5% de resposta. Para melhor visualização das
respostas, elaborou-se uma tabela que também se encontra em anexo.

15
16

“Castigo” refere-se à punição do preso que tenha cometido alguma falta disciplinar dentro
da unidade.
UP Esmeraldino Bandeira (ofício 1739), UP Gabriel Ferreira Castilho (ofício 1740), UP Joaquim Ferreira de Souza (ofício 1741), CP Jorge Santana (ofício 1743), UP Laercio da Costa
Pellegrino (ofício 1745), UP Lemos de Brito (ofício 1746), UP Nelson Hungria (ofício 1748),
CP Pedro Melo (ofício 1750), Instituição Penal Benjamin de Moraes (ofício 1752), Instituição
Penal Plácido Sá Carvalho (ofício 1753), UP Vicente de Piragibe (ofício 1755), UP Carlos
Tinoco da Fonseca (ofício 1756), CP Cotrim Neto (ofício 1757), UP Diomendes Crespo de
Castro (ofício 1758), CP Dalton Crespo de Castro (ofício 1759), CP Franz de Castro Holzwarth (ofício 1761), IP Ismael Pereira Sirieiro (ofício 1762), CP Romeiro Neto (ofício 1765),
UP Vieira Ferreira Neto (ofício 1766), IP Cândido Mendes (ofício 1767), IP Oscar Stevenson
(ofício 1768), UP Ary Franco (ofício 1769), UP Dr. Serrano Neves (ofício 1772), UP Bandeira
Stampa (ofício 1774) e UP Evaristo de Moraes (ofício 1776).
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Por meio da análise da tabela percebe-se que apenas quatro unidades
prisionais, ou seja, 16%, afirmaram que durante o regime de castigo os encarcerados ficam sem direito ao banho de sol como forma de punição ao mau comportamento. Ressalta-se que, a Penitenciária Carlos Tinoco da Fonseca fundamentou a ausência de banho de sol da seguinte forma: inicialmente, o artigo 41
da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84) não estabelece, entre os direitos
dos presos, a necessidade de concessão do banho de sol e conclui afirmando
que o caput do artigo 52 determina que “a prática de fato previsto como crime
doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção
penal”.
A interpretação que a referida unidade faz, é, contudo, equivocada, vez
que os incisos do artigo supracitado, determinam que, ainda no Regime Disciplinar Diferenciado, o mais restritivo dos regimes, deve ser concedido ao preso
pelo menos duas horas diárias (art. 52, inciso IV/LEP).
Percebe-se também que duas penitenciárias não especificaram a pergunta
central (há banho de sol durante o castigo?). Por fim, cabe salientar que apenas
quatro unidades prisionais afirmaram conceder banho de sol diariamente, sendo que apenas duas garantem as duas horas mínimas previstas na LEP.
A partir dessa rápida análise, percebe-se que, dentre as unidades prisionais que responderam ao ofício da Defensoria Pública, apenas 8% (duas unidades) cumprem com o mínimo exigido pela Lei nº 7.210/84.
Gráficos ilustrativos sobre o banho de sol daqueles que estão no “castigo”:
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5. Análise das atividades extras:
Nos ofícios encaminhados pela Defensoria Pública sobre o banho de sol dos
presos, também se questionava sobre a existência de atividades extras oferecidas aos presos durante seu período cumprindo pena. Sabemos que tais atividades auxiliam na ressocialização do preso, pois, como será exposto a seguir,
podem conceder a oportunidade de os detentos se alfabetizarem e até mesmo
se capacitarem para o exercício de uma profissão.
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Ao analisar os ofícios foi constatado que as atividades extras oferecidas
aos presidiários podem ser divididas em três categorias, são elas: (i) atividades
laborativas, (ii) atividades recreativas e (iii) atividades educacionais.
Dentre as quarenta e oito unidades de detenção oficiadas pela Defensoria
Pública do Rio de Janeiro, 33% responderam que não oferecem atividades laborativas aos seus detentos.
As que oferecem citaram as seguintes atividades: marcenaria, faxina, manutenção das unidades (recolhimento do lixo das celas, limpeza da galeria, do
pátio de visita e entrega das refeições), reciclagem, coleta de lixo, manutenção
de esgoto, controle de águas, eletricista, soldador, serviços gerais, cozinha, biblioteca, enfermaria/dentista, serviço social/psicologia e custódia, chamador
e cantina, monitor de ensino, zeladoria, artesanato, classificação, serventes de
refeições, pedreiros, horta, trabalhar na padaria, lavanderia, apoio administrativo, bijuteria, fábrica de tijolos, atividades denominadas “ligações” que auxiliam
na entrega de senhas de atendimento, elaboram listagens para atendimento
social, psicológico e médico. Sendo a atividade mais citada a de manutenção
das unidades e faxina.
Como se observa as atividades mais desenvolvidas pelos detentos estão
relacionadas com a própria manutenção do presídio, sendo raros casos de unidades de detenção com atividades industriais. Isso se mostra negativo tendo
em vista que atividades industriais desenvolvidas dentro dos presídios podem
ser consideradas uma ferramenta de reinserção social. O detento que trabalha,
ganha experiência e, após cumprimento da pena, sai com treinamento do presídio e tem uma maior facilidade de inserir-se no mercado de trabalho.
Em relação às atividades recreativas, quase metade (46%) dos presídios
não oferecem nenhum tipo de atividade recreativa. Dentre as atividades ofertadas, o futebol foi o mais citado dentre as seguintes atividades: atividades
esportivas (futebol, voleibol, futvolei), corridas e exercícios físicos, oficinas de
teatro, coral, cinema, leitura, música, dança, capoeira, audiovisual, fotografia,
grafite, jogos (dominó, vareta e outros), oficinas terapêuticas, oficina da terra,
de artesanato, de cerâmica, arterapia, aula de artes, assistência religiosa, aulas
de violão, palestras e oficinas de oração, curso de elétrica, pintura, torneios de
xadrez e damas, reciclagem e barbearia.
Esse dado demonstra uma situação preocupante, pois não é possível se
admitir que uma unidade prisional não tenha qualquer atividade recreativa. Isso
viola os direitos dos detentos, já que a Lei de Execução Penal, em seu art. 23,
inciso IV, estabelece ser da incumbência do serviço de assistência social promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação.
Em relação às atividades educacionais os dados também são preocupantes uma vez que 56% dos presídios oficiados não possuem qualquer tipo de
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serviço educacional. A Lei de Execução Penal, na Seção V (arts. 17 ao 21) dispõe
sobre a instrução escolar e formação profissional do preso e do internado, estabelecendo que o ensino de 1º grau é obrigatório e o ensino profissional será
ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Além de prever que cada estabelecimento deve possuir uma biblioteca, para uso de todas
as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos.
A educação é uma peça essencial no processo de reabilitação e na sua
futura reinserção social. Dentre aqueles que oferecem algum tipo de atividade
educacional foram citadas as seguintes atividades: oficina de informática, alfabetização, palestra com os narcóticos anônimos, estudos supletivos, ensino
fundamental e médio, acesso aos livros da biblioteca e a jornais de circulação
corrente e implantação do PROJOVEM.

