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PAINEL DO ADVOGADO

Fim de ano sem churrasco no presídio
Cena que ganhou as redes sociais no ano passado não deve se repetir. Decisão é da Vara de Execuções Criminais de Santa Cruz do Sul
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Em 2017, fotos da churrascada foram publicadas nas redes sociais
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ACABOU A FESTA

Uma cena que causou re-
volta no final do ano passado, 
após uma foto viralizar nas 
redes sociais, não será mais 
vista. A Vara de Execuções 
Criminais Regional, com sede 
em Santa Cruz do Sul, proi-
biu a realização das tradicio-
nais churrascadas de final de 
ano nos presídios da região. 
A decisão foi tomada com 
base na investigação feita 
pelo Ministério Público que 
apontou irregularidades no 
churrasco realizado no Pre-
sídio Regional de Santa Cruz 
em dezembro de 2017. Os 
moldes das festividades do 
ano passado, como o acesso 
de detentos a facas e espetos, 
por exemplo, foram alguns 
dos fatores que basearam a 
iniciativa da VEC Regional.

A Superintendência de Ser-
viços Penitenciários (Susepe) 
foi comunicada da decisão 
em reunião na semana passa-
da, no Fórum de Santa Cruz. 
Participaram do encontro 
diretores de todos os presídios 
dos vales do Rio Pardo e do 
Taquari, além do titular da 8ª 
Delegacia Penitenciária Re-
gional, Andreo Camargo. Pela 
VEC, estiveram a juíza titular 
Luciane Inês Morsch Glesse, o 
promotor Jefferson DallAgnol 
e o defensor público responsá-

vel. Ao final do encontro, todos 
os representantes assinaram a 
decisão e se comprometeram 
em cumpri-la.

De acordo com DallAgnol, 
durante a conversa, os direto-
res apresentaram a realidade 
das casas prisionais e se mos-
traram favoráveis à decisão. 
“Cada presídio tem sua reali-
dade. Em alguns, já havia este 
tipo de festividade há mais 
tempo; em outros não. Era 
uma questão cultural até o ano 
passado, feita com o intuito de 
oportunizar ao preso uma con-
fraternização com seus familia-
res, trabalhando a questão da 
ressocialização. Mas como no 
ano passado houve problema 
com o churrasco naqueles mol-
des no Presídio de Santa Cruz, 
decidimos proibir”, afirma.

Ainda conforme DallAg-
nol, um inquérito foi instau-
rado a fim de apurar as irre-
gularidades na churrascada 
do Regional. O documento 
não apontou nenhum favo-
recimento ou qualquer parti-
cipação da administração da 
casa prisional ou de agentes 
em prol de um apenado.

Ficou expressamente 
proibida a entrada de facas, 
espetos, churrasqueiras e 
qualquer item relaciona-
do a churrasco no interior 
das casas prisionais da 8ª 
DPR. Segundo a delegada 
adjunta da 8ª DPR, Sa-
mantha Longo, poderão 
ser consumidos pelos ape-
nados na confraternização 

de final de ano os itens de 
alimentação que normal-
mente são levados pelos 
familiares, que já estão pre-
parados para o consumo. 
Nas confraternizações que 
terão datas definidas pela 
direção de cada presídio, 
estará liberada a entrada 
de familiares, assim como 
é feito no decorrer do ano.

O que pode e o que não pode?

O diretor do Presídio Regional de Santa Cruz, Aledison 
Picolini, explicou na ocasião à reportagem do Grupo Arauto 
que todo o material utilizado na festa de confraternização, 
realizada um dia antes do Natal, entre presidiários das 
galerias A e B e familiares foi vistoriado. A polêmica começou 
quando fotos do momento em que apenados preparavam 
churrasco começaram a circular pelas redes sociais. Um dia 
antes do ano novo, foi a vez de detentos das galerias C e D 
realizarem a confraternização. Conforme Aledison, os sacos 
de carvão foram submetidos a vistoria com raio-x para que 
se verificasse que nenhum material ilícito ou perigoso havia 
entrado no local. Os espetos pontudos foram permitidos, pois 
só foram manuseados na frente dos agentes do presídio.

cOmO FOI NO ANO PASSADO
“
Como no ano passado 
houve problema com o 
churrasco naqueles mol-
des no Presídio de Santa 
Cruz, decidimos proibir.”

JEFFErSON DALLAGNOL
promotor


