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Porto Alegre, 31 de maio de 2013.
Ao Sr. Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
OEA
1889 F Street, NW
Washington, DC
20006-EUA

Referência:
Pessoas Privadas de Liberdade no "Presídio Central de Porto Alegre" – PCPA
MC-8-13

I - Considerações iniciais.
II - Do Método de análise da resposta.
III – Das considerações a respeito da resposta do Brasil. 3.1- DA REDUÇÃO DA
SUPERLOTAÇÃO. 3.1.1 - Admissão dos fatos expostos na representação: da confissão
do Brasil. 3.1.2 – Constatação de superlotação e más condições - constatações na
última visita. 3.1.3- Das informações prestadas. Análise da questão. 3.2 - DA SAÚDE.
3.2.1 - Da Municipalização da UBS do PCPA . 3.2.2- Do espaço físico destinado para o
atendimento médico no Presídio Central de Porto Alegre. 3.2.3. Sigilo Médico. Presos
trabalhando com dados sigilosos.
3.2.4 - Dos Profissionais de Saúde que atuam no PCPA – Divergências que apontam a
insuficiência do atendimento. Necessidade de controle administrativo e
planejamento 3.2.5 - A Assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade no
Presídio Central de Porto Alegre: atendimento médico, fornecimento de
medicamentos e estrutura física da Unidade Básica de Saúde (UBS) 3.2.6 - Análise dos
Projetos mencionado. 3.2.6.1 - Projeto Porta de Entrada (TB) 3.2.6.2 - Insuficiência do
controle da Tuberculose. 3.2.6.3 - Projeto “HIV/AIDS e DSTs” 3.2.6.4 - Projeto “Busca
Ativa” – Suspensão do Projeto. 2.6.5 - Das mortes decorrentes de doenças no PCPA.
3.2.6.6 - Conclusões: do CREMERS: 3.3 - TRATAMENTO DESUMANO: 3.3.1 – Revista
Íntima. Não implantação do scanner 3.4 - EDUCAÇÃO PRISIONAL.
3.4.1 – Da Apreciação e Impugnação da Resposta. 3.4.2 - Da visita de avaliação
realizada pelos Membros do Fórum da Questão Penitenciária. 3.5 - Da alimentação e
cozinha. 3.5.1 - Construção da Nova Cozinha. 3.5.2 - Profissionais nutricionistas e
servidores. 3.5.3 – Do poder das facções e da divisão do serviço. 3.5.3.1 Funcionamento de cantinas privadas. 3.5.3.2 - Falta de equipamentos e materiais em
péssimas condições.
IV. MEDIDAS CAUTELARES.

2

As entidades signatárias da representação sobre o PCPA de Porto Alegre, vêm,
respeitosamente, se manifestar sobre a resposta da República Federativa do Brasil
relativa às Medidas Cautelares requeridas junto a esta Comissão, o que fazem nos
termos seguintes.

I - Considerações iniciais.

1- A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção do Rio Grande do Sul
solicitou o ingresso no pólo ativo da presente representação. As entidades signatárias
concordam com este ingresso, requerendo que a OAB seja notificada dos próximos atos
relativos a tramitação.
2 – As entidades informam ainda que o caso será acompanhado pela Clínica de
Direitos Humanos da Uniritter, que atuará como amicus curiae , auxiliando as entidades
proponentes. A Clínica de Direitos Humanos Uniritter é um projeto que conta com a
participação de alunos dos cursos de graduação em Direito e do Curso de Mestrado em
Direitos Humanos, e sob a coordenação dos professores do aludido Mestrado.
Para auxiliar no efetivo acompanhamento requer seja cadastrada a Clinica e o
seu e-mail de contato para que receba as notificações (clinicadh.uniritter@gmail.com)
3 - Pedem ainda, para fins de comunicações da CIDH que seja cadastrado o email gilbertoschafer@hotmail.com, um dos e-mails de associado da AJURIS, para que
possa acompanhar devidamente o feito.
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II – Do Método de análise da resposta.

As entidades signatárias entendem que devem contribuir com a solução dos
problemas prisionais no PCPA. Por esta razão dedicaram-se a estudar os documentos
enviados pelo Brasil, mas entenderam que era preciso verificar in loco como estava a
implantação de programas anunciados pelos órgãos governamentais.
Para tal fim dirigiram-se ao Presídio, tendo sido franqueado o seu ingresso, pelo
diretor do mesmo, contando com a presença de juízes do Mutirão Carcerário (CNJ) e
também do Juiz Sidinei Brususka, responsável pela fiscalização prisional.
A visita ocorreu no dia 16 de maio do corrente ano e também foi acompanhada
pelos representantes do Fórum da Questão Penitenciária, isto é, estavam presente
representantes da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (AJURIS), da Ordem
dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), dos Conselhos Regionais de
Medicina (CREMERS) e de Engenharia (CREA/RS), do Conselho da Comunidade de
Porto Alegre, da THEMIS – Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, do Instituto
Transdisciplinar de Estudos Criminais (ITEC), do Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias de Engenharia do RS (IBAPE-RS) e da Clínica de Direitos Humanos do
UniRitter. Na oportunidade, a vistoria técnica das instalações do PCPA foi realizada
pelo CREA, IBAPE e CREMERS, conforme documentos que ora se juntam como
anexos.

Foto da Visita - Fórum Penitenciário
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III – Das considerações a respeito da resposta do Brasil.

3.1- DA REDUÇÃO DA SUPERLOTAÇÃO

3.1.1 - Admissão dos fatos expostos na representação: da confissão do Brasil

“péssimas condições de cozinhas, a superlotação, a ausência de
separação de presos provisórios, atuações de facções criminosas
(melhor seria dizer o domínio administrativo das facções),
ausência de atividades com fins de ressocialização e a
interrupção do trabalho de saúde na identificação de presos com
tuberculose”.
Inspeção do CNPCP citado pelo Estado Brasileiro
A resposta do Brasil reconhece expressamente os fatos apontados na
representação e a ineficiência do sistema interno diante da questão Penitenciária,
especialmente o do Presídio Central. Admite que o PCPA foi projetado para receber
seiscentas e sessenta pessoas e hoje comporta mais de quatro mil e quinhentos presos
sem qualquer distinção entre sentenciados e processados! Ela reconhece que o objetivo
é reduzir a lotação para 2.000 detentos, a capacidade atual (item 37).
Entretanto, as providências apresentadas em geral são paliativas e não são
idôneas

para

eliminar

as

violações

aos

direitos

humanos

dos

internos/funcionários/visitantes, como se pode constatar nas medidas informadas nos
itens 24 e 93 da resposta. O Brasil, através de inúmeros órgãos internos, constatou o
problema, como admite a própria defesa (item 32) ao mencionar a ocorrência, em 2009,
de uma inspeção do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)
que elencou os seguintes problemas no PCPA; “péssimas condições de cozinhas, a
superlotação, a ausência de separação de presos provisórios, atuações de facções
criminosas (melhor seria dizer o domínio administrativo das facções), ausência de
atividades com fins de ressocialização e a interrupção do trabalho de saúde na
identificação de presos com tuberculose”.
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Portanto, pode-se dizer que o Brasil é confesso, e que nem a defesa
apresentada, tampouco os documentos encaminhados como seus anexos, têm o condão
de elidir qualquer tipo de responsabilização internacional em razão das violações aos
direitos humanos e garantias judiciais previstas nos tratados internacionais de direitos
humanos, dos quais o país é signatário.
Nesse sentido, registra-se que o laudo técnico de inspeção apresentado no corpo
da representação e elaborado pelo IBAPE-RS (Instituto Brasileiro de Avaliações e
Perícias do RS), que apontou um diagnóstico alarmante com relação às condições
estruturais do PCPA, sequer foi objeto impugnação.
O laudo do IBAPE aponta um quadro CRÍTICO, sendo que a conclusão desse 1
não poderia ser outra: diante das precárias condições estruturais e de habitabilidade,
recomendava, com a máxima urgência, a intervenção no PCPA com o início imediato
de obras de recuperação.

3.1.2 – Constatação de superlotação e más condições - constatações na última visita
A visita do dia 16 de maio de 2013 constatou no que se refere à superpopulação e
habitabilidade que a situação (caótica) do presídio, narrada na representação, está cada
vez mais alarmante.

Os pavilhões seguem em precário estado de conservação,

totalmente sem manutenção e nas mesmas condições CRÍTICAS atestadas no laudo
inicial do IBAPE, mostrando-se irrecuperáveis.
Nesta esteira, e mais uma vez, ficou demonstrado o GRAU DE RISCO
CRÍTICO das estruturas, que vai ao encontro de todo o quadro fático e conjunto
probatório apresentado com a representação, considerando as visitas técnicas, laudos e
as fotos anexadas.
Assim, observou-se:

1

Textualmente está dito no laudo: “Diante das não conformidades técnicas construtivas e da falta de
desempenho dos sistemas vistoriados no complexo prisional, e frente às suas condições precárias de
habitabilidade e de obsolescência funcional, agregada à falta de manutenção periódica, classificamos a
edificação do Presídio Central de Porto Alegre, de uma maneira global, como de GRAU DE RISCO
CRÍTICO, tendo em vista o impacto de desempenho tecnicamente irrecuperável para a finalidade de
utilização a que se destina, sendo necessário a intervenção imediata para sanar as irregularidades
apontadas no laudo de inspeção.”
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1º.-

No que tange ao sistema de prevenção e combate de incêndio, a latente

possibilidade de uma tragédia no PCPA. Durante a inspeção acompanhou-se a
evacuação de uma galeria com 354 presos, liberados para o arejamento no pátio interno.
Foram necessários mais de 20 minutos, em fila ordeira, imediata, controlada pela força
de segurança (polícia militar) que atua no Presídio. Isto demonstra que em caso de
pânico (causado por incêndio) se levará um tempo excessivo para proceder ao
esvaziamento dos locais, especialmente devido a superlotação, com nefastas
consequências previsíveis.
Por outro lado, conforme constatado no laudo do IBAPE, o sistema de combate de
incêndio existente no Presídio Central não atende a totalidade dos itens técnicos
determinados em normas federais, estaduais e normas técnicas sobre o assunto 2. Eis os
achados em destaque:

I- instalações elétricas prediais encontram-se em condições precárias, com
severo risco de incêndio e de eletrocução dos usuários;
II- condutores enrolados nos condutos de água para combate a incêndio,
podendo causar graves acidentes aos bombeiros durante suas ações;
III- existência de instalação hidráulica sob comando (hidrantes) nos
pavimentos térreos dos pavilhões, sendo nos anexos dos pavilhões novos G,
H, I e J em cada pavimento;
IV- condições precárias de funcionamento como válvulas quebradas e/ou
inoperantes, falta de mangueiras e esguichos, falta de caixa de hidrantes e
inexistência de reserva técnica exclusiva para combate a incêndios;
V- distribuição dos extintores não atende aos requisitos mínimos de norma e
muitos riscos específicos não estão abrangidos pelos mesmos, como quadros
elétricos, aparelhos consumidores de gás e consultórios;

2

Disse, textualmente, o laudo: “O sistema de combate de incêndio existente no Presídio Central não
atende a totalidade dos itens que determinam o Decreto Estadual nº 37.380 e a Lei Complementar
Municipal nº 420/98, bem como os ditames das normas técnicas específicas da ABNT - NBR 5410, NBR
9077, NBR 10.898, NBR 13523, 14024 NBR, 14.276, NBR 15526 e NBR 17.240” (ABNT é a sigla para
Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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VI- blocos autônomos de iluminação de emergência instalados nas
inspetorias dos pavilhões e na administração, não atendem a toda a
edificação;
VII- existência de geradores que mantêm a iluminação dos pavilhões, mas
não servem como iluminação de emergência, pois a tensão de saída pode
provocar choques elétricos fatais nos bombeiros durante as ações de
combate ao fogo;

Por isto, o laudo conclui que o Grau de Risco relativo a incêndio é:
“CRÍTICO, considerando a impossibilidade de aprovação de um projeto de
PPCI com certificado de conformidade com a legislação vigente e o severo
risco de incêndio e de eletrocução dos usuários e dos bombeiros durante suas
ações.
Em conclusão geral, a ocupação não cumpre as previsões legais de instalação e
manutenção dos sistemas e medidas de prevenção e proteção contra incêndio,
bem como de segurança das instalações prediais de risco crítico como
instalações elétricas e de gás.
Como recomendação do Corpo de Bombeiros foi sugerida a imediata formação
de uma brigada de incêndio permanente, aproveitando e/ou complementado os
integrantes bombeiros (QPM-2) que atualmente prestam serviço no PCPA.”
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2º.- Observou-se que os pontos indicados pelo Estado como tendo sido objeto de
melhorias, tais como, a pintura e higienização dos corredores de acesso às galerias dos
pavilhões; adequação da galeria do 3º pavimento do pavilhão H, com celas específicas
para travestis; reforma da área de triagem (entrada e saída de presos), sala de vistoria
íntima, identificação, sala da OAB, parlatório e corredor de acesso; além de não
refletirem diretamente nas condições de habitação/salubridade dos presos ali recolhidos,
já estavam prontos, quase todos eles, antes das inspeções que determinaram o
peticionamento à CIDH. Portanto, não representam avanço algum em relação ao estado
da estrutura denunciado na representação;

3º.- Do ponto de vista da análise estrutural, identificou-se diversas manifestações
patológicas na edificação, tais como: a exposição das armaduras inferiores da estrutura,
com cobrimento insuficiente em processo de corrosão da ferragem; trincamentos e
nichos de segregação nas lajes de entrepiso das galerias, apresentando evidências de
infiltração de água dos sanitários das celas; evidências de infiltração de água através das
juntas de dilatação dos pavilhões; e, vazamentos das instalações sanitárias dos 700
banheiros individuais das celas, que dificulta a sua manutenção, provocando a
degradação do concreto e corrosão da armadura.