6. Conclusão:
Conforme exposto, falta uma regulamentação e definição sobre o que consiste
o banho de sol. Por não existir um conceito claro do que deveria ser o banho de
sol, cria-se uma margem que permite que sejam dadas algumas interpretações,
e isso, muitas vezes, se mostra como um obstáculo para o cumprimento desse
direito do preso.
Além de ser um direito, o banho de sol tem um aspecto importante relacionado à saúde, por ser fonte primordial de obtenção da vitamina D, que previne
diversas doenças ósseas, autoimunitárias e até distúrbios mentais, que podem,
possivelmente, atingir os presos que não tenha contato com a luz solar. Por
conta da importância dessa vitamina, a exposição ao sol é objeto de um projeto
de lei que obriga instituições de internação a conceder um tempo mínimo de
exposição ao sol diariamente.
Essa falta de definição reflete nas decisões dos tribunais que acaba acatando restrições ao banho de sol por motivos climáticos, de “castigo” ou por
falta de estrutura e pessoal. Caso houvesse uma norma que regulamentasse o
banho de sol, poderia haver maior coerência entre os julgados e o mais importante: os dirigentes dos presídios poderiam ser cobrados para garantirem o
efetivo gozo desse direito.
Conforme já mencionado diversas vezes ao longo do parecer, a lei — quando se refere ao preso cumprindo pena em regime disciplinar diferenciado —
estipula que este deve ter ao menos duas horas diárias de banho de sol. Tendo
esse dispositivo como base, e utilizando o principio do in dubio pro reo e da
proporcionalidade, entende-se que no mínimo todos os outros presos devem
ter o mesmo tempo de banho de sol todos os dias.
A análise das informações prestadas pelas unidades demonstrou que na
realidade, os presos na maioria dos presídios no estado do Rio de Janeiro não
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possuem o mínimo de duas horas de banho de sol e tampouco há atividades
laborativas e educacionais para todos os internos. No sentido de tentar melhorar essa situação e criar condições para que esse direito seja de fato exercido,
propõe-se que seja elaborada uma resolução no âmbito da SEAP com o objetivo de regulamentar no que consiste o banho de sol para os presos, tendo
como base o mínimo estabelecido pelo art. 52, IV da Lei de Execuções Penais.
Sugere-se que a elaboração de tal resolução seja feita de forma participativa,
com a participação da defensoria, ministério público, juízo de execuções penais, conselho penitenciário, membros do conselho da comunidade e demais
órgãos que atuam no sistema prisional. Tal resolução teria o papel de estipular
as condições mínimas para o gozo de tal direito, detalhando a frequência, o
tempo mínimo de horas de banho de sol por dia e o local idôneo para tal prática. Havendo uma noção mais concreta do que deve ser garantido ao preso será
possível cobrar que os dirigentes das unidades efetivamente cumpram essa
resolução e criem condições para que esse direito seja plenamente exercido.
Rio de Janeiro, 11 de junho de 2014.
Celina Beatriz Mendes de Almeida Bottino
Advogada supervisora — OAB/RJ 155.796
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PARECER JURÍDICO:
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE MATERNIDADE NAS UNIDADES
PRISIONAISDO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1. Introdução
O presente parecer jurídico foi elaborado no âmbito da parceria entre o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro (NUDEDH) e o Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito do
Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (NPJ da FGV DIREITO RIO), por
meio do Laboratório de Assessoria Jurídica a Direitos Fundamentais (LADIF),
do Programa de Clínicas Jurídicas.
O trabalho resultou no presente documento, um parecer jurídico que busca, a partir da análise do Procedimento Administrativo n° E-20/001/396/2013,
instaurado pelo NUDEDH, apurar possíveis violações de direitos de internas
gestantes no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.
O mencionado Procedimento Administrativo compila dados relacionados
às duas unidades prisionais femininas que abrigam as internas grávidas no Estado, quais sejam, o Presídio Talavera Bruce e o Presídio Joaquim Ferreira de
Souza. O Talavera Bruce é considerado o presídio com melhor estrutura e melhores condições de abrigar internas grávidas e acaba sendo a unidade que
recebe o maior número de detentas gestantes.
Essa informação pode ser confirmada no próprio Procedimento Administrativo, que reúne, por exemplo, esclarecimentos prestados pela Direção de ambas
as unidades prisionais acerca dos profissionais de saúde que atendem naquelas
penitenciárias, planilhas de medicamentos ministrados às detentas, prontuários
médicos das internas gestantes, relatórios do próprio NUDEDH acerca de visitas
às Unidades Prisionais e questionários preenchidos pelas internas.
O tema em análise é de suma relevância, pois, segundo dados do último
relatório do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen), mantido pelo Departamento Penitenciário (Depen) do Ministério da Justiça, o país
tem mais de 36,000 detentas17, o que representa 6% da população carcerária

17

De acordo com os últimos dados disponíveis, de junho de 2013, o número total de presas
mulheres no Brasil era 36.135. Dados do Infopen disponível em: http://www.justica.gov.br/
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do país que em junho de 2013 totalizava 574.027 presos18, sendo o Brasil o
quarto país com o maior número de presos no mundo19.
Embora mais de 90% dos presos do país sejam homens, as presas mulheres merecem atenção especial justamente por peculiaridades do gênero feminino, como a maternidade. Esse parecer pretende analisar as condições reais
do sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, especificamente quanto
às internas gestantes. E com isso, contribuir para a elaboração políticas públicas a fim de garantir que as presas grávidas tenham as condições mínimas de
segurança e saúde durante e após a gestação.
O presente parecer foi dividido da seguinte forma: (i) apresentação de
um panorama da população carcerária feminina no Brasil, (ii) apresentação da
estrutura e divisão de competências do sistema penitenciário, (iii) descrição
das legislações aplicáveis ao tema, (iv) análise das informações contidas no
procedimento administrativo do NUDEDH e, por fim (v) a conclusão.

2. Panorama da população carcerária feminina
O processo de encarceramento feminino vem crescendo de forma considerável nos últimos anos. O número de mulheres presas no ano 2000 representava
aproximadamente 4% da população carcerária nacional. Atualmente, o número
de mulheres presas é de 36.13520, o que representa cerca de 6% da população
carcerária total. Embora a população masculina ainda seja a grande maioria,
nos últimos 12 anos o número de mulheres cresceu 256%, enquanto o número
de homens teve um crescimento médio de 130%21.

18

19

20

21

seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Dados do Infopen de junho de 2013. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/
total-brasil-junho-2013.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
De acordo com os dados do International Center for Prison Studies, o país com a maior
população carcerária é os Estados Unidos com mais de 2 milhões de presos, em segundo
a China com mais de 1 milhão e meio de presos, em terceiro a Rússia com mais de 600 mil
de presos e em quarto o Brasil com mais de 500 mil presos. Disponível em http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-total?field_region_taxonomy_tid=All.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014. De acordo com o Novo Diagnóstico de Pessoas
Presas no Brasil, elaborado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e divulgado
em junho de 2014, se forem consideradas as pessoas presas em regime domiciliar, o Brasil
passa a ocupar a 3ª posição no ranking de países com maior população prisional do mundo,
com 715.655 indivíduos encarcerados. O documento do CNJ está disponível para consulta
no endereço: http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf.
Acesso 7 de janeiro de 2015.
De acordo com os últimos dados disponíveis, de junho de 2013, o número total de presas
mulheres no Brasil era 36.135. Dados do Infopen disponível em: http://www.justica.gov.br/
seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Documento Basilar para a Elaboração da Portaria Interministerial MJ/SPM n°210/2014 , que
dispões sobre a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de
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No estado do Rio de Janeiro, também se observou a tendência de crescimento da população carcerária feminina. Em dezembro de 2008, havia 1.40722
mulheres presas e em 2013 esse número passou para 1.905 presas mulheres23.
Um aspecto que chama a atenção é que quase metade das presas mulheres no país, 45%24, foram presas por crimes de tráfico de drogas. Uma pesquisa
realizada pelo Ministério da Justiça em 2012 levantou que aproximadamente
80% das mulheres presas possuem envolvimento com o tráfico nacional ou
internacional de drogas25. Esse número expressivo denota uma necessidade de
se fomentar políticas públicas voltadas à prevenção e ao enfrentamento às drogas, além de indicar que deve haver uma revisão legislativa sobre tal temática.
A pesquisa também apontou que a “maioria das mulheres presas por tráfico
de drogas possui uma posição coadjuvante no crime, realizando serviços de
transporte de drogas e pequeno comércio” 26.
Apesar da demanda crescente, a infraestrutura dos presídios não acompanha a necessidade real. Em razão disto, verificam-se problemas como superlotação, condições precárias, insuficiência de profissionais, dentre outros.
A superlotação acarreta, inegavelmente, uma série de outros déficits. Apesar dos grandes esforços de construção, reforma e ampliação, a falta de vagas
é uma constante nos anos apontados. Em 2013, havia no Brasil um déficit de
mais de 13.000 vagas para a população carcerária feminina27.
Em relação aos profissionais de saúde, que deveriam atuar no sistema dando especial atenção às mulheres, também se observa um número insuficiente

