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Colegas,

Apresentamos a edição de julho e agosto/2021 do boletim informativo do 

NUDEP, trazendo muitas novidades em execução penal.

Boa leitura,

Cintia Luzzatto
Dirigente do Núcleo de Defesa em Execução Penal

 
Você já fez o download da 3ª edição do Manual da Liberdade?
Acesse aqui ou solicite através do e-mail nudep@defensoria.rs.def.br.

Clicando aqui, você também pode acessar o Guia de Contatos da Execução 
Criminal, que contém os endereços, e-mails e telefones das defensorias 
públicas, varas de execuções criminais e estabelecimentos prisionais do 
estado. Solicitamos, caso encontre alguma informação desatualizada, 
comunique-nos por e-mail (nudep@defensoria.rs.def.br).

APRESENTAÇÃO

https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202010/13134843-manual-2020-interativo.pdf
https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202107/14160809-contatos-execucao-criminal-interativo.pdf
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Acompanhe a atuação do nudep na área de execução penal.

Compartilhe conosco as ações desenvolvidas na sua comarca de atuação para 
que possamos difundir as práticas que contribuam para o aprimoramento da atuação 
da defensoria pública como órgão de execução penal.

Em continuidade ao Ciclo de debates sobre a Execução Penal no Brasil, 
o NUDEP promove 2º seminário do ano

Na tarde do dia 05/08/2021, o Núcleo de Defesa em Execução Penal (NUDEP), em 
parceria com o Grupo de Pesquisa em Alternativas Penais e com o Centro de Estudos, 
de Capacitação e de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública (CECADEP) realizou o 
segundo módulo do Ciclo de Debates sobre a Execução Penal no Brasil.

O evento foi conduzido pela defensora pública Joziele Bona Campana, membro 
do NUDEP, e teve palestras com foco no tema “Direitos Humanos e a Diversidade 
no Contexto Prisional – Gênero, raça e execução penal”, as quais foram ministradas 
por: Simone Schroeder, advogada criminalista, mestre em Direito e doutoranda em 
Ciências Criminais, Presidente da APAC Feminina de Porto Alegre; Christiane Russomano 
Freire, professora no programa de pós-graduação da UCPEL, graduada em História e 

Direito pela PUCRS e mestre e doutora 
em Ciências Criminais pela mesma 
instituição de ensino; Isadora Bispo, 
advogada, mestranda em Patrimônio 
Cultural pela UFSM, integrante do 
Movimento Negro Unificado – MNU; e 
Andrey Régis de Mello, defensor público 
dirigente do Núcleo de Defesa Criminal. 
As palestras também contaram com a 
assistência das privadas de liberdade da 
Penitenciária Feminina Madre Pelletier.

Reunião Ordinária do NUDEP

No dia 09 de julho os membros do Núcleo realizaram reunião ordinária, deliberando 
sobre temas afetos à forma do pagamento do pecúlio aos apenados, à identificação 
criminal com a coleta de perfil genético dos encarcerados e à PORTARIA Nº 160/2014 
– GAB/SUP, que regulamenta o ingresso de visitas e materiais em estabelecimentos 
prisionais da Superintendência dos Serviços Penitenciários e que está em análise para 
sugestões de aperfeiçoamento e atualização, pretendendo o Núcleo fazer sugestões à 
Superintendência dos Serviços Penitenciários.

ATUAÇÃO DO NÚCLEO
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Ação da DPE/RS suspende entrada de novas apenadas no IPFPOA

A Justiça gaúcha atendeu pedido da Defensoria Pública do Estado e suspendeu a 
entrada de novas apenadas no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre (IPFPOA).

Na ação, o defensor público Régis Augusto Martins Xavier citou que, no último final 
de semana, a unidade apresentou lotação acima do permitido e consequente aumento 
do risco de contaminação pela COVID-19, além da falta de camas e outros acessórios.

A casa recebe apenadas que progridem do regime fechado para o semiaberto 
e apenadas em regime aberto que são recolhidas, cautelarmente, ao semiaberto por 
eventual prática de falta grave.

Na decisão, o juiz Geraldo Anastácio Brandeburski Júnior apontou que “a 
situação caótica” da unidade prisional “invoca preliminarmente e provisoriamente 
a determinação de proibição de recebimento de novas apenadas, a fim de evitar o 
agravamento”.