Atestou o laudo anexo, em consequência, sobre estes achados:
“Grau de Risco: CRÍTICO tendo em vista o agravamento do potencial da perda
acentuada do desempenho e da proteção do sistema estrutural.”.
Isto é, nada/ninguém garante que os prédios não vão colapsar/ruir, de uma
hora para outra, vitimando todos os seus ocupantes.
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4º - Acerca da reforma da rede de esgoto dos pavilhões C e D, com execução da ligação
da rede de esgoto à rede pública existente, alegada pelo Brasil na sua defesa como
melhoria, o laudo técnico apurou que: “encontra-se em colapso, com emissão de esgoto
‘in natura’ para o pátio do pavilhão C sem pavimentação e área externa do pavilhão D”.

5º.- Do ponto de vista das alvenarias e revestimentos, detectou-se que as elevações de
vedação e painéis de fechamento em alvenaria, revestidas em reboco e pintura,
apresentam deterioração dos tijolos e dos revestimentos de paredes e pisos, restando
apontadas as seguintes anomalias e falhas de manutenção, a saber:

 evidências de infiltração de água, manchas de umidade, fungos e bolor, com
degradação generalizada dos revestimentos de reboco e falta de proteção de pintura
das elevações de alvenaria dos pátios e corredores de acesso aos pavilhões anexos e
das galerias;
e,
 descolamento e desagregação dos revestimentos de pisos e das alvenaria dos
sanitários das celas, apresentando falhas de vedação e impermeabilização das áreas
molháveis.
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Em vista destes apontamentos o laudo atestou: “Grau de Risco: CRÍTICO tendo em
vista o agravamento do potencial da perda acentuada do desempenho revestimento de
proteção das alvenarias em desagregação.

6º - Sob o aspecto das instalações elétricas, foram identificadas redes aparentes, com
emendas sem isolamento e extensões precárias; total desatenção às normas técnicas
quanto ao dimensionamento e segurança das instalações ao choque e ao curto-circuito
elétrico.
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Sobre o assunto o laudo atestou: “Grau de Risco: CRÍTICO, considerando o alto
risco oferecido aos usuários, com o comprometimento da perda de desempenho e
funcionalidade do sistema elétrico em geral”.

7º- No tocando ao sistema de instalações hidrossanitárias, averiguou-se que o mesmo se
encontra em colapso, constatando-se uma imensa perda de desempenho do sistema, que
decorre da obstrução da tubulação e de vazamentos generalizados nos sanitários das
celas das galerias, onde foram verificadas as anomalias e mais absoluta ausência de
manutenção das instalações hidrossanitárias. Identificaram-se, p. ex.: a obstrução e/ou
ineficiência das rede de esgoto nos banheiros das celas (individuais) e das galerias
(coletivos), sem caixas de coleta, havendo um escoamento rudimentar através de
engates de garrafas PET; o escoamento do esgoto cloacal dos banheiros das celas e das
galerias diretamente para os pátios, escorrido pelas paredes e por valas a céu aberto nos
pátios; e, evidências de reparos precários em tubulação de PVC nos ramais hidráulicos
dos banheiros das celas.
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Por conta do que o laudo atestou: “Grau de Risco: CRÍTICO tendo em vista o
impacto irrecuperável e com o comprometimento do desempenho e funcionalidade do
sistema hidrossanitário em geral, mesmo com as intervenções de reforma realizadas”.

* Em síntese, nesta visita realizada os representantes das entidades ficaram
estarrecidos com as condições desumanas que permanecem inalteradas, e
puderam conferir as consequências da total ausência de tratamento da questão
referente aos esgotos. Excrementos escorrem pelas paredes, numa condição
totalmente insalubre e degradante ao ser humano, contribuindo para um odor
insuportável o que transforma o local num repositório de todo o tipo de doenças,
situação incompatível com o discurso de existência de melhorias no sistema,
apresentado pelo Brasil.
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Acrescente-se, por imprescindível, que os visitantes dos presos são recebidos
nestes mesmos pátios pestilentos inspecionados pelos peticionários.

Atenção!
Neste contexto, além dos presos e funcionários – o que, per si, já é agressão
intolerável aos direitos humanos -, o Brasil vem submetendo os familiares dos
presos a esta mesma situação estúpida. Aí incluídos, por muito óbvio, os filhos dos
reclusos, crianças e adolescentes a quem o Estado proporciona o momento de
convívio com os pais em meio ao esgoto a céu aberto do PCPA.

3.1.3- Das informações prestadas. Análise da questão.
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A República Federativa do Brasil não se manifestou pontualmente sobre os
fatos denunciados, corroborando, sublinhe-se, as razões que tornaram insustentável a
situação no PCPA e deram ensejo a representação. Não há diminuição da população
carcerária e não há apresentação de um cronograma para a solução do problema, ou
seja, fica patente a falta de compromisso real com a solução do problema e a
apresentação de uma AGENDA para resolver o problema.
Os percentuais de pessoas encarceradas não diminuíram e não há uma ação
governamental efetivamente planejada que demonstre a política do governo brasileiro
para o sistema carcerário e, especialmente, do PCPA. A resposta apresenta dados que
conflitam entre si e não indicam qualquer ação positiva do Brasil ou de seus entes
responsáveis pela questão. Hoje há no PCPA 4.445 detentos conforme dados que o
CREMERS e o IPAPE acessaram em suas inspeções no dia 16 de maio do corrente.
Continuam os improvisos de condições devido à superlotação, gerando falta de
higiene, banheiros (mal) adaptados, com infiltrações, a ausência de camas adequadas
com a falta de espaço para os presos dormirem, o que fazem até mesmo no chão, são
fatos não esclarecidos pela República Federativa do Brasil.

Da (velha) promessa de solução pela abertura de novas vagas em outros locais
Em sua defesa o Brasil fala em atacar o problema pela criação de novas vagas,
em unidades novas ou por ampliações das já existentes. Entretanto, as explicações
brasileiras não demonstram os estágios atuais de tais projetos e não ficam claros os
prazos de concretização das obras, o que não é mais possível tolerar. É necessário que
os compromissos do país sejam expostos de forma pública, com dados e datas, para
que se possa efetivamente cobrar as políticas públicas e evidenciar o real empenho
na solução das violações apontadas.
Os aludidos projetos em andamento não são suficientes, não evidenciam as
medidas concretas capazes de atingir o problema da superlotação denunciada no PCPA,
sendo que tal assertiva é corroborada pelas matérias jornalísticas veiculadas pela
imprensa do Estado do Rio Grande do Sul.
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A Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos foi construída com um projeto
climaticamente inadequado pra o Estado do RS, e sequer há previsão de agentes
penitenciários suficientes3 levando em conta a sua projeção.
Da mesma forma, a Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, não tem
o condão de atender às expectativas geradas. Apesar da aparência de se estar suprindo
500 vagas, conforme veiculado pelo Jornal Correio do Povo em 26/04/2013, já existem
pedidos a serem encaminhados pela sua interdição4.
As condições precárias de habitabilidade não são diferentes no caso da
Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro. Apesar de, novamente, a representada
mencionar que está a solucionar as questões aqui enfocadas, o sistema de esgoto desta
unidade prisional não é tratado. Isto impede a obra e conclusão da Modulada de
Montenegro, conforme noticiado recentemente, em 29/01/20135.
Com relação à Penitenciária Masculina de Guaíba e a Penitenciária de Venâncio
Aires, apesar do aceno positivo, tais situações estão em situação incipiente e sem
previsão concreta de conclusão, conforme o noticiado.

“18 de abril de 2013 - Gabinete do Prefeito
3

Matéria do Jornal Zero Hora, 04/09/2012: “Cadeias em colapso04/09/2012 | 05h08: Falta de agentes
compromete abertura de novos presídios no RS. Segundo a Susepe, o déficit desses profissionais no
Estado chega a 48%, o que compromete a abertura de novas penitenciárias (...) Para a prisão funcionar a
pleno seriam necessários 130 agentes, segundo cálculos do sindicato dos servidores. Como não há
previsão de contratação de imediato, a solução que se encaminha é remanejar agentes de outras cadeias.
Ou seja, agravar ainda mais a crise de pessoal, a velha história do cobertor curto. Na semana passada,
para se ter uma ideia da situação, a Penitenciária Estadual de Charqueadas, também alvo de interdição
para novos presos por causa da superlotação, tinha apenas sete agentes vigiando 871 presos. Dados
oficiais da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) apontam que o déficit no Estado chega
a
48,1% —
existem
3.097
agentes
e
faltam
2.876.
(...)”
–
Fonte:
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2012/09/falta-de-agentes-compromete-abertura-de-novospresidios-no-rs-3874635.html
4
“26/04/2013 19:13 Sindicato vai pedir interdição da Penitenciária Modulada de Charqueadas.
Precariedade nas condições estruturais gera revolta nos presos, segundo a Amapergs. Após uma
vistoria realizada nesta sexta-feira, o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul
(Amapergs) decidiu pedir a interdição da Penitenciária Modulada de Charqueadas, na região Carbonífera.
Um relatório elaborado pela direção do sindicato, relatando a situação precária no local, deve ser entregue
ao Judiciário, ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Estado e à Superintendência dos Serviços
Penitenciários (Susepe). O diretor da Amapergs, Cristiano Fortes, compareceu à unidade hoje para
verificar uma denúncia recebida dos agentes penitenciários. Lá, foram constatadas diversas deficiências,
como superlotação, falta de servidores, insuficiência de comida, colchões, medicamentos e até água, além
de cortes no fornecimento de luz, devido a problemas no gerador.” Fonte:
http://portallw.correiodopovo.com.br/Noticias/?Noticia=497338
5
“Indecisão emperra obra no esgoto da Modulada. Caos prisional / Secretaria de Obras e Fepam
divergem, e Rio Caí segue sofrendo.
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Susepe e Construtora garantem segurança do novo presídio
O prefeito Airton Artus e secretários municipais visitaram nesta
quinta-feira, 18, as obras do presídio estadual, iniciadas na
última semana, no distrito de Estância Nova. Acompanhado do
Superintendente

de

Serviços

Penitenciários

(Susepe),

GelsonTreiesleben, e de técnicos da empresa V-SIS, Airton
Artus conheceu a planta do novo presídio e conversou sobre
detalhes da obra que tem previsão de término em até oito
meses.”

-

Fonte:

http://www.pmva.com.br/site/noticia/visualizar/id/3878/?
Susepe_e_Construtora_garantem_seguranca_do_novo_presidio.
html

“Susepe confirma regime semiaberto em Guaíba
Presídio Masculino de Guaíba (foto)
deverá ser inaugurado em 2013.
(...)