22

23

24

25

26
27

Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 11. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B46F1-A7D0-013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/rj-dez-2008.pdf. Último acesso em 15
de dezembro de 2014.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/rj_201306.pdf. Último acesso em 15 de
dezembro de 2014.
Em junho de 2013 havia 16489 mulheres presas por tráfico de drogas, num total de 36.135
mulheres presas. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/
acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Documento Basilar para a Elaboração da Portaria Interministerial MJ/SPM n°210/2014 , que
dispões sobre a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 14. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/
DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1A7D0-013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Ibidem.
Em junho de 2013 havia 22.666 vagas para uma população de 36.135 presas. Disponível em:
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf. Último acesso em 15 de
dezembro de 2014.
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de clínicos gerais e ginecologistas. Em 2013, os presídios femininos no país passaram a contar com apenas 21 ginecologistas28 para uma população carcerária
de mais de 36.000 mulheres, o que equivale a um profissional para um grupo
de aproximadamente 1.720 mulheres.
Em contrapartida, os presídios possuem um número muito maior de clínicos gerais — o que, na verdade, não atende à especialidade exigida para as
internas gestantes. Ao analisarmos os dados do Infopen, esse número variou
bastante durante os anos de 2008 e 2012 e em 2013 havia 391 médicos clínicos
gerais no país29. Vale frisar que o número de médicos clínicos gerais se refere
ao total de médicos disponíveis tanto para o presídio masculino quanto para o
presídio feminino.
A Coordenadora Nacional da Pastoral Carcerária para a Questão da Mulher, Heidi Cerneka, relatou, em uma entrevista, que além da falta de médicos
nas penitenciárias para garantir o atendimento às gestantes e a seus filhos, há
relatos de presas no Talavera Bruce que não estariam recebendo assistência
médica e denúncias de detentas que deram à luz algemadas. Ainda, na mesma
entrevista, há o relato de uma das detentas da Penitenciária Talavera Bruce no
sentido de que, assim como as outras internas, por estar na condição de presa,
não receberia um bom tratamento naquela Unidade.30
O número de creches e berçários no país diminuiu de 84 em 2010 para 75
em 201331. Também diminuiu o número de módulos femininos para gestantes
parturientes. Em 2010 havia 49 no país e em 2013 passou a ter 46 leitos32.
No Rio de Janeiro, o número de creches e berçários teria passado de 20
em 201033, para apenas 2 em 201334. Já o número de módulos femininos para
gestantes parturientes teria passado de um em 2010 para 20 em 2013.
Após esse breve panorama, sobre a população carcerária feminina no país
e no Rio de Janeiro, passemos à análise da estrutura do sistema penal do Esta-

28

29

30
31

32
33

34

Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/especial-mulheres-presas/. Último
acesso em 29 de outubro de 2014.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Idem.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/acesso-a-informacao/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/rj-dez-2010.pdf. Último acesso em 15
de dezembro de 2014.
Idem.
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do do Rio de Janeiro e em seguida faremos uma análise das legislações aplicáveis ao universo de presas mulheres e grávidas.

3. O Sistema Penitenciário: estrutura e competências
Neste tópico será demonstrada a estrutura básica da Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro, para que se possa compreender o sistema de
repartição de competências entre os diferentes órgãos que a formam.

3.1. Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de
Janeiro (SEAP)
O órgão principal da administração penitenciária no Estado é a Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP), criada a partir do decreto nº 32.621 de 200335, com o objetivo de dar um tratamento individualizado e específico ao sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro36.
De acordo com informações institucionais, a missão da SEAP seria:
Planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar as atividades pertinentes à Administração Penitenciária do Estado do Rio
de Janeiro, no que concerne à custódia, reeducação e reintegração do preso à comunidade em conformidade com as políticas
estabelecidas37.
A SEAP é composta por três Subsecretarias Adjuntas, das Unidades Prisionais, a de Infraestrutura e de Tratamento Penitenciário. Além disso, possui em
sua estrutura uma Subsecretaria Geral de Administração Penitenciária.
Apresenta, ainda, três Coordenações de Unidades Prisionais (Gericinó; Frei
Caneca e isoladas; e Niterói e Interior), com o objetivo de dar assistência mais
personalizada às direções dos presídios.
A SEAP também possui os seguintes órgãos: a Fundação Santa Cabrini
(FSC), responsável por gerir e promover o trabalho remunerado do preso, o
Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro (CONPE), órgão consultivo
e fiscalizador da execução da pena e o Fundo Especial Penitenciário (Fuesp),
destinado a proporcionar recursos financeiros para realização de obras, por
exemplo. A SEAP possui também uma ouvidoria e corregedoria própria.

35 Disponível em:
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/decest.nsf/532ff819a4c39de50325681f0061559e/26655cf04ec73a
cc83256d2d006628b6?OpenDocument. Acesso em 15 de dezembro de 2014.
36 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=140682. Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
37 Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/seap/exibeconteudo?article-id=140682. Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
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3.2. Fundação Santa Cabrini
A Fundação Santa Cabrini (FSC) é responsável pela gestão do trabalho realizado pelos internos do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.
Seu principal objetivo é promover a ressocialização e a profissionalização do
detento, para que sua reinserção na sociedade seja facilitada. Ademais, cabe à
Fundação oferecer postos de trabalhos aos presos, bem como garantir a remuneração dos mesmos e a redução das penas38.

3.3. Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro
O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador da execução da
pena, previsto pelo artigo 69 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 1984 —
LEP)39 e regulado pela legislação federal e estadual. O Conselho Penitenciário
possui quatro funções: fiscalizar as unidades prisionais, opinar sobre as comutações da pena e indulto, realizar as cerimônias de livramento condicional nas
unidades, supervisionar o patronato e acompanhar ao egresso40. O Conselho
Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é regulado em âmbito estadual pela
lei n. 6181/201241. Tal órgão é composto por professores da área do Direito Penal, Penitenciário ou de ciências correlatas, além de representantes da comunidade que são nomeados pelo Governador do Estado, para um mandato de
quatro anos.

3.4. Fundo Especial Penitenciário
O Fundo Especial Penitenciário foi criado pela lei n. 1125 de 1997 com o objetivo
de proporcionar recursos financeiros para a realização de obras de restaura-

38

Disponível em: http://www.santacabrini.rj.gov.br/Html/missao.htm. Último acesso em 21
de outubro de 2014.
39 Lei 7210/1984. Art. 69. “O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena.
§ 1o O Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito
Federal e dos Territórios, dentre professores da área do Direito Penal, Processual Penal,
Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. A legislação federal e estadual regulará o seu funcionamento.”
§ 2o O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá a duração de 4 (quatro) anos.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Último acesso em 15
de dezembro de 2014.
40 Lei 7210/1984. Art. 70 da LEP: Incumbe ao Conselho Penitenciário: I  emitir parecer sobre
indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de indulto com base no
estado de saúde do preso; II  inspecionar os estabelecimentos e serviços penais; III  apresentar, no 1o (primeiro) trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior; IV  supervisionar
os patronatos, bem como a assistência aos egressos. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
41 Disponível em http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1031364/lei-6181-12. Último acesso
em 15 de dezembro de 2014.
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ção, aquisição de materiais e reequipamento das unidades prisionais, dentre
outras funções42.

