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INTRODUÇÃO
Tem uma cela lá em cima fechada
Desde Terça-feira ninguém abre pra nada
Só o cheiro de morte e Pinho Sol
Um preso se enforcou com o lençol
Qual que foi? Quem sabe? Não conta
Ia tirar mais uns seis de ponta a ponta
Nada deixa um homem mais doente
Que o abandono dos parentes
Racionais Mc’s

Racionais já cantava o sofrimento produzido pela prisão e a importância da
presença familiar neste processo. A prisão adoece. Priva de saúde o preso e a sua família.
Afastamento, dor, medo e humilhação. Pena alta, para as pessoas privadas de liberdade e
seus familiares. Dói no corpo e dói na alma. Lágrimas, insegurança, saudade... Chora
filho, chora mãe, criança, homem e mulher. Abandono. Eventos inimagináveis. Algo
nunca visto. Nunca sentido. Tudo muda. A vida gira. Dor, sofrimento e mais saudades.

*

O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro
(MEPCT/RJ) é um órgão criado pela Lei Estadual N.º 5.778 de 30 de junho de 2010,
vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que tem como objetivo
planejar, realizar e conduzir visitas periódicas e regulares a espaços de privação de
liberdade, qualquer que seja a forma ou fundamento de detenção, aprisionamento,
contenção ou colocação em estabelecimento público ou privado de controle, vigilância,
internação, abrigo ou tratamento, para verificar as condições em que se encontram
submetidas as pessoas privadas de liberdade, com intuito de prevenir a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. Segundo o Protocolo Facultativo
à Convenção contra a Tortura, os Mecanismos também têm como atribuição recomendar
medidas para a adequação dos espaços de privação de liberdade aos parâmetros
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internacionais e nacionais e acompanhar as medidas implementadas para atender às
recomendações.
Como prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e
degradantes entende-se “desde a análise de instrumentos internacionais de proteção até o
exame das condições materiais de detenção, considerando políticas públicas, orçamentos,
regulações, orientações escritas e conceitos teóricos que explicam os atos e omissões que
impedem a aplicação de princípios universais em condições locais”. Para tanto, o
propósito fundamental do mandato preventivo é o de “identificação do risco de tortura”
e, a partir da ação proativa de monitoramento de centros de privação de liberdade,
prevenir que as violações aconteçam. O enfoque preventivo do MEPCT/RJ se baseia na
premissa de um diálogo cooperativo com as autoridades competentes para coibição da
tortura e outros tratamentos degradantes e cruéis à pessoa privada de sua liberdade. Desta
forma, como expressa o inciso II, do art. 2º da lei que o institui, busca-se a “articulação,
em regime de colaboração, entre as esferas de governo e de poder, principalmente, entre
os órgãos responsáveis pela segurança pública, pela custódia de pessoas privadas de
liberdade, por locais de longa permanência e pela proteção de direitos humanos” (Lei
Estadual n.º 5.778/2010).
O MEPCT/RJ resulta do processo de estabelecimento, pelo Estado Brasileiro, das
diretrizes contidas no Protocolo Facultativo à Convenção contra Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes da Organização das Nações
Unidas, ratificado pelo país no ano de 2007. O referido Protocolo decorre do acúmulo
estabelecido na Conferência Mundial de Direitos Humanos da ONU realizada em 1993
na qual se declarou firmemente que os esforços para erradicar a tortura deveriam primeira
e principalmente concentrar-se na prevenção, designando para tanto, o estabelecimento
de um sistema preventivo de visitas regulares a centros de detenção.
Além disso, a construção de Mecanismos Preventivos de monitoramento dos
locais de privação de liberdade integra as prerrogativas do “Plano de Ações de Integradas
para a Prevenção e o Combate à Tortura no Brasil”, de 2006, bem como o Plano Nacional
de Direitos Humanos III, (PNDH 3) da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Neste
sentido, o Estado do Rio de Janeiro coloca-se em posição de pioneirismo na Federação,
salientando o compromisso com a implementação do Plano de Ações Integradas para a
Prevenção e Combate à Tortura no Brasil, com a defesa dos direitos humanos e a
consolidação dos princípios democráticos.