29/01/2013
Natureza no entorno da Penitenciária está sendo
degradada
pelo
esgoto
que
é
lançado
de
forma
indevida
Foto : Arquivo Jornal Ibiá
Os órgãos de estado não se entendem, e a obra de reforma e ampliação da central de tratamento de esgoto
da Penitenciária Modulada não tem data para começar. Enquanto isso, a casa prisional segue interditada
para novos presos. Mas, o mais grave, os detritos continuam sendo lançados quase in natura no Rio Caí.
Sempre que questionada, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) indica que o processo
está nas mãos da Secretaria de Estado das Obras Públicas. A etapa de licitação já foi vencida com uma
empreiteira apontada para realização do trabalho. No dia 22 de janeiro, através de sua assessoria, a
Secretaria afirmou que a responsabilidade está nas mãos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental
Henrique Luiz Roessler (Fepam). Segundo nota enviada ao Ibiá, o órgão ambiental ainda não liberou o
licenciamento operacional para a obra.” – Fonte: http://www.jornalibia.com.br/pagina.php?
cont=materia&categ=1&secao=30&id=11639
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Masculino
Além do presídio feminino, está sendo construída uma casa
prisional masculina, de regime fechado (foto), com capacidade
para 672 detentos. O prédio está localizado próximo a
penitenciária feminina.
De acordo com a Assessoria de Imprensa da Susepe, ainda

não há previsão exata para o início do funcionamento ,
mas a expectativa é de que seja inaugurada em 2013.
(...)” – Fonte: http://www.gazetacentro-sul.com.br/noticia.php?
id=10156

No que se refere à Penitenciária de Canoas, as obras estão comprometidas e não
foram iniciadas, haja vista a necessidade de enfretamento de exigências de licitação, o
que acena para o impedimento de uma previsão concreta de data de inauguração6.
Fica evidenciado, portanto, que os argumentos trazidos nas informações
prestadas não indicam medidas concretas, em curto prazo, capazes de resolver o
problema da superlotação do PCPA.
No tocante as novas unidades prisionais prometidas ou em fase de construção,
estas não satisfazem a realidade descrita. A demanda prisional do PCPA é direcionada
para o atendimento carcerário da região metropolitana de Porto Alegre RS. Neste
sentido, a construção de novas unidades ou transferência de presos para outras unidades
6

15/02/13 | 08:49.MP-RS recorre para impedir obra sem licitação de presídio em Canoas . Rachel Duarte.
Centro de Reinserção Social não terá celas, salas de visita íntima e espaço para atividades múltiplas. Foto:
Ramiro Furquim/Sul21. A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre entrou
nesta quarta-feira (13) com agravo de instrumento para retorno da liminar que exige a construção de uma
das unidades do Complexo Prisional de Canoas mediante licitação. O Ministério Público do Rio Grande
do Sul (MP-RS) reitera os argumentos da Ação Civil Pública que requere, liminarmente, o fim da
contratação direta da empresa Verdi Construções S/A. (...)
A liminar pedida pelo Ministério Público reforça que as supostas vantagens construtivas do sistema
utilizado pela empresa Verdi S/A merecem um exame detalhado, uma vez que, em Inspeção
Extraordinária do Tribunal de Contas do Estado, foram verificados sérios defeitos construtivos nas obras
realizadas pela empresa em instituições carcerárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Conforme apurado pelo MP, também existem outras empresas que adotam o processo de pré-fabricação
de celas, além de expressa manifestação do Tribunal de Contas da União no sentido da realização de
licitações distintas para a execução da obra e para a aquisição dos módulos nas construções de
penitenciárias
que
empreguem
essa
técnica
construtiva.(...)”
–
Fonte:
http://www.sul21.com.br/jornal/2013/02/mp-rs-recorre-para-impedir-construcao-de-presidio-semlicitacao-em-canoas/
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já existentes, tais como, em locais afastados da região metropolitana, coloca problemas
evidentes no plano da ressocialização dos internos, posto que a natural dificuldade que a
distância maior colocará para a efetivação de visitas acabará por contribuir para um
deletério enfraquecimento das relações familiares.
Prova disso são os presídios e penitenciárias citadas na resposta: Arroio dos
Ratos, cidade que fica em torno de setenta quilômetros de Porto Alegre; Charqueadas,
cidade que fica em torno de sessenta quilômetros de Porto Alegre; Montenegro, cidade
que fica em torno de oitenta quilômetros de Porto Alegre; Venâncio Aires, cidade que
fica em torno de cento e cinquenta quilômetros de Porto Alegre e Passo fundo RS,
cidade que fica acerca de trezentos quilômetros de Porto Alegre RS.
Ademais, importante salientar que as informações contidas no documento aqui
replicado seguem a mesma lógica patrocinada ao longo dos anos, ou seja, a lógica das
promessas de vagas, imprecisas e sem efetividade quanto ao problema denunciado,
incapazes de escamotear a contínua e renitente ação do Brasil na violação de uma série
de documentos internacionais relativos à proteção das pessoas privadas de liberdade.
Destes, vale destacar que a superlotação e ausência de condições de
habitabilidade dos presos do PCPA têm violado abertamente os Princípios e Boas
Práticas sobre a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, aprovados
em 14 de março de 20087.

A manutenção do descaso quanto à superlotação do PCPA, inclusive, vem a
negar vigência aos informes emanados das Reuniões das Autoridades Responsáveis
pelas Políticas Penitenciárias e Carcerárias da OEA:
[P]romover soluciones a las condiciones de deficiencia en
infraestructura que presenten los establecimientos penales, con el
7

Principio XII. Albergue, condiciones de higiene y vestido. 1. Albergue. Las personas privadas de
libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y
calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les
proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables
para el descanso nocturno. Las instalaciones deberán tomar en cuenta las necesidades especiales de las
personas enfermas, las portadoras de discapacidad, los niños y niñas, las mujeres embarazadas o madres
lactantes, y los adultos mayores, entre otras. 2. Condiciones de higiene. Las personas privadas de
libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y
dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo
personal, conforme a las condiciones climáticas.
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fin de evitar el hacinamiento y las nocivas consecuencias para la
vida interna que este fenómeno conlleva, procurando alcanzar
estándares mínimos de atención y seguridad personal. De este
modo, resulta fundamental trabajar en el desarrollo de
mecanismos que contribuyan a incentivar la modernización de la
infraestructura carcelaria, sean estos de carácter jurídico,
económico, social o político (Informe de la Segunda Reunión de
Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y
Carcelarias de la OEA- OEA/Ser.K/XXXIV GAPECA/doc.8/08,
adoptado el 16 de diciembre de 2008)

3.2 - DA SAÚDE

Na visita do Fórum da Questão Penitenciária o CREMERS realizou a
fiscalização ao Presídio Central de Porto Alegre (PCPA) no que pertine a verificação de
informações sobre a assistência à saúde naquele estabelecimento, considerando a
resposta encaminhada pela República Federativa do Brasil à Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, em face da Representação por violações de Direitos Humanos no
PCPA.

3.2.1 - Da Municipalização da UBS do PCPA

Conforme o ANEXO IV, no Estado do Rio Grande do Sul a Política de Atenção
Integral à Saúde avançou na municipalização das Equipes de Atenção Primária a Saúde
Prisional (Resolução CIB-RS n° 257, de setembro de 2011), aduzindo-se que esta
Política estaria atrelada ao Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP),
Portaria Interministerial n° 1777 (BRASIL, 2003), objetivando a “garantia do acesso ao
atendimento integral à saúde da população privada de liberdade”, apontada
posteriormente como uma ação pioneira do Estado.
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O mesmo ANEXO IV, fl. 27, menciona que atualmente no PCPA existem 2
(duas) Equipes de Saúde Prisional, nos moldes estabelecidos pelo PNSSP, vinculadas a
uma Unidade Básica de Saúde (UBS), cuja responsabilidade é de gerência do município
de Porto Alegre. No último parágrafo da referida fl. 27, é descrito que a UBS, “funciona
nos turnos diurno e noturno, vinte e quatro horas por dia, e conta com duas equipes de
saúde mistas, compostas por profissionais concursados da SUSEPE e contratados pelo
município de Porto Alegre, através da Associação Hospitalar Vila Nova”. O documento
principal e o ANEXO I colaboram com informações parecidas.
No entanto, a realidade é diversa do informado, como se observa no relatório
produzido pelo CREMERS. A entidade constatou que:
O convênio firmado entre o Município de Porto Alegre
(Processo 001.013282.11.5), por intermédio da Secretaria
Municipal da Saúde e o Hospital Vila Nova, datado de julho de
2011, tem como objeto “(...) a execução de atividades e serviços
de saúde no âmbito do SUS a população cumprindo pena de
restrição de liberdade no Sistema Prisional da Região
Metropolitana(...). No Artigo 3° do documento, no item 3, foi
determinado

que

seria

atribuição

da

CONVENIADA:

“contratar os profissionais para a composição da equipe, em
conformidade com a Portaria GM/MS n° 268, de 17 de
setembro de 2003, qual seja, um (01) médico, um (01)
enfermeiro, um (01) odontólogo, um (01) psicólogo, 8um (01)
assistente social, um (01) auxiliar de enfermagem e um (01)
auxiliar de consultório dentário”. Na cláusula quinta – Dos
recursos financeiros, Artigo 6°, foi discriminada a remuneração
referente a “3 equipes de saúde prisional ao custo de cada equipe
de R$ 27.330,99”

Até o presente momento não foi possível constatar – como afiança o relatório do
CREMERS – informações sobre a composição das três equipes de saúde prisional

8

Relatório do CREMERS, fl. 06
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discriminadas no convênio firmado entre o município de Porto Alegre e a Associação
Hospitalar Vila Nova (grifo nosso).
Em relação à informação constante no ANEXO IV, fl. 27, de que atualmente duas
equipes de saúde estariam atuando no PCPA cadastradas junto ao Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, não foram localizadas informações,
e ao se questionar sobre o atendimento às exigências técnicas estabelecidas pela Portaria
GM/MS n° 268/2003, os presentes admitiram a ausência de diversos profissionais como
odontólogos, psicólogo, assistente social e auxiliar de consultório dentário para a
composição de cada equipe. Após solicitação de documentos fornecendo dados das
equipes de saúde, apenas 1 equipe de saúde prisional foi apresentada, composta por
profissionais da SUSEPE (1 médico, 1 enfermeira, 1 nutricionista, 1 farmacêutico, 2
dentistas, 1 assistente social e 1 psicóloga), somada a outros 3 técnicos de enfermagem,
cedidos pela Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul.
Também admitiram que, na prática, os médicos atuando através da empresa
terceirizada pela AHVN (Hospital Vila Nova) prestariam atendimentos a UBS. Quanto
ao quadro de profissionais atuando no PCPA através da AHVN, foram informados 15
profissionais, dentre os quais 11 são técnicas em enfermagem, 1 enfermeira, 2 técnicas
em radiologia e um dentista (fl. 7).
Em relação ao disposto na fl. 27, do ANEXO IV, de que a UBS “funciona nos
turnos diurno e noturno, vinte e quatro horas por dia”, os presentes admitiram que, a
noite, não há presença de médicos, nem enfermeira, nem técnicos em radiologia.
Permanecendo no local apenas técnicos em enfermagem.
O relatório aponta que o convênio possuía um prazo inicial de 1 ano, podendo ser
prorrogado, por igual período, mediante Termo Aditivo específico, porém, não foram
localizados Termos Aditivos formalizando a prorrogação do prazo de vigência do
Convênio (fl.6).

3.2.2- Do espaço físico destinado para o atendimento médico no Presídio Central de
Porto Alegre:

22
Segundo vistoria do CREMERS, na mesma área destinada ao atendimento
médico foram verificadas salas informadas como de uso administrativo, nas quais
haveria atividades de “instituições relacionadas”, como o Ministério Público, Comarcas
Judiciais, entre outras.
Referente à estrutura das salas foi constatado que no consultório, junto à
Farmácia, não existe pia com sabonete líquido e toalhas de papel, nem material para
antissepsia das mãos e, na sala de procedimentos, não havia disponibilidade de oxigênio
medicinal, o que existe é um cilindro pequeno, lacrado, com validade expirada em julho
de 2010 e na Sala de Espera existe cinco cilindros grandes de oxigênio medicinal.

3.2.3- Sigilo Médico. Presos trabalhando com dados sigilosos.

Um dos pontos que chamou a atenção no relatório foi a do sigilo médico, pois foi
informado que profissionais da área administrativa podem ter acesso, quando solicitado,
aos prontuários médicos. Outro fator preocupante em torno do sigilo médico é de que,
no momento da vistoria, 5 (cinco) pessoas estavam na área destinada ao armazenamento
de prontuários médicos, sendo estes informados como sendo detentos, os quais estavam
organizando os documentos dos atuais internos do PCPA. No momento, não foram
aclarados os aspectos relacionados à manutenção do sigilo das informações. O relatório
ainda salientou o potencial de uso indevido de informações de pacientes
disponibilizadas aos demais detentos, sem qualquer fiscalização.
3.2.4 - Dos Profissionais de Saúde que atuam no PCPA – Divergências que apontam a
insuficiência do atendimento.

Necessidade de controle administrativo e

planejamento

Analisando-se a carga horária de trabalho atribuída a cada profissional da área da
saúde segundo a resposta enviada pela República Federativa do Brasil, constata-se
divergência entre os seus números e os dados enviados no ANEXO I (tabela 2 e fl. 37,
respectivamente). Em relatório, o CREMERS manifestou-se verificando um déficit de
carga horária:
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“Foram verificadas diferenças muito significativas em relação
ao observado nas informações obtidas pelo CREMERS no
estabelecimento, representando um déficit de 62 (sessenta e
duas) horas de trabalho médico no estabelecimento em relação
ao informado à OEA.9”
O mesmo relatório apontou a relação dos médicos que possuem diferenças nos
horários efetivamente exercidos em relação ao informado na Resposta:


Dr. L.A.P, médico, trabalha das 8h às 12h nas manhãs de terça,
quinta e sextas-feiras. Contabilizando doze horas semanais, informou
fazer parte do corpo societário de uma empresa privada que foi
contratada pela Associação Hospitalar Vila Nova, também declarou
que não possui vínculo empregatício formalizado junto à AHVN



Dr. D.B.D.M, Médico Cirurgião Geral, das 13h às 19h, atuando
somente nas sextas-feiras.



Dr. J.G.P.S, atuando como Médico Neurologista, porém conforme o
CREMERS não possui nenhum registro de especialidades junto ao
Conselho, atua nas segundas-feiras, das 13h às 19h, contabilizando
seis horas semanais.



Dr. N.W.B , Médico clínico geral, atua às segundas e quartas-feiras
das 8h às 12h, totalizando oito horas semanais.



Dr. T.O.K, Médico clínico geral, trabalha das 13h às 19h nas terças e
quintas-feiras, contabilizando doze horas semanais.



Dr. A.T.F., Médico Infectologista, atuando às quartas-feiras das 13h
às 19h, totalizando 6 horas semanais.



Dr. C.C., atua no PCPA como médico psiquiatra, no entanto,
conforme o CREMERS, não existe nenhum registro junto ao
Conselho da especialidade exercida. Atua no PCPA às terças e
sextas-feiras das 8h às 12h, totalizando oito horas semanais.