3.5. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
Conforme mencionado, a SEAP é o principal órgão da administração penitenciária do Estado, mas ela deve obedecer às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que é um órgão
subordinado ao Ministro da Justiça43 e foi instituído por meio do Decreto nº
84.632/198044.
Cabe ao CNPCP, em síntese: propor diretrizes da política criminal, sugerindo, inclusive, as metas e prioridades da política criminal e penitenciária, além de
estimular e promover a pesquisa criminológica, promovendo também a formação e aperfeiçoamento do servidor; avaliar, periodicamente, o sistema criminal,
de modo que seja assegurada sua adequação às necessidades do país; estabelecer regras sobre a arquitetura e construção dos estabelecimentos penais,
assim como estabelecer os critérios a serem utilizados para a elaboração da
estatística criminal; inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais acerca
do desenvolvimento da execução penal nos Estados, Territórios e Distrito Federal propondo medidas que as aprimorem e, em caso de violação das normas
referentes à execução penal, representar ao Juiz da execução ou à autoridade
administrativa para que seja instaurada sindicância ou procedimento administrativo, podendo ainda representar à autoridade competente para que seja realizada a interdição do estabelecimento penal. 45
Além dos órgãos que compõem a estrutura da SEAP e do CNPCP, existem
outros órgãos que também fazem parte da execução penal: o Juízo da Execução, o Ministério Público, os Departamentos Penitenciários, o Patronato, o
Conselho da Comunidade e a Defensoria Pública. Portanto, todos esses órgãos
são competentes para atuar na execução da pena e conforme será elaborado
no presente parecer, deveriam ter uma preocupação especial com a execução
da pena de detentas grávidas.
Analisadas as competências dos órgãos que formam a estrutura básica da
Administração Penitenciária do estado do Rio de Janeiro, passa-se agora ao

42
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Lei 1125/1997. Disponível em http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25571cac4a61011032
564fe0052c89c/80b56659754a029b03256546006692df?OpenDocument. Último acesso
em 15 de dezembro de 2014.
Lei 7210/84. Art. 62. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/execucao-penal. Último acesso em 21 de outubro de 2014.
Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/execucao-penal. Último acesso em
21 de outubro de 2014.
Lei 7210/84. Art. 64. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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estudo da legislação acerca do tema, como por exemplo, as normas do âmbito
federal, as do CNPCP e as normas e convenções internacionais.

4. Legislação aplicável
O ordenamento jurídico pátrio possui diversas previsões acerca dos direitos
da presidiária grávida. Em primeiro lugar, cabe analisar a Constituição Federal
que, como norma fundamental, estabelece as premissas básicas a serem garantidas nos presídios femininos especificamente em relação às detentas no
período de gestação. Em segundo lugar, serão analisadas as normas de status
infraconstitucional de âmbito federal: o Código de Processo Penal (CPP), a Lei
de execuções Penais (LEP), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em
terceiro lugar, serão analisadas as resoluções do CNPCP referentes ao tema.
Em quarto lugar, analisaremos o documento basilar para a elaboração de uma
política nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade
e egressas do sistema prisional. Por fim, em quinto lugar, faremos uma análise
das normas internacionais que versam sobre as condições de detenção de mulheres presas grávidas.

4.1. Constituição Federal
A Constituição oferece, em seu art. 5º, rol de direitos e garantias fundamentais.
Dentre eles, destaca-se o inciso “L”, que dispõe acerca da obrigatoriedade de
ser assegurado às presidiárias condições para que possam permanecer com
seus filhos durante o período de amamentação46. A Constituição não estipula
quantos meses dura esse período, mas de acordo com diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), as crianças devem fazer o aleitamento materno
exclusivo até os seis meses de idade47. Depois dos seis meses as crianças passam a receber alimentos suplementares como sopas, frutas, mas devem continuar a serem amamentadas até os dois anos de idade. Portanto, de acordo com
os parâmetros da OMS, esse período deve durar no mínimo seis meses.

4.2. Código de Processo Penal (CPP)
O CPP prevê a possibilidade de o juiz substituir a prisão preventiva da gestante
por prisão domiciliar a partir do sétimo mês de gravidez.48 A aplicação dessa

46

47
48

Constituição Federal, art. 5, L: “às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;” Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Disponível em: http://www.leitematerno.org/oms.htm. Último acesso em 15 de dezembro
de 2014.
Decreto-lei 3689/41. Art. 318, IV. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto-lei/del3689.htm. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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norma implicaria numa diminuição no número de detentas mulheres grávidas,
desafogando as unidades penais, além de proporcionar um melhor desenvolvimento da gestação. Essas medidas alternativas à pena privativa de liberdade
deveriam ser consideradas também em casos de presas condenadas. A Carta
de Brasília do Conselho Nacional de Justiça 2011 segue esse entendimento:
[...]a efetivação ou criação de mecanismos legais que permitam melhor avaliação dos riscos e classificação das presas, facultando-se, quando for o caso, a adoção de medidas alternativas
à pena privativa de liberdade, especialmente no caso de presas
grávidas, por ocasião da prática do delito, mães de filhos que seja
delas dependentes econômica ou emocionalmente, evitando-se,
o quanto possível, a desagregação ou destituição.49

4.3. Lei de Execução Penal (LEP)
A LEP aborda uma série de direitos e garantias referentes às detentas gestantes. De acordo com o art. 83, §2º, os estabelecimentos penais femininos deverão ser dotados de berçário que possibilitem a amamentação até, no mínimo,
os seis meses de idade.50 O art. 89 acrescenta que as penitenciárias femininas
devem destinar uma seção com creches para abrigar crianças entre os seis
meses e os sete anos de idade51. Tanto a seção destinada às gestantes quanto a creche necessitam de atendimento por pessoal qualificado. A norma não
esclarece quais seriam os profissionais qualificados, mas podemos entender
que por se tratar de atendimento à gestante, esse “pessoal qualificado” deveria
contemplar ao menos um ginecologista/obstetra.
Outro artigo relevante da LEP é o 14, que trata da assistência médica, e
explicita que “será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido”52.

49

50
51
52

Os participantes do Encontro Nacional sobre o Encarceramento Feminino, organizado
e realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do seu Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário  DMF, realizado em Brasília, Distrito
Federal, em 29 de maio de 2011, após exposições e discussões levadas a efeito por representantes da sociedade civil e órgãos de governo, deliberam a proclamar a Carta de Brasília
apontando diretrizes para o encarceramento feminino. Disponível em: http://www.justica.
gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-projeto-mulheres/carta-de-brasilia.pdf/@@download/file/Carta%20de%20Bras%C3%ADlia.pdf. Último acesso
em 15 de dezembro de 2014.
Lei 7210/84. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Idem.
Lei 7210/84. Art. 14. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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4.4. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Em observância ao princípio do melhor interesse da criança, o ECA reforça a
orientação sobre o aleitamento materno. No seu artigo 9o, fica estipulado que
o poder público deve propiciar condições adequadas ao aleitamento materno,
inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade53.