O juiz determinou que a Direção do Instituto esclarecesse sobre o regime de 
cada apenada presente no local e a situação detalhada dos problemas que levaram 
à superlotação, além de apresentar laudos ou relatórios técnicos de Engenharia, do 
Corpo de Bombeiros, de profissionais da área de saúde, desde que existentes, para 
a comprovação das condições estruturais, de segurança, sanitárias, higiênicas e 
salubridade do estabelecimento.

Dirigente do NUDEP acompanha a formatura da SEAPEN e SUSEPE

A defensora pública dirigente 
do Núcleo de Defesa em Execução 
Penal da Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Sul, Cintia 
Luzzatto, prestigiou a cerimônia de 
formatura dos 426 novos agentes 
penitenciários da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SEAPEN) 
e da Superintendência dos Serviços 
Penitenciários (SUSEPE), no dia 05 de 
julho. A solenidade foi realizada no 
Salão de Atos da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O curso de formação profissional de agentes penitenciários e agentes 
penitenciários administrativos, promovido pela Escola do Serviço Penitenciário, iniciou 
no dia 12 de abril e contemplou três eixos: fundamentos da pena e da prisão, rotinas e 
procedimentos do sistema prisional e gestão penitenciária. A vacinação para COVID-19 
foi disponibilizada para todos os alunos durante o curso de formação. Dos formandos, 
166 são mulheres e 260 são homens. 

Além da defensora pública, o evento contou com a presença de delegados 
penitenciários, diretores de departamentos, administradores de casas prisionais, 
autoridades de outros órgãos da segurança pública e de entidades associativas e 
sindicais.
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DPE e conselhos da comunidade: possibilidades na garantia de direitos

A defensora pública dirigente do Núcleo de Execução Penal, Cintia Luzzatto, e 
as defensoras públicas Roberta da Silveira e Ana Paula Vargas Pereira, que atuam 
nas Varas de Execuções Criminais (VECs) de Pelotas e Rio Grande, respectivamente, 
participaram do 1º Ciclo de Formação de Conselheiros da Comunidade no âmbito da 
Execução Penal promovido pela Universidade Católica de Pelotas e pelo LabGEPEN.

O tema do encontro foi “Defensoria Pública e Conselhos da Comunidade: 
Possibilidades na garantia de Direitos”.

O 1º Ciclo de Formação de Conselheiros da Comunidade no âmbito da Execução 
Penal começou no mês de maio de 2021 e se estende até dezembro. Trata-se de um 
curso on-line (gratuito) com a finalidade de capacitar membros da sociedade civil que 
atuam no junto a Conselhos da Comunidade no âmbito da Execução Penal, bem como 
demais interessados no tema.

Os conteúdos abordam estratégias organizacionais e de operacionalização das 
demandas de um Conselho da Comunidade no âmbito da Execução Penal, bem como 
relacionadas a Direitos e Políticas em Serviços Penais.

Entrega de Manuais da Liberdade

A defensora pública Stéphanie Armiliato 
Baldigen fez a entrega aos privados de 
liberdade do Presídio Regional de Bagé (PRB), 
na manhã do dia 25/08/2021, do Manual da 
Liberdade. Na oportunidade, juntamente 
dos estagiários da Defensoria Pública 
Emmarine Dias e Vinicius Miranda de Souza, 
foram entregues aos mais de 600 reclusos 
os exemplares do Manual da Liberdade, 
instrumento de educação em direitos 
dirigido à população carcerária que contém 
informações acerca do cumprimento da pena 
e da Lei de Execução Penal.

Durante a entrega, foram transmitidas 
informações em todas as galerias e no 
alojamento feminino sobre o atendimento 
semanal (presencial e remoto) prestado pela 
Defensoria Pública de Bagé aos apenados 
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(às quartas-feiras) e a seus familiares (às 
quintas-feiras).

Também foram realizados 
atendimentos individuais de 24 presos na 
Sala da Defensoria Pública, localizada no 
interior do Presídio.
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NOTÍCIAS
Estados organizam dinâmicas permanentes de emissão de documentos 
a pessoas egressas

Incentivados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), gestores públicos locais têm 
desenvolvido procedimentos e fluxos para a emissão de documentação civil a pessoas 
pré-egressas do sistema penal a partir do Sistema Eletrônico de Execução Unificado 
(SEEU). Iniciativas pioneiras já estão em andamento em estados como Bahia e Paraíba, 
como a criação de núcleo especializado, a definição de matriz de responsabilidades e a 
formalização de protocolos de parceria entre instituições na área.
A ação nacional de identificação civil de pessoas presas por biometria integra o 
programa Fazendo Justiça, parceria em andamento desde 2019 entre o CNJ e o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com apoio do Departamento 
Penitenciário Nacional, para superação de desafios estruturais no campo da privação 
de liberdade. Na ação de identificação civil, o programa tem ainda a parceria do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia +

Movimentação de pessoas presas entre unidades prisionais é 
regulamentada pelo CNJ

Leia +

SEM HORA EXTRA
Remição é calculada por dias trabalhados, não por número de horas, diz 
TJ-SP

Leia +

Missão do CNJ ao Rio de Janeiro fortalece atuação judiciária no sistema 
prisional

Leia +

https://www.cnj.jus.br/estados-organizam-dinamicas-permanentes-de-emissao-de-documentos-a-egressos/
https://www.cnj.jus.br/movimentacao-de-pessoas-presas-entre-unidades-prisionais-e-regulamentada-pelo-cnj/
https://www.conjur.com.br/2021-jul-15/remicao-calculada-dias-trabalhados-nao-numero-horas
https://www.cnj.jus.br/missao-do-cnj-ao-rio-de-janeiro-fortalece-atuacao-judiciaria-no-sistema-prisional/
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DIREITOS FUNDAMENTAIS
Réu é solto após mais de um ano preso com alvará de soltura e sem 
condenação

Um homem preso por mais de um ano e cinco meses, mesmo com alvará de soltura 
expedido, foi finalmente colocado em liberdade por decisão da Vara Única da Comarca 
de Cruz (CE). No dia 31 de dezembro de 2019, o homem foi preso em flagrante acusado 
do crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Em fevereiro de 2020, foi 
expedido alvará de soltura, mas o acusado não foi liberado.
O réu foi então transferido da cadeia pública do município de Cruz para uma unidade 
prisional na região metropolitana de Fortaleza. Dessa forma, perdeu contato com 
familiares, com o advogado dativo e todos que estavam acompanhando o caso.
O defensor público do estado do Ceará Bheron Roch, titular do Núcleo de Assistência 
ao Preso Provisório, explica que o órgão solicita sempre uma lista de todas as pessoas 
presas na região metropolitana, mas com processos no interior, justamente para evitar o 
abandono.
Foi dessa maneira que ele tomou conhecimento do caso, no início de julho de 2021. O 
defensor entrou em contato com o preso, que confirmou estar preso há mais de um ano 
e seis meses, sendo que a pena máxima do crime imputado a ele é de seis meses ou 
multa.
Confirmada a irregularidade da situação, a Defensoria pública passou a atuar como 
custos vulnerabilis. Foi feito pedido de relaxamento da prisão do acusado. O juiz da 
Vara Única da Comarca de Cruz (CE) determinou que ele fosse solto imediatamente, 
dispensando o valor de fiança arbitrado.

Leia +

APAC Feminina em Porto Alegre
Leia +

POSOLOGIA JUDICIAL
Monocráticas na 2ª Turma do STF negam 73% dos HCs impetrados pela 
DPU

Leia +

MASMORRAS BRASILEIRAS
Juíza em MG garante medidas para saúde da população LGBTI+ 
privada de liberdade

Leia +

https://www.conjur.com.br/2021-jul-21/reu-passa-ano-preso-alvara-soltura-condenacao
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2021/07/rio-grande-do-sul-tera-primeira-prisao-sem-guardas-exclusiva-para-mulheres-ckr0sy3u50011013bejjjwgod.html
https://www.conjur.com.br/2021-jul-21/27-hcs-julgados-monocraticamente-turma-sao-concedidos
https://www.conjur.com.br/2021-jul-26/justica-mineira-garante-medidas-saude-populacao-lgbti
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Fux lança ação nacional de biometria e documentação para pessoas 
presas

Leia +

SEGUINDO STJ
Recolhimento domiciliar noturno pode ser descontado da pena, decide 
TJ-CE

Leia +

CNJ e MPT se unem para fortalecer trabalho no sistema prisional
Leia +

Justiça adotará protocolo de perícia pra casos suspeitos de tortura
Leia +

https://www.cnj.jus.br/fux-lanca-acao-nacional-de-biometria-e-documentacao-para-pessoas-presas-3-8/
https://www.conjur.com.br/2021-ago-12/recolhimento-domiciliar-noturno-descontado-pena-tj-ce
https://www.cnj.jus.br/cnj-e-mpt-se-unem-para-fortalecer-trabalho-no-sistema-prisional/
https://www.cnj.jus.br/justica-adotara-protocolo-de-pericia-para-casos-suspeitos-de-tortura/
https://canalcienciascriminais.com.br/se-esconder-durante-chamada-e-considerado-falta-disciplinar-media/
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//////////Covid-19 no sistema prisional//////////
Neste link você pode acessar o Boletim Diário dos casos de COVID-19 no sistema 

prisional do Estado do Rio Grande do Sul, disponibilizado pela Secretaria de Justiça e 
Sistemas Penal e Socioeducativo (SJCDH).