9

Relatório CREMERS, fl. 05
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Sra. D.J.S.B., técnica em radiologia, relacionada como atuante no
PCPA na resposta encaminhada à OEA, não estaria mais atuando no
PCPA. pg.4 do relatório do CREMERS.

A diferença de carga horária identificada no relatório do CREMERS, gize-se,
aponta que foram contabilizadas 62 horas a menos que a informada. Através da análise
de documentos oriundos da empresa privada contratada pela Associação Hospitalar Vila
Nova (AHVN), o CREMERS constatou que dos sete médicos informados como
atuantes no PCPA através da empresa S.S., dois não constam como sócios na
documentação (pg.5 do relatório do CREMERS).
Houve a solicitação, por parte do CREMERS, da cópia da escala de trabalho dos
médicos, sendo fornecida a relação de “FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL VILA
NOVA QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇO NO PCPA COM HORÁRIOS DE
ATENDIMENTO”. Um único médico foi informado como pertencente ao quadro
funcional do Estado, através da Superintendência de Serviços Penitenciários – Susepe,
cumpriria a jornada de 20h semanais, de segunda a quinta-feira, sem controle formal do
cumprimento da jornada de trabalho (pg. 5 relatório do CREMERS).
Com relação à afirmação de que hoje existem 20 (vinte) equipes implantadas no
Estado do Rio Grande do Sul (ANEXO IV, pg. 27), não foi comprovada a procedência
da alegação, tampouco como se daria essa distribuição entre os municípios e presídios.
De acordo com a análise do CREMERS “Não foi localizado cadastro da UBS
prisional do PCPA junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde” (fl.
16):

“Quanto ao quadro de funcionários atuando no PCPA através da AHVN,
foram informados quinze profissionais, em relação impressa entregue ao
CREMERS: um dentista (Dr. D.C.), uma enfermeira (Sra. V.S), duas técnicas
em radiologia (Sra. D.J.S.B. e Sra. L.A.S.) e onze técnicas de enfermagem.”

O ANEXO IV, informa que “parâmetro de referência estabelecido pelo
Ministério da Saúde (MS) é de uma equipe para cada 500 presos”, porém o PCPA
não atende a esses parâmetros. No dia 16 de maio, PCPA foi constatado pelo
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CREMERS um número total de 4445 detentos, destes, 102 eram presos provisórios,
mais conhecidos como “em trânsito”, caracterizando visivelmente a falta de outras
equipes para fornecer um atendimento adequado aos detentos, o que deveria
corresponder a 8 (oito) equipes de saúde.
No que tange aos médicos de traumatologia, neurocirurgia e psiquiátrica, que
atuariam no PCPA, não constam os registros dessas especialidades junto ao CREMERS,
e conforme dados da visita realizada no dia 16 de maio de 2013, também não foi
verificada a presença de tratamento traumatológico (fl.17).
O ANEXO IV, traz dados do ano de 2010 sobre o Laboratório de Controle de
Tuberculose implantado no PCPA, em parceria com o Fundo Global, sendo este
referência no Sistema Prisional do Estado do Rio Grande do Sul (Porto Alegre,
Charqueadas, Montenegro e Venâncio Aires). Foi informado que:

O Laboratório realiza uma média de 350 (trezentos e cinquenta) exames de
basciloscopia por mês. Em concomitância com esta ação, em 2010, houve a
implementação do Projeto Porta de Entrada, no PCPA. Este consiste na oferta
do teste rápido diagnóstico de HIV, Sífilis, e a realização de raio-X de tórax,
na totalidade de presos que ingressam no PCPA. Uma média de 550 exames
de raio-X são realizados por mês, no Projeto Porta de Entrada, que também é
vinculado a UBS do PCPA. pg. 30 ANEXO IV

Informou, também que:
O município de Porto Alegre fornece todos os insumos necessários para o
Laboratório realizar a bacilocopia como cultura para BK de escarro, foi
organizado fluxo de envio de material para o Laboratório Central do Estado
(LACEN/RS) para identificação de espécie e teste de sensibilidade das
culturas positivas, além do controle de qualidade dos exames realizados
naquele Laboratório. Em julho de 2011, o Fundo Global encerrou suas
atividades no Brasil e o Laboratório de Tuberculose do PCPA passou a ser
gerido pela SUSEPE em parceria com o Município de Porto Alegre. pg30
ANEXO IV
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No entanto, foi verificado que o Laboratório do PCPA está inoperante desde
março de 2013, por falta de recursos humanos habilitados, motivo pelo qual a sala de
exames de escarro esta desabilitada, e estão sendo encaminhados ao Sanatório Partenon
(fl. 9). A radiologia do PCPA não possui responsável técnico médico registrado junto ao
CREMERS e “não há médico radiologista responsável técnico pelo Serviço de Raios-X
do PCPA, ou nem médico radiologista atuando no PCPA” (fl. 10 e 17). O equipamento
fixo de Raio-X está em manutenção, retornando, com previsão de inatividade de
aproximadamente 15 dias (quinze). No momento da fiscalização foi informado que está
em uso aparelho portátil modelo Intecal CR-7.
De pronto é possível verificar, tão somente pelos tópicos acima examinados, um
nítido agravamento/retrocesso nos cuidados à saúde disponíveis no PCPA.
Mas não é só.

3.2.5 - A Assistência à saúde das pessoas privadas de liberdade no Presídio Central de
Porto Alegre: atendimento médico, fornecimento de medicamentos e estrutura física
da Unidade Básica de Saúde (UBS)

Na mencionada visita ao PCPA foram reunidos na Capela alguns detentos para
manifestarem sobre a assistência à saúde no PCPA, e foram relatadas dificuldades para:


Agendamento de consultas.



Realização de procedimentos.



Internações hospitalares.



Realizar sessões de fisioterapia.



Exames específicos.



Traqueostomia e colostomia.



Cirurgia traumatológica (espera)



Acompanhamento oncológico.



Falta de alimentação adequada



Resolutividade da assistência prestada na AHVN. Pág 17 relatório.
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No momento da vistoria, foi informado que o agendamento de alguns
procedimentos dependem do Sistema de Administração Geral dos Hospitais (AGHOS),
o qual é realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Constatou-se
divergências entre laudos fornecidos pelos médicos assistentes fora do estabelecimento
e dos médicos que atuam no PCPA. Além da demora no agendamento das consultas,
existe também a dificuldade para deslocamento de detentos às consultas e exames
agendados, por limitações de disponibilidade de veículo adequado, pois foi informado
pela Direção do PCPA que o transporte de detentos é feito ou por viaturas da Susepe, ou
em casos mais graves pela SAMU, pois o veículo do PCPA, muita vezes, não se
apresenta em condições de trânsito.
No mesmo recinto, um dos detentos, fortemente abalado, informou estar sentindo
fome. Foi solicitado acesso as informações em prontuário do mesmo. Posteriormente foi
concedido acesso ao prontuário do paciente que se queixou de fome, sendo informado
pela nutricionista presente, que houve avaliação e orientação nutricional, sendo
recomendado a disponibilização de alimentos compatíveis com o quadro indicado. A
mesma nutricionista informou que:

Apesar de nova, a cozinha do PCPA não atenderia as
especificações técnicas vigentes, nem para cozinha industrial,
nem para cozinha dietética. Tais limitações impossibilitam,
segundo a profissional, o preparo de dietas pastosas, como a
indicada para o paciente queixoso. Também foi descrita a
inadequação das instalações e equipamentos, como ausência de
área de preparo, ausência de área de higienização e quantitativo
de panelas autoclave, dentre outros. Foi informada a infestação
constante de ratos e insetos na cozinha, sem medidas eficazes de
saneamento.

Na vistoria foi percebido que após o momento do preparo da comida nas
panelas autoclaves, a mesma é transportada para panelas menores, as quais são deixadas
por horas nos corredores que rodeiam a cozinha, a espera do momento de distribuição.
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O motivo deste procedimento se liga ao número elevado de detentos, à falta de espaço
físico, somada à dificuldade de distribuição das refeições.
Conforme informado anteriormente pelo CREMERS, no turno da noite, sábado,
domingo e feriado a UBS não funciona como deveria, permanecendo no local apenas
um técnico em enfermagem, e quando ocorre de um detento dar entrada no PCPA
nessas condições, o mesmo não passará por análise médica.
Por fim, no que toca ao anexo IV, citado na resposta enviada a CIDH, vê-se que
ele apresenta “O Relatório da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul”.
Embora o CREMERS não tenha conseguido analisá-lo em um primeiro momento (por
um contratempo no envio do material), ao estudá-lo posteriormente constatou-se que
pouco difere do documento principal, no que tange a informações sobre melhorias à
assistência médica.

3.2.6 - Análise dos Projetos mencionados:

3.2.6.1 - Projeto Porta de Entrada (TB)

De acordo com o ANEXO IV, os objetivos do Projeto Porta de Entrada, são:
“diagnóstico precoce, diminuição da proliferação da doença e a contaminação das
demais pessoas (outros presos, funcionários, visitas, policiais militares)”. Foi solicitada
documentação do referido Projeto Porta de Entrada (TB), no entanto, não foi localizado
o documento que formaliza o Projeto, incluindo informações importantes como:
responsável técnico, fluxos, atribuições e responsabilidades dos profissionais que
estariam envolvidos.
Segundo informações da técnica em enfermagem presente no momento da
vistoria, o projeto Porta de Entrada, muito mencionado na resposta, iniciou-se por meio
de um projeto de pesquisa realizado até 2009 no PCPA, e sua continuidade deu-se com
o passar do tempo. Não foi localizando no Presídio Central nenhum documento quanto
ao referido projeto de pesquisa, com ênfase na responsabilidade técnica, aprovação por
Comissão Ética em Pesquisa e demais aspectos relacionados à pesquisa em Seres
Humanos, “como comprovação documental de atendimento ao estabelecido pela
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Resolução n° 196 de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde,
referente a pesquisas em seres humanos”.

3.2.6.2 - Insuficiência do controle da Tuberculose

De acordo com o item 56 do documento principal enviado a CIDH, “As
baciloscopias e as radiografias são realizadas no laboratório do PCPA”, no entanto, já
foram mencionados anteriormente os problemas referentes ao Laboratório do PCPA.
Em outra fiscalização ao PCPA por parte do CREMERS, de fato, foi relatado que o
exame bacilar era feito no momento junto com o raio-X, no entanto, com a saída da
estagiária que implementou o Projeto Porta de Entrada não foi mais possível realizar o
exame.
Em resumo, pode-se afirmar que o exame bacilar não é feito dentro do PCPA,
tendo de ser encaminhado para as entidades hospitalares vinculadas, seguido de uma
espera de 10 a 20 dias. Neste período de espera o detendo segue alojado junto aos
demais, e caso seja verificada a tuberculose, ele passará a receber tratamento, e voltará à
convivência normal no seu pavilhão de origem. Não existe isolamento do preso com
tuberculose, o tratamento pode durar até 1 ano, mesmo em se sabendo que de 30 a 60
dias o preso estará transmitindo a doença. Devemos ter em conta, que o atual sistema
paralelo da administração do PCPA por facções, pode interferir no tratamento do
detendo, visto que existem evidências de cobrança de valores para que estes possam
descer até a UBS para tomar os remédios, ou seja, o chefe da galeria só permite descer
para tomar os remédios o detento que pode pagar por isso. Consequentemente, com o
passar do tempo o preso não terá mais dinheiro, interrompendo o tratamento, e podendo
levar a uma fase da doença resistente a antibióticos.

3.2.6.3 - Projeto “HIV/AIDS e DSTs”
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Segundo o anexo I, consta que aos soropositivos é garantido “a privacidade e a
ética no momento do aconselhamento pós-teste”, porém pelo que foi registrado pelo
CREMERS, quem cuida dos prontuários dos pacientes são outros detentos, não se
garantindo a privacidade, pois todos os resultados de exames são arquivados nestes
prontuários, salientando que “não foram esclarecidos os aspectos relacionados à
manutenção do sigilo das informações, nem quanto ao potencial uso indevido de
informações de pacientes disponibilizadas a outros detentos” (fl. 3 do relatório do
CREMERS).
Segundo foi informado no ANEXO I, as péssimas condições de higiene e
superlotação no PCPA são fatores de risco para pacientes soropositivos:
“O ambulatório do Presídio Central também tem o controle dos
pacientes soropositivos que não possuem indicação médica de
início de tratamento devido a seus exames marcadores
virológicos e as condições clínicas dos pacientes totalizam 58
casos; a estas pessoas é oferecida a realização dos exames de
sangue para acompanhamento da patologia, realiza-se de forma
trimestral devido a superlotação desta Casa prisional, às más
condições de higiene, falta de iluminação solar e ventilação
adequada; condições estas que comprometem a saúde de
pacientes imunodeprimidos.”