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O MEPCT/RJ deu início às suas atividades em julho de 2011 após a nomeação de
seus membros pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
conforme atribuição do inciso II do 5º parágrafo da Lei Estadual n.º 5.778/10.
Desde quando iniciou as atividades, as equipes que compuseram o Mecanismo ao
longo dos anos foi percebendo que a privação de liberdade, seja lá em qual espaço ocorra,
é a forma mais intensa de ruptura com os laços familiares. Inicialmente com uma cisão
completa e repentina, permeada pela completa incomunicabilidade, e depois uma
limitação que é perpassada pela violência e humilhação de um contato vigiado, contido e
pontual.
Nesse processo, as familiares 1de pessoas privadas de liberdade, sobretudo, as
que realizam visitas nesses espaços, sofrem também o controle de seus corpos e rotinas.
Ter um familiar preso ou um adolescente internado é ter imposta a si a impossível escolha
entre ter sua vida afetiva, financeira, horários. Afinal, cada ponto de sua vida passa a ser
determinado pela administração dos espaços de privação de liberdade ou deixar seu ente
querido no momento mais vulnerável sem amparo. Inevitavelmente é abrir mão de um
pedaço de si.
Assim, entendemos que o diálogo direto e constante com esses familiares é a
maior e melhor forma de garantir que a atuação do MEPCT/RJ cumpra sua função.
Acreditamos que o impacto na política de prevenção e o combate à tortura só é possível
a partir dessa intensa troca entre nós e as visitantes. Dizemos isso, porque é a partir dessa
articulação e parceria com as familiares, que o Mecanismo consegue identificar as
demandas mais urgentes nos sistemas penitenciário e socioeducativo.
O aprisionamento produz impactos diretos e continuados no que tange a
convivência familiar e comunitária, mas é também a partir dessa relação, mesmo que
limitada e fragmentada, que conseguimos observar e enfrentar os desafios colocados para
o órgão. Este é um ponto fundamental porque informa uma perspectiva que não possui
leitura homogênea quando o assunto é privação de liberdade e órgãos de direitos humanos
que atuam no tema. Então, cabe destacar que o MEPCT/RJ entende que familiares e
movimentos de familiares são parte integral do sistema de prevenção e combate à tortura.
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Fazemos uma opção por manter o gênero feminino ao longo deste relatório, quando nos remetermos as
visitantes e familiares, porque são as mulheres (mães, companheiras, avós, tias) que mais realizam visitas
e assistem seus entes queridos em unidades de privação de liberdade.
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O MEPCT/RJ durante os anos, desde sua fundação em 2011, sempre buscou estar
próximos das familiares e recebeu inúmeras denúncias vindas delas. Suas demandas,
apesar da maior parte ser sobre as condições desumanas às quais os presos estão
submetidos, eram também sobre uma série de questões relativas às suas vivências
enquanto parente de alguém que foi privado de liberdade. Essas vivências abarcam uma
série de violações de direitos e violências voltadas para suas vidas e seus corpos, causando
forte impacto em suas dinâmicas de vida, com desorganização da rotina, elevação dos
gastos financeiros, danos psicológicos e estigmatização.
O olhar atento para os impactos que o aprisionamento causa não só na vida da
pessoa privada de liberdade, mas com desdobramentos no meio social e familiar joga luz
para o fato de que são as mulheres, mãe, avós, irmãs, filhas, tias e companheiras quem,
na ampla maioria das vezes, tem suas vidas mais impactadas. Quando observamos esse
fato de serem as mulheres que majoritariamente visitam nos espaços de privação de
liberdade, duas questões ficam muito evidentes.
A primeira delas é que as filas dos presídios masculinos têm um número maior de
visitas. Apesar dos dados do INFOPEN declarar que apenas 20% do total de presos
recebeu visitas a maior parte dessa porcentagem se destina a presídios masculinos.
Obviamente, são também nesses ambientes que percebemos que as violações de direitos
são maiores, com revista vexatórias e tratamento humilhante.
O segundo ponto é o número reduzido de visitantes nos espaços de privação de
liberdade femininos. E nesse tempo em que o MEPCT/RJ esteve nas filas bem como todo
acúmulo que temos pelo atendimento a familiares, nos mostra que essa quase ausência se
dá por conta da necessidade das mulheres, na maioria das vezes ficarem responsáveis pelo
cuidado dos filhos e parentes próximos, das mulheres que estão em privação de liberdade,
como também a falta de recursos financeiros para visitas e custódias.