Epidemia não justifica manutenção de pena mais gravosa, decide 
Barroso

Em decisão proferida no dia 26 de junho, o ministro Luís Roberto Barroso entendeu 
que, ainda que medidas de isolamento estejam sendo adotadas pelo sistema prisional 
estadual, a epidemia do novo coronavírus não pode servir como justificativa para 
agravar a situação do apenado.

O caso concreto envolvia preso que obteve progressão ao regime semiaberto 
em abril deste ano. O cumprimento da concessão, no entanto, foi descumprido por 
juiz da Vara de Execuções Criminais de Ribeirão Preto (SP), levando em conta que as 
transferências entre unidades prisionais estão suspensas.

De acordo com Barroso, a decisão de primeiro grau viola a Súmula Vinculante 
56, pois a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do 
condenado em regime prisional mais gravoso.

Barroso deferiu o pedido em parte, determinando a adoção de medidas que 
permitissem a transferência do autor para o semiaberto e, ainda, que o juízo originário 
analise a situação do autor de forma individualizada para conceder regime ainda mais 
benéfico, nos termos da Recomendação 62, que visa diminuir o ingresso de pessoas no 
sistema prisional e socioeducativo, orientando que os magistrados reavaliem prisões em 
que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

Leia +

Chamada de trabalhos para o Dossiê COVID-19 e Segurança Pública no 
Brasil

Leia +

COVID-19: unidades de privação de liberdade ultrapassam 100 mil casos
Leia +

https://sjcdh.rs.gov.br/boletim-diario
https://www.conjur.com.br/2020-jul-08/epidemia-nao-justifica-manutencao-pena-gravosa?imprimir=1
https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/announcement/view/9
https://www.cnj.jus.br/covid-19-unidades-de-privacao-de-liberdade-ultrapassam-100-mil-casos/
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/////Encarcerados – documentário/////
Direção: Pedro Bial, Cláudia Calabi e Fernando Grostein Andrade

Gênero: Documentário

Classificação etária: 14 anos

Lançamento: 26 de agosto de 2021

Filmado em oito penitenciárias de São Paulo, o 
documentário revela o trabalho dos carcereiros. O filme 
tem entrevistas com funcionários das penitenciárias e suas 
famílias, ex-detentos e carcereiros que testemunharam 
momentos marcantes (como o massacre do Carandiru) 
para mostrar uma realidade brasileira que não chega às 
manchetes dos jornais.

Baseado no livro “Carcereiros” de Dráuzio Varela.

/////O JUIZ – filme/////
Direção: David Dobkin

Gênero: Drama

Classificação etária: 14 anos

Lançamento: 16 de outubro de 2014 (Brasil)

Sinopse: Hank Palmer, um advogado bem-sucedido e 
arrogante, retorna à sua pequena cidade natal para o 
velório da mãe. Ele descobre que seu pai, o respeitado juiz 
local Joseph Palmer, está sendo acusado de ter assassinado 
um antigo réu, que acabara de sair da prisão após cumprir 
pena de 20 anos. Apesar de toda a frieza que há entre 
eles, Hank assume o caso e passa a defender o pai. Os dois 
precisam curar certas feridas e aceitar a dependência que 
Joseph, portador de Alzheimer, tem do filho.

DICAS CULTURAIS
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Núcleo de Defesa em 
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Dirigente Cintia Luzzatto

Subdirigente Fernando Rückert Scheffel

Integrantes do Núcleo
André Castanho Girotto

Antonio Marcos Wentz Brum

Bruno Pugialli Cerejo

Carolina De Azevedo Tatagiba Lannes

Irvan Antunes Vieira Filho

Joziele Bona Campana

Mônica Zimmer

Ricardo de Azambuja Gick

Endereço: Rua Sete de Setembro, nº 666, 8º andar, sala dos Núcleos 

Especializados, Porto Alegre/RS

CEP: 90010-190.

Contato: (51) 3210-9332  

nudep@defensoria.rs.def.br

Projeto Gráfico e Diagramação: Ascom - DPE/RS