Persistem o problemas das seringas compartilhadas com relação à transmissão do
HIV. Em visitas anteriores, o CREMERS identificou como constante as DSTs sífilis,
gonorreia, bem como, infecções urinárias, decorrentes das péssimas condições de
higiene.
Segundo a resposta do governo brasileiro (anexo IV, fl. 34) 54 pacientes
soropositivos estão em tratamento, mas no próprio anexo há a informação de que a
população infectada é de 6,6% (fl. 31), o que representa em torno de 250 pessoas.
Destas há indicação de que apenas 58 não possuem indicação médica de tratamento (fl.
35).
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3.2.6.4 - Projeto “Busca Ativa” – Suspensão do Projeto

Segundo informações do ANEXO IV, fl. 33, o “Projeto “Busca Ativa” iniciou no
mês de dezembro de 2012, e pretendia realizar uma triagem da totalidade dos presos do
PCPA, com foco na tuberculose pulmonar com o mesmo objetivo do Projeto Porta de
Entrada, quais sejam: diagnóstico precoce, diminuição da proliferação da doença e a
contaminação das demais pessoas (outros presos, funcionários, visitas, policiais
militares).”. No mesmo parágrafo, no entanto, é informado que o referido Projeto foi
suspenso, temporariamente, por motivos de segurança dos profissionais da saúde.
Diferentemente do informado na fl. de número 38, constando erroneamente que “a
unidade realiza” o referido projeto em conjunto com o Projeto Porta de Entrada e
procedimentos como: curativos, nebulizações, suturas pequenas, dentre outros.

Relativo aos projetos: “Porta de Entrada”, “HIV/AIDS e DSTs”, “Hepatite”,
“Paciente-detento Hipertenso” e “Tratamento de Dependência Química” não foram
localizadas documentações, por parte do CREMERS, quanto à formalização dos
referidos projetos, nem informações sobre responsáveis técnicos, fluxos assistenciais e
aspectos técnicos.

3.2.6.5 - Das mortes decorrentes de doenças no PCPA

O acórdão n° 566-11/000020-7, trata de um expediente instaurado a partir do
oficio da lavra do Doutor Sidinei Bruzuska, do Juizado de Fiscalização de Presídios, por
meio do qual informava terem sido apurados, entre as datas de 28.09.2009 e 01.07.2011,
180 (cinto e oitenta) óbitos de apenados recolhidos nas casas prisionais da Região
Metropolitana de Porto Alegre.
Em resposta foi informado em relatório pelo Senhor Superintendente da SUSEPE
que:
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a) “De acordo com o Departamento de Tratamento Penal, desde o início do
ano de 2011, haviam ocorrido 76 (setenta e seis) óbitos no sistema
prisional gaúcho, sendo 47 (quarenta e sete) desses decorrentes de
mortes naturais, tais como tuberculose; tuberculose associada a outras
doenças; tuberculose e HIV; HIV associado a outras doenças; e outras
enfermidades; (...)”

Houve nova manifestação do Doutor Sidinei Brzusca, que informou acerca de
homicídios havidos no interior do sistema penitenciário do Estado do Rio Grande do
Sul, principalmente nas casas prisionais da região metropolitana. Explicou que reclusos
jovens, de idade entre 24 a 29 anos, haviam falecido, em tese, de “mal súbito”, os quais
ocorreram no horário noturno (horário fora do expediente).
Segundo o voto do Desembargador Relator Umberto Guaspari Sudbrack, no que
se refere às mortes por causas evitáveis, como a tuberculose, nota-se que é:

“frequente impossibilidade de prestar assistência médica aos
presos doentes, no Presídio Central de Porto Alegre, o que
decorre da vedação de acesso às galerias imposta pelas
lideranças das facções criminosas que operam no interior do
presídio. A restrição ao atendimento médico dá-se, também, por
meio da exigência de pagamento aos prefeitos das galerias, para
o acesso dos profissionais de saúde – eventualmente, até mesmo
pela entrega de refeições -, ou, ainda, como forma de punição
aos detentos que não se submeteriam

às determinação das

chefias dos grupos que controlam o Presídio Central, conforme
esclareceu o Doutor Gilmar Bortolotto.”

Ressalta ainda, que mesmo com as estatísticas promissoras apresentadas pelo
Senhor Superintendente da SUSEPE, quanto aos índices de tratamento e cura da
tuberculose e outras doenças, e as novas medidas implementadas no Presídio Central de
Porto Alegre, caracterizam-se como avanços frágeis e seguramente passíveis de

33
retrocesso, levando em conta o poder paralelo no interior da casa prisional, fato este que
dificulta o acesso da equipe médica responsável.
Repita-se, o poder paralelo revela-se como um dos maiores empecilhos no que
tange ao seguimento do tratamento médico, pois existem casos em que o chefe da
galeria só permite descer para tomar os remédios se o detento puder pagar. Com o
passar do tempo é de se presumir que o preso não terá mais dinheiro para pagar a
passagem e seguir o tratamento, acarretando em um rompimento que poderá levar a tipo
de doença imune aos antibióticos.
O voto do Desembargador Carlos Roberto Lofego Caníbal acorda que segundo a
Lei de Execução Penal, nos seus artigos 10, 11 e 12, é dever do Estado fornecer
assistência à saúde do preso.

3.2.6.6 - Conclusões: do CREMERS:

As conclusões do CREMERS podem assim ser expostas:

1.

Não foi localizado cadastro da Unidade Básica de Saúde do PCPA junto ao

2.

CREMERS.
Não foi localizada informação sobre o médico responsável técnico pela

3.

Unidade Básica de Saúde do PCPA junto aos CREMERS.
Não foi localizada cadastro do Serviço de Radiologia do PCPA junto ao

4.

CREMERS.
Não foi localizada informação sobre médico responsável técnico pelo Serviço

5.

de Radiologia do PCPA junto CREMERS.
Não foi identificada a composição formal de recursos humanos das 3 equipes
de saúde prisional remuneradas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre,
através da Secretaria Municipal da Saúde, à Associação Hospitalar Vila

6.

Nova, mediante Termo de Convenio (já descrito no presente relatório).
Foi identificado o déficit de outras 08 (oito) equipes de saúde prisional para o
PCPA, considerando a proporção, considerando a proporção proposta de uma
equipe para 500 presos.
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7.

Apesar de informado o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde em
regime permanente, 24 horas por dia, não foi localizada previsão de presença

8.

de médico ou enfermeiro no estabelecimento.
Foram identificadas limitações relevantes em disponibilidade de materiais e
equipamentos, organização de fluxos assistenciais para reanimação de

9.

urgência na Sala de Procedimentos
Não foi demonstrado o tipo do vínculo de dois médicos com o

estabelecimento (já nominados no presente relatório).
10. Foram identificadas muitas manifestações de detentos sobre a persistência e
agravamento das dificuldades relacionadas à assistência a saúde no
estabelecimento.
11. Foi verificado acesso de detentos aos prontuários médicos dos demais
detentos do estabelecimento.
12. Foram entregues prontuários de detentos (pacientes), informando óbitos
ocorridos em circunstâncias com necessidades de esclarecimentos.
13. Apesar de considerada nova, a cozinha do PCPA não atende, segundo a única
profissional nutricionista em atividade no estabelecimento, aos requisitos
mínimos para a finalidade a que se propõe. Foi informada ausência de área
específica para o preparo e higienização de alimentos. Também foi referida
inadequação de quantitativo de materiais para a população atendida. Foi
descrita infestação por ratos e insetos, sem medidas eficazes de saneamento.
Parece recomendável, salvo melhor juízo, que seja encaminhada informação
ao Conselho Regional de Nutrição do Estado do Rio Grande do Sul e a
autoridade sanitária competente, para conhecimento.
14. Foram identificadas inconsistências significativas em relação à quase
totalidade das informações encaminhadas pelo Estado Brasileiro à
Organização dos Estados Americanos sobre a situação da assistência à saúde
prisional no PCPA.

3.3 - TRATAMENTO DESUMANO
No que se refere à prevenção e o combate à tortura, o Estado Brasileiro
argumenta que está trabalhando para criar um Sistema Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura, com base nas disposições previstas no Protocolo Facultativo à
Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
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Desumanos ou Degradantes. É verdade que existe um projeto de lei nesse sentido, o PL
n. 2442-11, mas que ainda não foi aprovado. Mesmo assim, é flagrante a demora do
Brasil em tratar a questão, visto que o citado Protocolo Facultativo foi ratificado pelo
país em 12 de janeiro de 2007, ou seja, há mais de 06 (seis) anos, e o Sistema Nacional
de Prevenção e Combate à Tortura ainda não está em vigor.
O Estado Brasileiro também argumenta que existe no Estado do Rio Grande do
Sul o Comitê Estadual Contra a Tortura do Rio Grande do Sul – CECT RS, que faz
parte da política de enfrentamento à tortura. Realmente, desde sua criação, em 2002, o
CECT RS acompanha a situação do PCPA, com independência de ação e de
pensamento.
Ocorre, no entanto, que o CECT RS surgiu a partir da iniciativa de
representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos públicos, como o Poder
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB. E essa não
institucionalização limita o trabalho do CECT RS, especialmente porque não possui
prerrogativas de livre acesso às unidades prisionais que compõem o sistema
penitenciário, o que dificulta a averiguação das denúncias de tortura ou outro tratamento
desumano ou cruel por parte dos agentes públicos do sistema prisional.
Resta claro, portanto, que o CECT RS, embora seja importante para o trabalho
de prevenção e combate à tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes, não é o mecanismo previsto no Protocolo Facultativo. Em assim sendo,
considerando especialmente as situações degradantes a que estão submetidos os presos
do PCPA, bem como a indignidade das revistas íntimas dos visitantes (principalmente
do sexo feminino), é claro também que o Brasil não está cumprindo o Protocolo
Facultativo, nem a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos
ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, além dos demais documentos
internacionais de Direitos Humanos a respeito do tema.
No que se refere ao direito à vida, a garantia que o Estado oferece ao preso é
quase nenhuma. O risco contra a vida do detento é iminente, tanto em razão das
condições de saúde inadequadas, quanto em razão da falta de proteção contra as mortes
violentas.
Tanto é verdade, que a Comissão de Direitos Humanos do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul – CDH TJRS, em recente acórdão (processo n. 5661-
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11/000020-7), datado de 07 de maio de 2013, considerou a atuação do Estado
negligente e ineficiente, em relação às mortes por causas evitáveis, e também em
relação às mortes violentas, destacando o seguinte:
[...].
II. Mortes por causas evitáveis ensejadas, em grande parte, pela
impossibilidade de atuação plena das equipes médicas, no interior
do Presídio Central, em decorrência, por exemplo, da vedação de
acesso às galerias, pelas lideranças das facções criminosas que lá
operam. Avanço nas estatísticas de índices de cura de tuberculose
na população carcerária que se afigura frágil e passível de
retrocesso, em vista da constatação do agir paralelo no interior da
casa prisional.
III. Negligência do aparato estatal para evitar e apurar mortes por
violência (homicídios), causando impunidade e gerando novos atos
violentos.
[...].

Verifica-se, portanto, que o Brasil não está cumprindo o "artigo 5º." da
Declaração Universal de Direitos Humanos e o "artigo 7" do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos, que proclamam que ninguém será submetido à tortura nem a
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, já que o tratamento dispensado
aos detentos do PCPA não pode ser classificado de outra forma, senão como , no
mínimo, degradante.
O mesmo se verifica em relação às Regras Mínimas para o Tratamento de
Prisioneiros, adotadas pelo 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime
e Tratamento de Delinqüentes, realizado em Genebra, em 1955, que, nem, de longe
estão sendo cumpridas pelo Brasil no caso do PCPA. É oportuna a lembrança de
algumas dessas regras e a comparação com a realidade do PCPA:
[...].
Separação de categorias:
8. As diferentes categorias de presos deverão ser mantidas em
estabelecimentos prisionais separados ou em diferentes zonas de um
mesmo estabelecimento prisional, levando-se em consideração seu
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sexo e idade, seus antecedentes, as razões da detenção e o
tratamento que lhes deve ser aplicado. Assim é que:
a.Quando for possível, homens e mulheres deverão ficar detidos em
estabelecimentos separados; em estabelecimentos que recebam
homens e mulheres, o conjunto dos locais destinados às mulheres
deverá estar completamente separado;
b.As pessoas presas preventivamente deverão ser mantidas
separadas dos presos condenados;
c.Pessoas presas por dívidas ou por outras questões de natureza civil
deverão ser mantidas separadas das pessoas presas por infração
penal;
d.Os presos jovens deverão ser mantidos separados dos presos
adultos.
[...].