4.5. Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP)
Dentre as diversas resoluções editadas pelo CNPCP, com o objetivo de fornecer diretrizes aos estados para a melhoria das condições de cumprimento da
pena, destacaremos as resoluções de número 3, 4 e a 9.
A resolução do CNPCP n. 3/2012, proíbe o uso de algemas ou outros meios
para a contenção de presas parturientes que se encontrem em intervenção
cirúrgica54.
A resolução do CNPCP n. 4/2009 trata da permanência e posterior encaminhamento dos filhos de presas. Essa norma destaca que o vínculo materno
deve ser a prioridade em todas as circunstâncias, e que deve ser garantida a
permanência de crianças até um ano e seis meses junto de suas mães.55
Essa resolução demonstra a preocupação com o desenvolvimento da
criança também no seu aspecto psíquico, levando em conta o “sentimento de
confiança, otimismo e coragem”. Além disso, o artigo 3º traz uma etapa de
transição entre a saída da criança da unidade especializada e o novo lar. A
norma estabelece que essa transição deve ser gradual, podendo durar até seis
meses56.
Por sua vez, o artigo 5º da referida resolução, descreve que o espaço para
abrigar as crianças de até dois anos conforme texto abaixo:
Para abrigar as crianças de até dois anos os estabelecimentos penais femininos devem garantir espaço de berçário de até
quatro leitos por quarto para as mães e para suas respectivas
53
54

55

56

Lei 8069/90. Art. 9. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Resolução n. 3/2012 do CNPCP. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={6BD57E93-23AC-4126-B386511558463AD9}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Resolução n.4/2011 do CNPCP. Art. 2. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={00B5E79E-BF0A-47649B41-FADC30CD552E}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Resolução n.4/2011 do CNPCP. Art. 3. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={00B5E79E-BF0A-47649B41-FADC30CD552E}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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crianças, com banheiros que comportem banheiras infantis, espaço para área de lazer e abertura para área descoberta57.
Já a resolução n. 9/2011 do CNPCP58 apresenta diretrizes básicas para a
arquitetura penal, dentre elas a área mínima dos dormitórios coletivos para
as mães e os seus bebês, dos fraldários, dos lactários. Conforme exposto pelo
Anexo V da referida Resolução59:
ANEXO V — Programas para Estabelecimentos Penais
2. Programas
2.3. SETOR INTERNO — g) Módulo de Berçário e Creche

Tabela 22: Programa de necessidades para Módulo de Berçário e Creche
Programa Discriminado

Área

Estabelecimentos Penais

Mínima (m2)

P

CP

COL

CA

Controle para agentes

6,00

X

X

X

—

COC SAPJ CPMA
X

—

—

Copa/Cozinha

12,00

X

X

X

—

X

—

—

Estar

23,00

X

X

X

—

X

—

—

X

X

X

—

X

—

—

5,20 por
Dormitório coletìvo mãe/bebê (má-

bebê (con-

ximo 3 pessoas) + banheiro

forme RDC

e fraldário

9050 para
banheiro)

Lactário

9,00

X

X

X

—

X

—

—

Rouparia

3,00

X

X

X

—

X

—

—

Depósito de Material de Limpeza

3,00

X

X

X

—

X

—

—

Despensa

3,00

X

X

X

—

X

—

—

X

X

X

—

X

—

—

X

X

X

—

X

—

—

X

X

X

—

X

—

—

Arca para banho de sol com play-

2,00 por

ground

criança44
De acordo

Lavanderias quarador45

com o projeto
De acordo

Refeitório

com o projeto

57

58

59

Resolução n.4/2011 do CNPCP. Art. 5. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={00B5E79E-BF0A-47649B41-FADC30CD552E}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Disponível
em:
http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={900BA46B-43E5-45C3-8B255A3779FCC9B2}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}. Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Anexo disponível em: portal.mj.gov.br. Último acesso em 15 de Dezembro de 2014.
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Programa Discriminado
Dormitório gestante46
Refeitório gestantes/mães
Sala terapia ocupacional e fisioterapia pediátrica
Sala multiprofissional da saúde
sala apoio adminìstrativo/pedagógico

Área

Estabelecimentos Penais
P

CP

COL

CA

X

X

X

—

X

—

—

X

X

X

—

X

—

—

15

X

X

X

—

X

—

—

9

X

X

X

—

X

—

—

12,00

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

X

—

X

—

—

—

—

Mínima (m2)
2,50 por
gestante
0,50 por
pessoa

COC SAPJ CPMA

De acordo
Sala dos professores

com o projeto

sala de aula (crianças)
Área coberta para atividades recreativas e educativas

1,50 por
criança
24,00
De acordo

Entrada de serviços

com o projeto
De acordo

Refeitório infantil

com o projeto
De acordo

Cozinha creche

com o projeto
1 vaso
sanitário + 1

Unidades sanitárias infantis

lavatório para
cada grupo
de
6 crianças

Dormitório para criança
Dormitório para cuidadora com
instalação sanitária

60,00 ou
3,0/criança
9,00

4.6. Política nacional de atenção às mulheres em situação de
privação de liberdade e egressas do sistema prisional
A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional define os princípios, as diretrizes, os
objetivos e as propostas acordadas de corresponsabilidade de gestão entre
diversos órgãos, voltadas à melhoria da situação do sistema criminal e penitenciário feminino, com base nos normativos afetos às mulheres presas, egressas e
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seus filhos, em âmbito nacional e internacional.60 Em razão do foco do presente
parecer, nos deteremos na análise dos itens referentes à gestação na prisão.
A presa deve ter sua situação de gestante identificada assim que ingressar
no sistema penal e devem ser inseridas em locais adequados, conforme diretrizes da resolução n. 9/2011 do CNPCP, e devem ter acesso aos serviços de
saúde, alimentação, práticas psicossociais e desportivas, e outros serviços que
atendam às suas peculiaridades61. Esse documento também prevê que as gestantes presas devem ter um banho de sol ampliado e em horários separados
das demais presas62.
Quando a presa estiver em trabalho de parto, ela poderá ter um acompanhante, conforme disposto pela lei nº 11.108, de 7 de abril de 200563, e o Estado
deve garantir que a parturiente em nenhum momento seja contida com o uso
de algemas, cumprindo normas internacionais que proíbem essa prática.
À presa mãe que estava trabalhando dentro do presídio, também deve ser
assegurada a licença maternidade remunerada e após os 120 dias de licença
remunerada, a mãe que permanece
cuidando do filho dentro da unidade prisional deve fazer jus à remuneração e remição de pena, pelo trabalho de “cuidadora”.64
Por fim, esse documento também prevê que as gestantes presas sejam
incluídas na “Rede Cegonha” e a secretaria de administração prisional deve se
articular com a secretaria estadual e municipal de saúde para facilitar o acesso
das mulheres que se encontram privadas de liberdade aos serviços de saúde
60

61

62

63

64

A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p.9. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1-A7D0-013FE5
2F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}. Último acesso em
15 de dezembro de 2014.
A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 33. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1-A7D0013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 34. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1-A7D0013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
A portaria nº 2.418/GM de 2 de dezembro de 2008 regulamenta, em conformidade com o
art. 1º da Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005, a presença de acompanhante para mulheres em
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais públicos e conveniados com
Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2004-2006/2005/Lei/L11108.htm. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 34. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1-A7D0013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
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do referido programa. Além disso, as presas devem ter um atendimento seguro
e humanizado desde a confirmação da gravidez até os dois primeiros anos de
vida do bebê no âmbito do Sistema Único de Saúde.65