No caso do PCPA, existem apenas detentos de sexo masculino e maiores de 18
anos, porém, a única separação realizada entre eles, é feita em vista das próprias facções
criminosas, a fim de se evitar conflitos e mortes entre as facções. O Estado não procede
na correta separação observando a idade, antecedentes e razões de detenção.
[...].
Locais destinados aos presos:

9.
1.As celas ou quartos destinados ao isolamento noturno não
deverão ser ocupadas por mais de um preso. Se, por razões
especiais, tais como excesso temporário da população carcerária,
for indispensável que a administração penitenciária central faça
exceções a esta regra, deverá evitar-se que dois reclusos sejam
alojados numa mesma cela ou quarto individual.
2.Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes deverão
ser

ocupados

por

presos

cuidadosamente

escolhidos

e

reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nessas
condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma

38
vigilância regular, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional
em que se encontram detidos.
10. Todos os locais destinados aos presos, especialmente
aqueles que se destinam ao alojamento dos presos durante a
noite, deverão satisfazer as exigências da higiene, levando-se em
conta o clima, especialmente no que concerne ao volume de ar,
espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação.
[...].
As fotografias que constam na representação, bem como os demais documentos,
como o relato de autoridades locais, dão conta de que as condições de higiene,
saneamento e estrutura dos locais destinados aos presos no PCPA são precárias, quase
inexistentes, assim como, que a superlotação é um problema permanente, longe de
solução.
[...].
11. Em todos os locais onde os presos devam viver ou
trabalhar:
a. As janelas deverão ser suficientemente grandes para que
os presos possam ler e trabalhar com luz natural, e deverão estar
dispostas de modo a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não
ventilação artificial.
b. A luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem
ler ou trabalhar sem prejudicar a visão.
12. As instalações sanitárias deverão ser adequadas para
que os presos possam satisfazer suas necessidades naturais no
momento oportuno, de um modo limpo e decente.
13. As instalações de banho deverão ser adequadas para que
cada preso possa tomar banho a uma temperatura adaptada ao
clima, tão freqüentemente quanto necessário à higiene geral, de
acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos
uma vez por semana em um clima temperado.
14. Todos os locais de um estabelecimento penitenciário
freqüentados regularmente pelos presos deverão ser mantidos e
conservados escrupulosamente limpos.
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[...].

É mais que evidente, pelos documentos constantes na representação, que as
condições de luz natural e ventilação são precárias. Igualmente são as condições
sanitárias, de banho e de higiene.
[...].
Higiene pessoal
15. Será exigido que todos os presos mantenham-se limpos;
para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água e os artigos de higiene
necessários à sua saúde e limpeza.
16. Serão postos à disposição dos presos meios para
cuidarem do cabelo e da barba, a fim de que possam se apresentar
corretamente e conservem o respeito por si mesmos; os homens
deverão poder barbear-se com regularidade.
[...].

Nenhum material de higiene pessoal é fornecido aos presos no PCPA. Os
detentos precisam providenciar através de seus familiares, ou comprar no interior das
galerias, que são dominadas pelas facções criminosas, por altos preços em dinheiro, ou
em troca de favores, muitas vezes criminosos.
Nesse contexto, é fácil perceber que o tratamento dispensado aos presos do
PCPA é desumano e degradante. O Estado não oferece segurança, auxílio material, nem
as mínimas condições de saúde, habitabilidade e higiene.
Em assim sendo, todo o detento do PCPA acaba dependendo de alguma facção
criminosa para “sobreviver”. Isso alimenta o crime organizado, elimina as chances de
ressocialização, e gera altos índices de violência e de reincidência, fazendo explodir a
superlotação.
Embora não exista uma definição do que seja tratamento desumano ou
degradante nos Tratados e Convenções Internacionais de Direitos Humanos, a Corte
Europeia de Direitos Humanos já analisou alguns casos nesse sentido, em que entendeu
que o tratamento dispensado aos presos era desumano ou degradante. Paulo Pinto de
Albuquerque, em seu artigo intitulado: A prisão à luz da Convenção Europeia dos
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Direitos do Homem cita alguns exemplos que muito lembram a situação do PCPA.
Vejamos:
[...].
No caso Peers v. Grécia, de 2001, o Tribunal classificou como
tratamento degradante a reclusão do primeiro requerente durante
cerca de dois meses em uma cela construída para um só ocupante,
mas que o requerente tinha de dividir com outro recluso, 3 não tendo
a cela ventilação nem janela e encontrando-se fechada durante a
tarde e a noite, o que a tornava então excessivamente quente, ao que
acrescia que após o fecho da porta o requerente tinha de fazer as
suas necessidades fisiológicas na sua cela diante do outro recluso.
No caso Dougoz v. Grécia, de 2001, o requerente tinha sido colocado
em uma cela sobrelotada com condições sanitárias desadequadas e
camas em número insuficiente e sem ar fresco, luz do dia, água
quente e possibilidade de realização de exercício, por um período de
vários meses. Nesse ano de 2001, o Tribunal decidiu ainda o caso
Valasinas v. Lituânia, considerando que um recluso que tinha sido
submetido a uma revista com desnudamento realizada na frente de
uma pessoa do sexo oposto tinha sido objecto de tratamento
degradante e humilhante.
No caso Kalashnikov v. Rússia, de 2002, o requerente tinha
sido detido durante quarto anos e dez meses em uma cela
sobrelotada, com 0,9 a 1,9 metros quadrados por recluso, tendo os
reclusos que dormir por turnos de oito horas por recluso, com a luz
artificial sempre acesa, com períodos de apenas uma ou duas horas
diárias de exercício fora da cela, encontrando-se na mesma cela do
requerente outros reclusos infectados com sífilis e tuberculose e cela
em si infestada com vermes e com sanitários sujos, delapidados e
não reservados, tendo causado ao requerente distonia
neurocirculatória, síndroma astenoneurótico, gastroduodenite crónica,
infecção nos pés e mãos e micose. O Tribunal estabeleceu em sete
metros quadrados por recluso a área mínima aceitável das celas,
atendendo a uma posição prévia do CPT neste sentido.
[...].

Portanto, oferecer condições dignas ao preso, em cumprimento a todos os
documentos internacionais de Direitos Humanos, como os que foram acima citados, é o
primeiro passo a ser dado pelo Brasil para tentar vencer todos esses problemas. E o caso
do PCPA, objeto da presente representação, pode ser o paradigma da mudança.

3.3.1 – Revista Íntima. Não implantação do scanner
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Quanto às revistas íntimas realizadas nos visitantes dos prisioneiros,
principalmente do sexo feminino, o tratamento desumano ou degradante passa da pessoa
do preso e atinge seus familiares, o que é inadmissível. Cumpre frisar, porque oportuno,
que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH já analisou caso sobre a
revista íntima, Relatório n. 38-96 – Caso 10.506 de 15 de outubro de 1996 – X e Y x
Argentina, no qual firmou entendimento de que a revista íntima dos visitantes em
presídios somente pode ser tida como legítima em casos excepcionalíssimos, devendo
ser considerado que deve ser absolutamente necessária para alcançar o objetivo de
segurança no caso específico; não deve existir qualquer alternativa; deve ser
autorizada por ordem judicial; deve ser realizada unicamente por profissionais da
saúde. Vale dizer, o Brasil, nesse ponto, também não está cumprindo com as
determinações da CIDH.
Igualmente não há notícias de instalação de equipamento que dispense a
realização de revistas físicas, que conforme consta na representação são vexatórias.

3.4 - EDUCAÇÃO PRISIONAL

“Quanto às ações voltadas à educação, cumpre-nos
esclarecer que não há ação específica voltada ao
PCPA, (...) Não há metas específicas estabelecidas
para a unidade prisional em tela”
(anexo II, item 6)

3.4.1 – Da Apreciação e Impugnação da Resposta

No item 122 resposta da República Federativa do Brasil, através da
superintendência dos serviços penitenciários, afirma ter parceria com a Secretaria
Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social com a finalidade de implementar o
PRONATEC, objetivando democratizar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica. Dentre os pontos apresentados pelo instrumento representativo, ressaltou-se
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que apenas 133 detentos têm a oportunidade de estudar no interior do ambiente
carcerário, dentro de um cenário atual de aproximadamente 5.000 presos, ou seja, em
torno de 2% dos presos têm acesso ao referido projeto, logo, um número ínfimo,
comparativamente.
Embora, o anexo I da resposta realizada pelo Brasil aponte que 906 presos
são atingidos pelos projetos educacionais realizados no presídio, esse dado não condiz
com a realidade, pois a direção do PCPA informou que, apenas, 133 presos têm a
oportunidade de estudar. Por isso, impugnam-se os anexos juntados com a resposta, eis
que os mesmos possuem dados desconformes com a real situação do “Pior Presídio do
Brasil”.
Fica claro, nesse sentido, a violação por completo da dignidade humana da
grande maioria dos detentos em se verem impossibilitados de progredir como pessoa.
No item 123 da resposta oferecida pelo Brasil à Representação, foi relatado
o desenvolvimento do programa “PRONATEC PRISIONAL”, em nível federal, com
promessa de oportunizar cursos profissionalizantes aos detentos, “prioritariamente” para
jovens de 18 a 29 anos, condicionando a conveniência estrutural do estabelecimento
prisional para a realização dos cursos profissionalizantes. Entretanto, não são oferecidos
dados concretos de sua aplicabilidade dentro do ambiente carcerário, divagando-se, de
forma geral, sobre seu conteúdo, apenas.
Nesse sentido, o Brasil eximiu-se de delinear um plano de ação concreto
acerca de quantas vagas serão criadas, quais adequações físicas serão efetuadas, dentre
outros pontos imprescindíveis para a execução do programa federal.
Diante da falta de clareza da argumentação da resposta e diante da
dificuldade da obtenção de dados diretamente aos órgãos oficiais, a transparência
pública depõe contra os argumentos estatais. Conforme noticiário veiculado em sítios
oficiais do Governo do Estado do Rio Grande do Sul10, Secretaria Geral de Governo11,
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social12 e Superintendência dos Serviços

10

<http://www.rs.gov.br/noticias/1/109825/Pronatec-prisional-preve-mais-de-20-cursosprofissionalizantes-para-os-apenados > Acessado em: 14 de maio de 2013.
11
<http://www.sgg.rs.gov.br/conteudo/1181/pronatec-prisional-preve-mais-de-20-cursosprofissionalizantes-para-os-apenados> Acessado em: 14 de maio de 2013.
12
<http://www.stds.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=3443> Acessado em: 14 de maio de 2013.
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Penitenciários13, fica nítido que os cursos serão oferecidos somente para a faixa etária de
jovens de 18 a 29 anos e não de forma preferencial.
Assim, exclui-se do “PRONATEC PRISIONAL” os detentos com idade
superior a 29 anos, e então, há extirpação de seu horizonte a perspectiva de apreender
uma nova profissão, visto ser a qualificação profissional e intelectual um instrumento
vivo de ressocialização do indivíduo privado de liberdade.
Portanto, o Brasil descumpre as regras internacionais de aprisionamento que
estabelecem que os presos devem receber educação, cursos profissionalizantes e
atividades que possibilitem o acréscimo cultural da pessoa que está com a sua liberdade
restringida.
Por fim, o direito à educação escolar como condição inalienável de uma real
liberdade de formação (desenvolvimento da personalidade) e instrumento indispensável
da própria emancipação (progresso social e participação democrática) é um direito
humano essencial para a realização da liberdade e para que esta seja utilizada em prol
do bem comum.
Dessa forma, ao se abordar a educação para os jovens e adultos (EJA) em
situação de privação de liberdade, é importante ter claro que os reclusos, embora
privados de liberdade, mantêm a titularidade dos demais direitos fundamentais
(integridade física, psicológica e moral). O acesso ao direito à educação lhe deve ser
assegurado universalmente na perspectiva acima delineada e em respeito às normas que
o asseguram.

3.4.2 - Da visita de avaliação realizada pelos Membros do Fórum da Questão
Penitenciária

Como já referido, realizou-se em 16 de maio de 2013 uma visita de inspeção ao
PCPA, na qual foi informada que o presídio possui 05 salas de aula, as quais são
utilizadas no turno da manhã e tarde, com o projeto NEJA (Núcleo de Ensino de Jovens
13

<http://www.susepe.rs.gov.br/conteudo.php?cod_conteudo=1145&cod_menu=4> Acessado em: 14 de
maio de 2013.
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Adultos), com a participação de 133 detentos, logo, apenas aproximadamente 2% dos
presos (em torno de 5.000) tem acesso ao projeto supra referido e isso afronta as regras
mínimas para o aprisionamento, as quais estabelecem que todos os presidiários devem
ter educação e trabalho profissionalizante.
Frisa-se, que na vistoria foi questionada se estas 05 salas atenderiam a
demanda e segundo a direção do PCPA, a procura pelos cursos de ensino é baixa. No
entanto, quando questionado sobre a inexistência de cursos profissionalizantes foi
informado que existe uma dificuldade de espaço físico, pois as 05 salas existentes
conseguem dar conta apenas do projeto NEJA.
A direção, também informou que tal projeto seria de difícil implementação,
pois não existe outro local no PCPA que pudesse servir de salas de aula, o ideal seria
adaptar salas de aulas em ônibus, como uma escola móvel, por exemplo. O turno da
noite é inviabilizada para tal atividade por questões de segurança.
Portanto, resta clara a violação dos direitos humanos dos presos do Presídio
Central de Porto Alegre e devem ser tomadas as medidas cautelares requeridas na
representação formulada contra a República Federativa do Brasil.

3.5 - Da alimentação e cozinha

No que tange às questões atinentes à alimentação e à estrutura da cozinha, a
manifestação do Governo Federal abordou tais aspectos suscintamente. Tratou acerca da
construção da uma nova cozinha, do custo de investimento gasto pelo Estado e do
trabalho de profissionais como nutricionista e supervisor.

3.5.1 - Construção da Nova Cozinha
Em resposta, o Governo Federal alega de forma resumida e simplificada que
houve a construção de nova cozinha no PCPA, nos seguintes termos:
“[..] construída uma cozinha nova no PCPA, o espaço
recebeu 145 metros, de piso de basalto, bancadas, cinco
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panelões com capacidade para acondicionar 500 quilos de
comida...”