4.7. “Regras de Bangkok”
Desde 1955, no Primeiro Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao
Crime e Tratamento dos Infratores em Genebra, o tratamento das presidiárias
grávidas já era levado em conta, ao se propor a permanência das crianças em
período de amamentação, além da proibição da imposição da pena de morte
às mulheres grávidas.
No entanto, a norma internacional de maior impacto sobre o assunto são
as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Mulheres Presas de 2010,
mais conhecida como Regras de Bangkok66. Esse documento aborda direitos
já refletidos pela legislação pátria, como a permanência dos filhos com suas
mães e o direito a amamentação, mas também aborda pontos ainda não expressos. A supervisão e assistência à saúde para as crianças e o momento da
decisão de se separar um filho de sua mãe são algumas das regras previstas
pela regra de Bangkok que merecem ser refletidas pelo nosso ordenamento.
Devido à importância das referidas regras e da urgência em vê-las dotadas
de eficácia, em 2011, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da já mencionada Carta de Brasília, dispôs que as Regras de Bangkok devem ser observadas
em todo o território nacional:
Dos Poderes Executivos da União e dos Estados, assim como
do Poder Judiciário brasileiro e de todos os órgãos integrantes
do sistema de justiça criminal, por suas diferentes instâncias, a
necessária observância e efetivação, em todo o território nacional, das Regras das Nações Unidas destinadas ao tratamento das
mulheres reclusas e para cumpridoras de penas não privativas
de liberdade (Regra de Bangkok), com irrestrita observância aos
direitos fundamentais, sem prejuízo da aplicação de outros diplo-

65

66

A Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, p. 35. Disponível m: http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID={3B328D57-424B-46F1-A7D0013FE52F1650}&ServiceInstUID={4AB01622-7C49-420B-9F76-15A4137F1CCD}.
Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
Resolução nº 2010/16 de 22 de julho de 2010, United Nations Rules for the Treatment of
Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules).
Disponível em: http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2010/res%202010-16.pdf. Acesso em
7 de janeiro de 2015.
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mas legais, de caráter nacional ou internacional, voltados para as
pessoas privadas de liberdade em geral.67
Destacaremos algumas regras do referido documento referentes às condições de higiene, assistência médica, a proibição de aplicação de sanção às
presas grávidas e uma flexibilização para a adequação das medidas necessárias
às detentas grávidas.
A regra número 5 trata da higiene pessoal e determina que as mulheres devem receber toalhas sanitárias gratuitas e um suprimento regular de água disponível para cuidados pessoais (…) em particular às mulheres ocupadas com a cozinha e às mulheres grávidas, que estejam em amamentação ou menstruação68.
As regras 48 a 53 tratam especificamente de mulheres grávidas, com filhos ou lactantes. Essas regras indicam que as mulheres devem ser sempre
informadas por profissionais de saúde sobre a importância da amamentação e
nunca serem desestimuladas a amamentar69, também devem ser garantidas as
condições para que a mulher passe o maior tempo possível com o filho70, e que
as mães na prisão devem ter acesso a serviços permanentes de saúde71.
A regra número 22 apresenta uma diretriz interessante, pois proíbe que
sejam impostas punições às gestantes e lactantes, denotando uma atenção especial a esse grupo. Não se aplicarão sanções de isolamento ou segregação
disciplinar a mulheres grávidas, nem a mulheres com filhos ou em período de
amamentação72.
No mesmo sentido, a regra 42 sugere que haja uma maior flexibilização no
regime penitenciário para gestantes e lactantes para que tenham acesso aos
serviços e condições necessárias para um cumprimento de pena mais humanizado. O regime prisional deverá ser flexível o suficiente para atender às ne-

67

68

69

70

71

72

Carta de Brasília, de 29 de junho de 2011. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-projeto-mulheres/carta-de-brasilia.
pdf/@@download/file/Carta%20de%20Bras%C3%ADlia.pdf. Acesso em 7 de janeiro de 2015.
Regras de Bangkok, Regra n. 5. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 48. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 50. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 51. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 22. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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cessidades de mulheres grávidas, lactantes e mulheres com filhos. Nas prisões
serão oferecidos serviços e instalações para o cuidado das crianças a fim de
possibilitar às presas a participação em atividades prisionais73. Ainda, a regra
número 64 sugere que as penas não privativas de liberdade devem ser priorizadas quando se tratar de mulher grávida ou com filho dependente desde que
o crime não tenha sido cometido com violência e a mulher não apresentar uma
ameaça contínua74.
Por fim, a regra número 52 trata do momento de separação da mãe e
da criança e que isso deve ser estipulado caso a caso, sempre tendo como
referência o melhor interesse da criança e uma vez feita essa separação, às
mulheres presas será dado o máximo de oportunidade e será facilitado o encontro entre elas e as crianças, quando for no melhor interesse das crianças e a
segurança pública não estiver comprometida.75

5. Resoluções da SEAP sobre o tema
No âmbito estadual, durante longo período, não havia normas específicas para
mulheres grávidas, ficando a mercê de uma espécie de direito costumeiro, muito comum e influente nos presídios. Numa pesquisa realizada no compêndio
legislativo da SEAP, constatou-se que antes de 2006 não havia nenhuma regra
que fosse exclusiva para mulheres.
A Resolução da SEAP n. 338 de 29/01/2010 dispõe sobre o ingresso, reingresso e transferência no âmbito das Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. De acordo com o artigo
6o, a presa que esteja em final de gestação ou tenha um recém-nascido deve
ser enviada para uma Unidade Materno Infantil, com a autorização do Diretor
da Divisão de Registro e Movimentação do Efetivo Carcerário — CEDR. O fato
dessa norma expressar diretamente que deve haver autorização do Diretor denota um caráter de subjetividade, o que pode ser prejudicial à detenta que
necessita estar numa unidade especializada. Outro aspecto importante é que a
norma fala de presas no final da gestação, ou seja, exclui as mulheres que estejam nos primeiros meses de gestação, período que também deveriam receber
uma atenção especial por conta de sua condição de gestante.

73

74

75

Regras de Bangkok, Regra n. 42. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 64. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Regras de Bangkok, Regra n. 52. Disponível em http://carceraria.org.br/wp-content/
uploads/2012/09/Tradu%C3%A7%C3%A3o-n%C3%A3o-oficial-das-Regras-de-Bangkok-em-11-04-2012.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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O parágrafo único desse mesmo artigo estipula que a presa deve retornar
a seu local de origem quando terminar o período de seis meses de amamentação, quando o recém-nascido retornar para o seio familiar antes de findo o
prazo destinado à amamentação, ou nas hipóteses de perda do poder familiar
nos casos previstos pelo Código Civil76. Diferentemente das regras de Bangkok
— que pregam que a separação da mãe com o filho deve ser determinada caso
a caso e ser feita de forma gradual e tranquila —, a normativa da SEAP parece
ser taxativa no sentido de que, findo o prazo para aleitamento, a mãe deverá
retornar à sua unidade de origem. Essa norma contraria o disposto pela Resolução n. 4 de 15 de julho de 2009 do CNPCP, que no seu artigo 2o estipula
que as crianças devem permanecer no mínimo um ano e seis meses junto de
suas mães77.
Embora o artigo 14, §3°, da LEP expresse claramente que será assegurado
o acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, não há uma norma no âmbito estadual da SEAP que regulamente como
será esse acompanhamento. Assim, o acompanhamento médico à mulher no
período de gestação e logo após o nascimento fica ao critério da administração
penitenciária e dependente de disponibilidade de recursos, o que enseja grande possibilidade de descumprimento.
Já a resolução 395 de 21 de março de 2011 regulamenta a visitação ao preso, incluindo a visita de preso à Unidade Materno Infantil. Essa resolução reconhece a importância da manutenção dos laços familiares, entretanto, impõem-se inúmeras condições para efetivação desse direito. Diz a resolução:

76

Resolução 338/2010 da SEAP, art. 6, p. Único. “Art. 6º — Em reverência, sobretudo, ao art.
9º da Lei nº 8.069/90 — Estatuto da Criança e do Adolescente, o acautelamento de presa
provisória, ou de condenada em qualquer regime, que tenha filho recém-nascido, ou esteja
em final de gestação com indicação médica para ingresso na Unidade Materno Infantil, dar-se-á nessa unidade, com autorização do Diretor da Divisão de Registro e Movimentação
do Efetivo Carcerário — CEDR -, para a amamentação e o estreitamento da convivência
com o seu rebento pelo período de 6 (seis) meses.
		 Parágrafo Único — A presa retornará a seu local de origem nos seguintes casos:
		 I — ao findar o período de 6 (seis) meses destinado ao alactamento;
		 II — quando da ida ou retorno do recém-nascido para o seio familiar antes de findo o
prazo destinado à aleitação;
		 III — quando da suspensão, extinção ou perda do poder familiar por parte da presa, na
forma dos arts. 1.635, incisos I, IV e V, 1.637, caput, e 1.638, incisos I, II, III e IV do Código Civil, à exceção do caso previsto no parágrafo único do art. 1.637 da mesma Lei Substantiva,
por decisão judicial, se o crime a que se refere esse fragmento normativo não houver sido
cometido contra filho próprio, consoante os termos do inciso II do art. 92 do Código Penal.”
		 Disponível em: http://www.sindsistema.com.br/?pagina=noticiaviw&id=682. Último
acesso em 15 de dezembro de 2014.
77 Resolução n.4/2011 do CNPCP. Art. 2. Disponível em: file:///Users/celinamendesdealmeida/
Downloads/2009resolu04.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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Nos casos em que houver filhos em comum, abrigados na
Unidade Materno Infantil da SEAP, a visitação comum ou íntima
poderá ser concedida mediante requerimento apresentado ao
Diretor da Unidade onde a presa, mãe da criança, se encontrar
custodiada, ouvindo-se a seguir o preso, pai da criança, e sua respectiva Direção e, ainda as Comissões Técnicas de Classificação
das duas Unidades, cujos Diretores deferirão ou não o pedido.78
Portanto, há previsão do direito à visitação comum ou íntima, mas não estão previstas as hipóteses que poderiam impedir o gozo de tal direito, ou seja,
na ausência de critérios objetivos que justificasse uma negativa da autoridade
penitenciária para tais visitas. Abre-se assim um espaço para o subjetivismo e
possível arbitrariedade.
Outra norma de impacto sobre o público carcerário feminino é a Resolução 416 de 5 de agosto de 2011, que trata do material e insumos necessários
à população carcerária. Ou seja, a roupa de cama, vestuário e higiene pessoal,
entre outros. Porém, nota-se que a lista não cita materiais de higiene pessoal
específico para mulheres, para gestantes e para crianças recém-nascidas, conforme demonstra o quadro abaixo79:

78
79

Quantidade

Insumos/Produtos

Durabilidade

02

Calça de brim

12 meses

02

Bermuda

12 meses

03

Camisas brancas

12 meses

02

Toalhas de banho

12 meses

02

Lençóis

12 meses

01

Par de tênis

24 meses

01

Par de sandália

24 meses

02

Pares de meia

12 meses

01

Cobertor

12 meses

02

Fronhas

12 meses

01

Travesseiro

12 meses

Resolução 395/2011. Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/390370/
DLFE-39361.pdf/ResolucaoSEAPn395.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
Resolução 416/2011. Art. 5. Disponível em: http://download.rj.gov.br/documentos/10112/390370/DLFE-39377.pdf/ResolucaoSEAPn416.pdf. Último acesso em 15 de dezembro de 2014.
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Quantidade

Insumos/Produtos

Durabilidade

01

Colchão

12 meses

02

Sabonetes

1 mês

02

Rolos de papel higiênico

1 mês

01

Escova de dente

6 meses

01

Tubo de creme dental

1 mês
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Conforme exposto, não resta dúvida de que houve uma evolução legislativa no que diz respeito à mulher presidiária. Em parte, essa evolução também
atendeu à presa grávida, foco principal desse estudo. Entretanto, ainda existe
um significativo vácuo legal. Essa constatação tem como referência as Convenções Internacionais que tratam do tema, nas quais o Brasil é signatário,
em especial, as chamadas “Regras de Bangkok” que apresentam uma série de
proteções às gestantes e lactantes.
O confronto entre as Regras de Bangkok e a legislação brasileira demonstra que esta ainda precisa avançar em alguns aspectos. Além de deixar muitos
pontos vazios, a legislação nacional, em alguns casos, atribui aos Estados —
majoritariamente responsáveis pelo sistema penitenciário — a responsabilidade
de completar as normas gerais. O resultado é uma discricionariedade ao poder
executivo estadual que, em grande medida, é causa para o não cumprimento
das normas internacionais.
Após essa análise no plano normativo teórico, passamos à análise dos dados obtidos no procedimento do NUDEDH.

6. Análise dos dados do procedimento e informações coletadas
na visita ao Talavera Bruce
Passamos agora à análise dos dados encontrados no Procedimento Administrativo do NUDEDH. Com efeito, serão analisados questionários respondidos
pelas presas grávidas no Presídio Talavera Bruce e no Presídio Joaquim Ferreira. O objetivo é retratar a realidade vivida nos presídios do ponto de vista
das presidiárias, possibilitando a avaliação se as condições fornecidas a essas
internas estão em consonância com atos normativos analisados.

6.1. Presídio Talavera Bruce — Tabela 1
Em visita ao presídio Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, verificou-se um número
consideravelmente maior de mães e bebês por dormitório, superior ao máximo
de quatro pessoas estabelecido pela resolução n. 4 do CNPCP mencionada acima. Os demais itens foram observados, como área descoberta para banho de
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sol, playground, cozinha, entre outros. Importante destacar o fato de o referido
presídio respeitar as disposições da LEP e manter as mães com seus bebês até
os seis meses de idade, além de oferecer consulta pediátrica duas vezes por
semana aos bebês.
No entanto, o atendimento médico especializado que essas presas deveriam ter acesso não é garantido na prática, embora em uma entrevista a coordenadora de Gestão em Saúde Penitenciária do Estado do Rio, Yvone Pessanha, tenha afirmado que estão disponíveis às presas o pré-natal e exames como
ultrassonografia e que elas estariam sujeitas ao mesmo tipo de atendimento de
qualquer paciente do SUS.80
Conforme se verifica da Tabela 1 encontrada no Anexo Único deste parecer, dentre as 25 presidiárias grávidas que responderam ao questionário, mais
da metade, 52% declararam que não fizeram exame pré-natal, que é fundamental para o acompanhamento da gestação, violando o disposto na legislação.

Em relação à realização de outros exames, como de sangue, urina, ultrassom e fezes que também são importantes para o devido acompanhamento
da gravidez, sete presas declararam que não realizaram nenhum exame, nove
não responderam e nove disseram ter realizado ao menos um desses exames.
Dentre aquelas que foram submetidas a exames médicos, percebe-se que o
exame realizado com maior frequência é o de sangue, realizado por oito presas,
80

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/especial-mulheres-presas/. Último
acesso em 29 de outubro de 2014.
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enquanto o menos realizado é o preventivo, mencionado por quatro presas,
que, como se sabe, é de extrema importância para acompanhamento da saúde
de toda mulher.

Cumpre registrar que, do total de 25 presidiárias grávidas, 44% declararam
ter interesse na esterilização voluntária e 56% declararam não ter interesse.