Primeiramente, cabe ressaltar que esta cozinha nova já estava instalada quando
da inspeção preparatória à representação, mas não estava em uso por defeitos de projeto
atinentes ao piso, às cubas, e ao escoamento do esgoto. Portanto, o início da operação
desta cozinha é apenas a implementação de uma providência há muito necessária e que
se dá à partir de uma estrutura essencialmente já pronta, cuja não ativação seria de uma
vergonha extrema para o Brasil.
Bem, segundo o Estado, a proposta desta nova cozinha seria de atender a todos
os detentos do PCPA. Entretanto, como constatou-se na visita do dia 16 de maio de
2013, a cozinha antiga ainda passa por reformas e é utilizada diariamente como área de
alimentação de presos em tratamento químico, doentes e para os próprios presos que
trabalham cozinhando14:

14

Visita feita pelos participantes do Fórum de questões penitenciária ao CPCA no dia 16 de maio de 2013
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Ainda, é importante ter claro que apesar da reforma e pequenas melhorias, a
cozinha nova não atende aos requisitos mínimos para finalidade que se propõem, não
havendo área específica para o preparo e higienização de alimentos. Tampouco há
quantidade de materiais necessários para atender a população carcerária. Também foi
destacada pela própria profissional da nutrição a inadequação das instalações de
equipamentos, ausência da área de preparo, higienização e quantitativo de panelas de
autoclave, dentre outros15.
Afirma a União que houve “instalação de coifas e reformas na rede de esgoto
que interliga outras áreas do PCPA”. Ocorre que, tais fatos não vão de encontro a
precariedade descrita pelo relatório do CREMERS, que demonstra haver: “infestação
de ratos e insetos, sem medidas eficazes de saneamento”, e destaca: “parece
recomendável, salvo melhor juízo, que seja encaminhada informação ao Conselho
Regional de Nutrição do Estado do Rio Grande do Sul e a autoridade sanitária
competente, para conhecimento16”.
Cabe enfatizar, ainda, pela visita ao PCPA, que não existe refeitório, faltam
diversos utensílios de cozinha, e acabam por prejudicar e atrasar o trabalho da cozinha,
facilitando assim o desperdício de alimentos. Em média a cozinha nova produz 15 mil
refeições por dia, sendo que, na medida em que o alimento é cozido, é deixado nas
panelas, as quais são espalhadas pela cozinha, e pelos corredores que rodeiam a mesma,
sem qualquer tipo de higiene, ficando expostos a roedores e insetos. O mesmo ocorre
com sacos de arroz, feijão, caixas de frutas e verduras, mantidas no entorno da cozinha:

15
16

Item 1.3 Relatório do CREMERS
Item 1.3 Relatório do CREMERS
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A higiene para a produção da comida, o armazenamento e a qualidade não
atendem os Standards mínimos de adequação. Prova disto, é que foram encontrados no
PCPA venda de produtos básicos de alimentação, o que significa que a comida não está
chegando, ainda, em quantidade e qualidade adequadas aos presos.
De outra parte, foi constado que os presos que trabalham na cozinha não
recebem luvas, toucas e aventais e não há condições de higiene, reitera-se, nesse ponto,
a proliferação de insetos e roedores, contribuindo assim com a disseminação de
doenças, atentando-se contra a própria finalidade do trabalho prisional17.
Cabe destacar, ainda sobre as condições de armazenamento dos alimentos já
preparados, a par do local onde ficam estocados – isto é, nos próprios corredores - que o
tempo de espera até chegarem aos presos aumenta consideravelmente a propensão de
contaminação por agentes patogênicos causadores, entre outras doenças, de variados
tipos de gastroenterites, gerando diarréias que, em geral e sem tratamento, podem durar
até 7 dias.

17

Lei de Execução Penal do Brasil, Art. 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de
dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva.
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Desta forma, ainda (o sistema de) cozinha não atende aos padrões esperados para
um presídio do porte do PCPA, capaz de fornecer refeições para o contingente de presos
albergados naquele estabelecimento.

3.5.2 - Profissionais nutricionistas e servidores

A manifestação do Governo Federal, item 108 informou o trabalho de um
profissional nutricionista, responsável por supervisionar a quantidade e qualidade dos
alimentos e um supervisor para o acompanhamento e manipulação do processo de
preparo e distribuição dos alimentos.
É impossível ser eficaz a atuação de apenas um profissional nutricionista para
atender a demanda de questões alimentares de mais de quatro mil presos. O anexo I,
acostado em manifestação, no item 7 do memorial descritivo do ambulatório, faz
referência de uma nutricionista vinculada à SUSEPE, com carga horária de 40h, que
trabalha no ambulatório. Ou seja, o profissional nutricionista, além de laborar no
ambulatório, atua na área da cozinha. Tal situação é confirmada através da descrição do
“item 4.e”, do referido anexo:
“e. Nutricionista: Atendimento dietoterápico e acompanhamento
aos detentos com patologias, elaboração do cardápio da
alimentação dos detentos, supervisão do estoque e higiene da
preparação dos alimentos, dos utensílios e cozinha, elaboração
dos pedidos de alimentos para as dietas, entre outros.”
É notória a impossibilidade de apenas um profissional nutricionista conseguir
com eficiência cuidar da alimentação dos todos os detentos e da cozinha atender todo o
contingente de pessoas, fazendo que se sirva a comida muito tempo antes dela ser
ingerida, de forma a ter séria propensão de contaminação naquele ambiente.
Da mesma forma, um supervisor não consegue acompanhar com sucesso a
preparação e distribuição dos alimentos. Situação amplamente observada no momento
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de distribuição dos alimentos, que não ocorre nos termos estabelecidos no art. 7º, inc.
XI, da Norma Geral de Ação ASD/PCPA, que prevê em situação normal que o café
ocorra entre as 05h30min e 6h, almoço entre 10h e 12h e janta entre 16h e 18h, em
razão da superlotação no PCPA.
Verifica-se, portanto, o desrespeito ao que prevê o artigo 11 da Declaração
Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 194818.
Assim, se faz necessário a atuação de um número maior de profissionais
capacitados para atender a demanda da cozinha, só assim é possível fornecer um
alimento com qualidade e quantidade digna aos apenados.

3.5.3 – Do poder das facções e da divisão do serviço
Durante a visita de 16 de maio do corrente foi obtida a foto abaixo, a partir de
folheto carregado por um dos agentes responsáveis pela segurança interna, a enfatizar
que o PCPA está “loteado”, com as galerias entregues ao comando de diversas
lideranças de facção:

18

Art.11 Toda pessoa tem direito a que sua saúde seja resguardada por medidas sanitárias e sociais
relativas à alimentação, roupas, habitação e cuidados médicos correspondentes ao nível permitido pelos
recursos públicos e os da coletividade.
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Como se vê, os agentes de segurança interna carregam esta listagem para poder
identificar quem comanda cada galeria do PCPA, e, à sua falta, quem está autorizado a
responder pela unidade, uma vez que os administradores estão categorizados como
“Plantão”, “1º Auxiliar” e “2º Auxiliar”.
Além deste poder delegado existem os presos que são conhecidos como
“chaveiros”, ou “plantões de chave”, cuja presença a representação denunciou e que,
portanto, continuam a operar, como também demonstra a foto abaixo, obtida na mesma
inspeção:
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Pois bem, neste cenário, conforme foi abordado pela representação a
alimentação é preparada pelos próprios detentos, servida em inapropriados panelões,
sem condições de higiene adequadas. Fatos estes que, em manifestação pela União,
foram deixados de lado. Portanto, consideram-se verídicas as questões omissas a seguir
reiteradas.
A alimentação é preparada pelos próprios detentos, bem como, a limpeza dos
utensílios de cozinha. Temos presente erros organizacionais quando a comida é servida
pelos próprios presos, pois, as panelas são levadas até os pavilhões, e na entrada de cada
galeria é realizada a distribuição da refeição. Isto acarreta, em alguns casos, detentos
privados da sua própria refeição diária e incapacidade administrativa de controlar que
cada preso receba a alimentação distribuída19.

3.5.3.1 - Funcionamento de cantinas privadas
A resposta da União, entre outros pontos destacados, também foi omissa com
relação à abordagem das diversas subcantinas privadas existentes nas galerias do PCPA,
que auferem renda com a venda de alimentos. Elas ainda se encontram em pleno
funcionamento, como exemplificam as fotos abaixo, obtidas nesta última visita:

19

Conforme apurado na visita feita pelos participantes do Fórum da Questão Penitenciária ao PCPA no
dia 16 de maio de 2013.
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De destacar que tais cantinas vendem alimentos aos detentos com o valor acima
do mercado. Além disso, se torna um privilégio pra que aqueles que dispõem de
condições financeiras (muitas vezes os presos recebem dinheiro dos familiares), e, se
não bastasse isso, o detento ainda necessita da autorização do “prefeito” da galeria para
realizar a compra de alimentos básicos.
O fornecimento de alimentação adequada é dever do Estado, já que os presos
estão sob a sua custódia. Portanto, nota-se a violação de direitos e garantias previstas na
Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, Capítulo II em seus artigos 12 e 41, inciso I 20 e
art. 13 da Resolução nº. 1421, de 11 de novembro de 1994 elaborada pelo Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão ligado ao Ministério da Justiça.

3.5.3.2 - Falta de equipamentos e materiais em péssimas condições
A nova estrutura da cozinha apresentada pela resposta da União não traz
descrição de novos equipamentos, se não de 5 panelões e a instalação de coifas. Itens
que certamente ajudam, mas são totalmente insuficientes, pois a lista de necessidades
inicia-se em talheres e pratos até todos demais utensílios básicos de uma cozinha. Tão
20

Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação,
vestuário e instalações higiênicas.
Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário.
21
Art. 13. A administração do estabelecimento fornecerá água potável e alimentação aos presos.
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grave a velhice de tais utensílios que os presos acabam comendo com as mãos, e em
sacos plásticos. Isso remete, também, a falta de refeitório para as refeições, pois além de
não terem como comer, não tem onde comer.
Pior ainda, o descumprimento do horário de entrega das refeições só dá uma
alternativa para os presos, armazenar a refeição para comer em horário posterior para
que não permaneça com fome pelo resto do dia. Ocorre que não há lugar apropriado
para tal armazenamento, que fica exposto à contaminação nas celas pela grave falta de
higienização do ambiente.
Na cozinha o material é guardado sob péssimas condições, ou seja, cabe referir
que o pouco que se adquire para comportar a cozinha envelhece e estraga rapidamente
pela má estrutura e maus cuidados. Deve-se observar que a manifestação do Governo
Federal não tratou de justificar tal questionamento.
Em suma, pode-se observar a ocorrência de uma breve análise do Governo
Federal na questão da alimentação, que cumpre ressaltar, é direito humano previsto no
rol dos direitos sociais, na Declaração Universal de Direitos humanos, nos termos dos
artigos XXII e XXV22.

IV. MEDIDAS CAUTELARES
Em vista do exposto, os peticionários insistem na concessão das medidas
cautelares pleiteadas, bem como nos provimentos de mérito requeridos, para o quanto
novamente reproduzem as considerações a tanto expendidas, extraídas do epílogo da sua
representação:
A competência da Honorável Comissão Interamericana de Direitos Humanos
para solicitar aos estados a adoção de medidas cautelares emana da função da Comissão,
22

Art. XXII- Todo homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização pelo
esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a organização e recursos de cada Estados,
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da
sua personalidade.
Art.XXV- Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua família,
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.
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tal como estabelecida no art. 18 do seu Estatuto e no art. 41 da Convenção Americana,
de velar pelo cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes no
âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ademais, trata-se de fazer
valer a obrigação geral assumida pelos Estados-partes de respeitar e garantir os direitos
humanos (art.1 da Convenção), de promover ações normativas e práticas para assegurar
esses direitos (art.2 da Convenção) e de cumprir de boa-fé com as obrigações contraídas
no marco da Convenção e da Carta da Organização dos Estados Americanos.
O art.25 do Regulamento da Comissão estabelece que, em situações de
gravidade e urgência, a Comissão poderá solicitar que um estado adote medidas
cautelares para prevenir danos irreparáveis a pessoas, haja conexão ou não com um
caso pendente (art.25.1 e 25.2), sendo inclusive dispensável a prévia oitiva do Estado
quando a urgência da situação justifique a outorga imediata das medidas (art.25.5).
Essas medidas cautelares poderão ser de natureza coletiva, em havendo
necessidade de prevenir um dano irreparável a pessoas devido ao seu vínculo com uma
organização, grupo ou comunidade de pessoas determinadas ou determináveis
(art.25.3).
No caso de estabelecimentos prisionais, a hon. Comissão tem historicamente
solicitado medidas cautelares de natureza coletiva, como se verifica em algumas de
suas deliberações envolvendo o Brasil, em situações nas quais se achavam, inclusive,
condições carcerárias e de ofensa a direitos humanos menos graves23 dos que as
denunciadas na presente petição.
Na Medida Cautelar 199/11 – Personas privadas de libertad en la Prisión
Profesor Aníbal Bruno, a Comissão solicitou ao Estado brasileiro adotar todas as
medidas necessárias para proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde das pessoas
privadas de liberdade na Prisão Professor Aníbal Bruno, adotar as medidas necessárias
para aumentar o pessoal de segurança na prisão e garantir que sejam os agentes das
forças de segurança do Estado os encarregados das funções de segurança interna,
eliminando o sistema dos chamados “chaveiros” e impedindo que as pessoas privadas
de liberdade tenham funções disciplinares de controle ou segurança. Ademais, dentre
outras, a Comissão solicitou ao Estado assegurar atenção médica adequada aos detentos.
23

O Presídio Central de Porto Alegre (PCPA) foi considerado o pior presídio do Brasil pela Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI), da Câmara dos Deputados do Brasil, sobre o Sistema Carcerário
Brasileiro.
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Nesta petição, importante para a conclusão da Hon. Comissão, dentre outras questões, o
fato de que a segurança interna do presídio era realizada pelos próprios detentos, que
exerciam posições de controle, e não por agentes do Estado.
Na Medida Cautelar 114/10 – Personas privadas de libertad en el
Departamento de la Policia Judicial (DPJ) de Vila Velha, a Hon. Comissão solicitou ao
Estado brasileiro que adotasse as medidas necessárias para proteger a vida, a
integridade pessoal e a saúde das pessoas privadas de liberdade no referido local,
provendo atenção médica adequada aos internos e evitando a transmissão de
enfermidades contagiosas. Além disso, solicitou informações do Estado sobre a
ausência de divisões entre presos processados e condenados, bem como sobre as
medidas adotadas para diminuir a situação de superpopulação no local. Nesta petição,
importante para a conclusão da Hon. Comissão, dentre outras questões, as condições de
superlotação em que se encontrava o local de detenção.
Na Medida Cautelar 224/09 – Adolescentes privados de libertad en la
Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), a Comissão outorgou medidas
cautelares a favor dos adolescentes privados de liberdade naquele local, solicitando ao
Estado brasileiro a adoção das medidas necessárias para garantir a vida e a integridade
física dos adolescentes, evitando a ocorrência de mortes e atos de tortura no
estabelecimento. Nesta petição, importante para a conclusão da Hon. Comissão, dentre
outras questões, as ocorrências de violência física em conflitos entre internos e entre
estes e agentes do Estado havidos no interior do estabelecimento prisional.
Na Medida Cautelar 236/08 – Personas privadas de libertad en la
penitenciaria Polinter-Neves, a Hon. Comissão, outorgando medidas cautelares aos
detentos do local, solicitou ao Estado brasileiro que adotasse as medidas necessárias
para proteger a vida, a saúde e a integridade pessoal dos beneficiários; assegurasse a
eles atenção médica adequada e evitasse a transmissão de enfermidades contagiosas
através de mediante uma substantiva redução da superpopulação penitenciária. Nesta
petição, importante para a conclusão da Hon. Comissão, dentre outras questões, a
inexistência de atendimento médico adequado para os detentos.
De fato, para que a Comissão solicite ao Estado a adoção de medidas
cautelares é necessário o preenchimento de três requisitos, (i) a gravidade, (ii) a
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urgência e (iii) a finalidade de prevenir danos irreparáveis a pessoas, tais como
estabelecidos no art.25 do Regulamento da Comissão.
Todos os três requisitos estão presentes na petição.
(i) A gravidade da situação denunciada decorre do contexto de fatores que,
em conjunto ou isoladamente, produzem um quadro de violação de direitos humanos de
feições medievais. É sempre adequado ressaltar, sem temor de repetição, que o
estabelecimento objeto da presente petição, encontrando-se inserido no sistema
carcerário brasileiro, já pródigo no desrespeito aos direitos dos detentos, é o pior
presídio do Brasil,24 conforme investigação conduzida pela Câmara dos Deputados do
Brasil.
Apenas para citar uma das situações de violação aqui narradas cuja
gravidade é expressamente reconhecida pela Hon. Comissão, em seu “Informe sobre
los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas” restou
publicado que a CIDH considera a existência dos “chaveiros” “una situación grave y
anómala que debe ser erradicada por los Estados.”25
Não bastasse, mais do que a situação produzida pela existência de chaveiros,
a descrição fática das violações feita nos itens precedentes demonstra, claramente, que
não se trata de violações isoladas ocorridas em um estabelecimento prisional, mas, sim,
de uma situação institucionalizada na qual a não violação de direitos humanos é a
exceção.
De fato, os problemas verificados no PCPA, já narrados na presente petição,
estão dentre aqueles considerados pela Hon. Comissão como os “mais graves” que
podem atingir populações carcerárias no continente americano.26
24

A Comissão já se utilizou do Relatório produzido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o
Sistema Carcerário Brasileiro para refletir a situação carcerária no Brasil. (CIDH. Informe sobre los
derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.64. Dezembro de 2011, p.222, nr.671.)
25
CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II. Doc.64. Dezembro de 2011, p. 153,
§396.
26
“Así, la CIDH ha observado que los problemas más graves y extendidos en la región son: (a) el
hacinamiento y la sobrepoblación; (b) las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como
relativas a la falta de provisión de servicios básicos; (c) los altos índices de violencia carcelaria y la
falta de control efectivo de las autoridades; (d) el empleo de la tortura con fines de investigación
criminal; (e) el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros
penales; (f) el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la
sobrepoblación carcelaria; (g) la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos
vulnerables; (h) la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los
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Para além da intensidade das violações, também o rol de direitos
sistematicamente violados é de sobrelevada importância.
Dentre os direitos que se acham cotidiana e repetidamente violados estão
aqueles que ocupam posição proeminente na Convenção Americana, como o Direito à
Vida (art.4) o Direito à Integridade Pessoal (art.5), e às Garantias Judiciais (art.8), cuja
promoção e garantia não pode ser suspensa pelos Estados-partes mesmo em casos de
guerra, perigo público ou outra emergência (art.27 da Convenção), evidenciando a
gravidade da violação o fato de que sejam desconhecidos por um grupo de indivíduos,
sob a tutela do Estado, em plena estabilidade democrática.
(ii) A urgência da situação denunciada decorre do risco, sério e iminente, a
que se acham expostos os detentos do local, os familiares visitantes (mulheres e
crianças) e os funcionários públicos, e que envolve a exposição, presente ou potencial,
a incêndio, choques elétricos, doenças infectocontagiosas, violência física e mental,
extorsão, atividades criminosas, drogas, subalimentação, e etc.
Não por outra razão, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara
dos Deputados, sugeriu a “desativação do estabelecimento”, o que não foi atendido
quer pelo Governo do Brasil, quer pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.27
Também expressando a urgência da situação, o Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária, em Relatório de Visita de Inspeção no Presídio
Central de Porto Alegre, a propósito das condições de cumprimento de pena no
estabelecimento, registrou que a “dignidade humana será aviltada a cada dia de
cumprimento de pena no cárcere.”, afirmando serem necessárias “medidas urgentes
por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública.”28
Nas conclusões de seu Relatório, o mesmo Conselho registrou: “Visando
assegurar a dignidade humana dos presos e o cumprimento do disposto na
Constituição da República e na Lei de Execução Penal, é imprescindível a adoção de
medidas emergenciais objetivando aumentar o número de vagas no sistema prisional,
mecanismos de acceso a estos programas; y (i) la corrupción y falta de trasparencia en la gestión
penitenciaria. (CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las
Américas…cit., p.1, §2, grifos)
27
Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema
Carcerário. Relatório Final. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009, p.496.
28
Brasil. Ministério da Justiça. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatório de Visitas
de Inspeção. Presídio Central de Porto Alegre e Outros. Brasília, agosto de 2009, p.3.
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assim como reformar e reestruturar as unidades prisionais visitadas, extirpando as
infiltrações, lixões e as estruturas físicas precárias. De igual maneira, é
necessário assegurar que cada preso possua cama e colchão para dormir, já que
atualmente os detentos estão amontoados em pequenas celas, e espalham espumas
pelos corredores para poderem repousar. Enfim, a força-tarefa implementada no
Estado deve transformar os discursos proferidos e promessas efetuadas em ações
concretas em favor do sistema prisional gaúcho.”29
Evidentemente, nenhuma medida efetiva foi adotada, e a situação é cada vez
mais grave e urgente.
Por isso, conforme atestaram os Conselhos médico e de engenharia do
Estado do Rio Grande do Sul, as condições médico-sanitárias e estruturais do
estabelecimento são atualmente precaríssimas.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em seu recente julgamento
envolvendo violação de direitos em estabelecimento prisional, o caso Pacheco Teruel y
otros Vs. Honduras,30 reafirmou que há um “Deber de Prevención en condiciones
carcelarias”, declarando que “el Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar
una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas que pondría en peligro
los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe
incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de
los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el
riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia ó incendios y en el evento que se
produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando
la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos
mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios,
alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la
seguridad de los privados de libertad.”31

29

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatório de Visitas de Inspeção....cit. p.14.
Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27
de abril de 2012 Serie C No. 241.
31
Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras …cit., §68. Foram citados pela Corte no trecho:
Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 59, pár. 178; Caso “Instituto de Reeducación del
Menor”, supra nota 59, párr. 178; Código de Seguridad Humana NFPA, supra nota 75, puntos 23.3.4.4.2,
9.6.3.2 y 23.3.5.4. Código de Seguridad Humana NFPA, supra nota 75, puntos 23.3.4.4.2, 9.6.3.2 y
23.3.5.4.
30
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Na situação denunciada na presente petição é manifesto que o Estado não
cumpre, minimamente, o seu dever de tutela e de prevenção. Pelo contrário, provoca
cotidiana situação de violação de direitos e de risco iminente a todos os detentos,
familiares visitantes (mulheres e crianças) e funcionários públicos submetidos a tais
condições degradantes.
(iii) A finalidade de prevenir danos irreparáveis a pessoas decorre,
logicamente, da situação relatada, e da natureza das medidas a serem solicitadas, todas
tendentes a evitar que a situação de violação aos direitos fundamentais dos indivíduos
submetidos ao Presídio Central de Porto Alegre subsista indefinidamente.
Presentes os requisitos de gravidade, urgência e finalidade reparatória das
medidas cautelares, também se verificam na denúncia os requisitos do art.25.4, “a”, “b”
e “c” do Regulamento da Comissão.
(a) A situação de risco foi denunciada inúmeras vezes diante das autoridades
responsáveis;
(b) o grupo de pessoas submetidas à situação de risco é determinado ou determinável; e,
(c) não é possível, embora presumível seja, obter a conformidade dos destinatários da
proteção, na medida em que se acham encarcerados e sob a “tutela” do próprio autor das
lesões.

DIANTE DO EXPOSTO, requerem os peticionários à Honorável
Comissão, admita o presente pedido e OUTORGUE medidas cautelares a favor das
pessoas presas no Presídio Central de Porto Alegre (PCPA), levando em conta a
cláusula federal do art. 28 da Convenção Americana, com vistas a tutelar e a prevenir
novas ofensas aos direitos à vida (art.4), à integridade pessoal (art.5), às garantias
judiciais e ao devido processo (arts. 8 e 25), estabelecidos pela Convenção Americana
de Direitos Humanos, em concordância com o art.1.1 do mesmo Instrumento; aos
direitos à vida e à integridade (art.I), à saúde e ao bem-estar (art.XI), à educação
(art.XII), à justiça (art.XVIII), ao tratamento humano durante à privação de liberdade
(art.XXV), contra penas cruéis e infamantes (art.XXVI), definidos na Declaração
Americana de Direitos e Deveres do Homem; e aos direitos à saúde (art.10), à
alimentação (art.12) e à educação (art.13), em concordância com o art.1 do mesmo
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Instrumento; para solicitar à República Federativa do Brasil a adoção de todas as
medidas necessárias, segundo os padrões interamericanos, para proteger a vida, a
integridade pessoal, a saúde e o acesso à justiça das pessoas privadas de liberdade no
Presídio Central de Porto Alegre, conforme requerido na petição inicial.
Sendo estas as considerações dos peticionários, ficam à disposição para
contato e esclarecimentos pelos meios e endereços abaixo informados.
De Porto Alegre para Washington, 31 de maio de 2013.

Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS
Presidente Pio Giovani Dresch

Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – IBAPE
Presidente Marcelo Suarez Saldanha
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Presidente Rodrigo Moraes de Oliveira

Instituto Transdisciplinar de Estudos Criminais - ITEC
Membro do Conselho Permanente Fabio Roberto D'Avila

Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul - CREMERS
Presidente Rogério Wolf de Aguiar

Clínica de Direitos Humanos Uniritter
Professor Gilberto Schäfer – Coordenador do Projeto
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Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero
Coordenadora Virgínia Feix

Conselho da Comunidade para Assistência aos Apenados das Casas Prisionais
Pertencentes às Jurisdições da Vara De Execuções Criminais e Vara De Execução
De Penas e Medidas Alternativas De Porto Alegre - CCPOA
Presidente Simone Fagundes Messias

Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção do Rio Grande do Sul – OAB/RS
Presidente Marcelo Machado Bertoluci

Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do SUL –ADPERGS
Presidente Patrícia Kettermann

Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul – AMPRS
Presidente Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto
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