6.2. Presídio Joaquim Ferreira — Tabela 2
A Tabela 2 anexa ao presente parecer revela que, à época em que os ofícios do
NUDEDH foram respondidos, o Presídio Joaquim Ferreira possuía 34 detentas
grávidas. As perguntas enviadas ao Joaquim Ferreira foram diferentes das que
foram feitas às presas do Talavera Bruce, por isso não será feito uma comparação entre os dados dos presídios.
A primeira informação que chama atenção é que 88% — ou seja, um número evidentemente expressivo — declararam não ter acompanhamento ginecológico periódico.
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Também chama a atenção o fato de 85% das presas não terem tido feito o
exame pré-natal periódico, configurando mais uma vez a violação ao direito à
assistência medica especializada.

Por fim, destacamos a informação de que embora a legislação estipule
que presas grávidas devem ficar em celas separadas e com determinadas ca-
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racterísticas, conforme mencionado no item referente à legislação aplicável,
91% das presas declararam que não foram transferidas para celas próprias para
gestantes.

Além desses dados, há relatos importantes nos questionários das presidiárias, que denotam outras situações de violações do direito das presas grávidas, como por exemplo: (i) a existência de presas dormindo no chão mesmo estando no nono mês de gestação; contrariando a norma que dispõe que
presas grávidas devem ficar em celas especiais com camas, (ii) outras sendo
impedidas de participar do banho de sol; que também contraria a orientação
que as detentas grávidas deveriam ter banho de sol separado das demais, (iii)
o fornecimento de comida estragada; que também vai contra a norma que
diz que as presas devem ter um acompanhamento nutricional especifico, (iv)
presas que entram em trabalho de parto e não são encaminhadas ao hospital
e a criança acaba nascendo dentro do sistema penitenciário, quando deveriam
ser encaminhadas ao hospital, e (v) a falta de material de higiene, que também
deveria ser oferecido pela unidade prisional.
Os dados acima elencados e os relatos descritos demonstram que há uma
série de violações às presas grávidas que devem ser urgentemente combatidas,
bem assim para garantir que essas mulheres tenham respeitados os seus direitos.
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6.3. Análise dos remédios fornecidos às presidiárias — Tabela 3
Dentre as informações encontradas no Procedimento Administrativo atualmente em trâmite no NUDEDH, merecem destaque aquelas referentes aos medicamentos fornecidos às internas grávidas no Presídio Joaquim Ferreira (não
há informação quanto aos remédios disponíveis no Talavera Bruce).
Da análise da Tabela 3 colacionada a este parecer é possível perceber que o
Joaquim Ferreira classifica os medicamentos em “solicitados”, “liberados”, “autorizados” e “atendidos”. Ocorre que não é fornecida uma explicação quanto a esta
classificação. De todo modo, é importante apontar a quantidade de remédios atendidos, especialmente quando comparada à primeira qualificação, qual seja, os solicitados. Do universo de 28.481 remédios solicitados, apenas 58,77% foram de fato
atendidos. Espanta notar que diversos são os medicamentos que não são atendidos, com sequer uma unidade (e.g., Aciclovir 5% — Creme — bisnaga; Ácido Ascórbico (Vitamina C) — 500 mg — Comprimido; Benzilpenicilina Benzatina 1200000
UI F/A — Frasco — Ampola; Cetoconazol 200 mg — Comprimido; Cetoconazol
Creme 200 mg — 30 gr — Bisnaga; Clorexidina Degermante 4% — 1000 ml — Frasco; Éter Sulfúrico 1000 ml — Frasco; Fluconazol 150 mg — Capsu; entre outros).

7. Conclusão e propostas de ação
Pelo exposto, conclui-se que nem todos os direitos das internas gestantes são
assegurados pelo sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. A situação das presas grávidas nos presídios merece uma atenção especial das autoridades para que essas detentas tenham seus direitos assegurados e protegidos. Verificou-se uma série de violações tais como: a ausência de atendimento
médico especializado e realização de exames, falta de local apropriado para
abrigar as presas grávidas e falta de material de higiene.
Conforme abordado no presente parecer, o ordenamento jurídico pátrio
possui previsões acerca dos direitos da presidiária grávida. A Constituição Federal, o Código de Processo Penal (CPP), o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei de Execução Penal (LEP), as resoluções do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), a política nacional de
atenção especial às presas mulheres, estabelecem normas que estão em consonância com as diretrizes internacionais sobre o tema. Ressaltamos que essas
normas foram aplicadas recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 126.107, para fundamentar a decisão segundo a qual uma presa
em estado avançado de gravidez, deveria permanecer presa preventivamente,
mas em casa81. O presidente do Tribunal citou expressamente as regras de Ban-

81

O direito a prisão domiciliar da presa gestante no sétimo mês já está previsto no artigo 318,
IV do CPP. Mas como a decisão na íntegra do HC 126107 não estava disponível no momento
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gkok e ainda fez um apelo para que os juízes recorressem com mais frequência
às normas internacionais de proteção aos direitos fundamentais:
[...] é preciso, também, que os nossos magistrados tenham
uma interlocução maior com os organismos internacionais, como
a ONU e a OEA, por exemplo, especialmente com os tribunais
supranacionais quanto à aplicação dos tratados de proteção dos
direitos fundamentais, inclusive com a observância da jurisprudência dessas cortes.82
O Ministro Lewandowski também lembrou que essas normas devem ser
observadas por todos aqueles órgãos e instituições que atuam no sistema de
justiça criminal:
[...] são dirigidas às autoridades penitenciárias e agentes de
justiça criminal, incluindo os responsáveis por formular políticas
públicas, legisladores, o ministério público, o judiciário e os funcionários encarregados de fiscalizar a liberdade condicional envolvidos na administração de penas não privativas de liberdade e
de medidas em meio comunitário.83
Ocorre que no âmbito estadual há ainda ajustes que devem ser feitos para
estar de acordo com os parâmetros normativos. Nesse sentido, propõem-se as
seguintes ações:
1.

Adequar a Resolução nº 338/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP) às diretrizes das Regras
de Bangkok, aumentando o tempo de permanência do filho com a mãe
de seis meses para até um ano e meio, e realizar a separação de forma cuidadosa e gradual, sempre tendo em vista o melhor interesse da
criança;

que esse parecer foi elaborado, não se pode precisar se essa menção foi feita expressamente pelo STF.
		 Tratados internacionais garantem prisão preventiva domiciliar a gestante.
		 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jan-08/tratados-garantem-stf-prisao-preventiva-domiciliar-gestante. Último acesso em 15 de janeiro de 2015.
82 Tratados internacionais garantem prisão preventiva domiciliar a gestante.
		 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jan-08/tratados-garantem-stf-prisao-preventiva-domiciliar-gestante. Último acesso em 15 de janeiro de 2015.
83 Tratados internacionais garantem prisão preventiva domiciliar a gestante.
		 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jan-08/tratados-garantem-stf-prisao-preventiva-domiciliar-gestante. Último acesso em 15 de janeiro de 2015.

118

CADERNOS DE DIREITO FGV DIREITO RIO — SÉRIE CLÍNICAS

2. Adequar o número de mães e bebês por dormitório à Resolução nº
4/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP), que estipula o número máximo de quatro mães e bebês por
dormitório;
3. Garantir que as presas gestantes sejam encaminhadas para uma Unidade Materno-Infantil, conforme dispõe a Resolução 338/2010 da SEAP;
4. Intensificar a fiscalização por parte dos órgãos competentes, incluindo
a Defensoria Pública, Ministério Público, Vara de Execuções Penais e
Conselho Penitenciário a fim de cobrarem da SEAP a efetivação desses
direitos; e
5. Zelar pela observância da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC
126.107, para efetivar o direito à substituição da prisão preventiva pela
domiciliar em casos de gestação de alto risco ou de gestantes a partir
do sétimo mês de gravidez.
É o parecer.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2015.
Celina M. de A. Bottino
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