Diante dessa realidade, de que apesar do sistema prisional ser predominantemente
composto por homens, mas majoritariamente visitado por mulheres, o MEPCT/RJ, no
Relatório Temático de 2015, no qual abordou as questões relativas ao encarceramento de
mulheres e meninas, incluiu como ponto para o debate justamente as demandas e os
impactos da prisão para essas mulheres que não estão presas, mas são demasiadamente
impactadas pelo encarceramento. Parte do trabalho que resultou no relatório “Mulheres e
Meninas Privadas de Liberdade” se baseou em atividades realizadas junto com algumas
dessas mulheres como rodas de conversas, entrevistas e esteve presente em algumas filas
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na porta das unidades prisionais. Essas atividades permitiram uma maior proximidade
entre o órgão e essas mulheres, assim como produziu maior visibilidade para os impactos
do aprisionamento em suas vidas, através de seus relatos.
Este é um relatório temático (RT) do MEPCT/RJ, conforme disposto no artigo 29,
§ 3º do Regimento Interno, que diz: “entende-se por relatório temático aquele que
realiza uma análise sobre determinado tema no âmbito da prevenção e combate à tortura
buscando documentar informações sobre a matéria e apresentar um diagnóstico
qualificado acerca desta”. Sua previsão regimental é que seja publicado anualmente, e
esse tema foi escolhido para 2019. No entanto, não conseguimos finalizar a tempo, e
com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, entendemos que precisávamos
acompanhar seu impacto nesses espaços. Assim, em 2020, lançamos um RT sobre a
Covid-19 e em 2021, retornamos ao trabalho já iniciado em 2019. Assim, este relatório
sobre familiares é um acúmulo dos materiais extraído ao longo desses anos e assim,
podemos chamá-lo de RT 2019-2021.
No período inicial, ainda em 2019, conversamos com a Rede de Comunidades e
Movimentos contra a Violência e pedimos uma parceria para realização dos diálogos e
do relatório em si.
A Rede vinha realizando desde o início de 2018 idas regulares às entradas de
diferentes unidades prisionais, notadamente Casa de Custódia em Benfica, do Presídio
Ary Franco (Água Santa) e do Complexo do Gericinó, através de seu projeto “Familiares
de presos provisórios no Rio de Janeiro: combatendo impactos da política de
encarceramento”, apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Nestas idas, o foco
era justo o acompanhamento das situações enfrentadas pelos familiares, resultando no
levantamento de demandas, no eventual esclarecimento de procedimentos e na
distribuição de cartilha sobre direitos e procedimentos envolvendo pessoas detidas na
condição de presos provisórios.
Ao longo deste projeto, foram realizadas pela Rede mais de 80 idas a estas
unidades, além de atividades como Rodas de conversa e distribuição de sopa. Cabe
ressaltar a importância da presença, entre os integrantes da Rede que participaram destas
ações, de pessoas que também tiveram a experiência de ter familiares encarcerados ou
mesmo vítimas de violência letal por agentes do Estado.
Uma das experiências registradas pelos participantes deste projeto e que muito diz
da condição geral dos familiares de presos foi a do fluxo contínuo de denúncias seja sobre
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as condições das pessoas encarceradas, seja dos próprios familiares. Locais como
Benfica, em que a desinformação é grande, geram imensa angústia nos familiares,
fazendo com que a presença dos integrantes do projeto acabasse frequentemente sendo
operacional para o encaminhamento de procedimentos básicos. Já em locais como o
complexo de Gericinó, em que os familiares estão mais habituados aos procedimentos,
outras queixas se avolumavam, seja relativas às condições da visita, da alimentação, da
arbitrariedade no contato dos agentes com familiares ou de experiências de humilhação.
Como se verá no Relatório, a experiência registrada pela Rede também foi vivenciada por
nós.

Para a realização deste relatório, o MEPCT/RJ voltou a realizar atividades nas
filas de visitantes na porta de algumas unidades prisionais em quatro ocasiões: em
Benfica, na porta do Presídio José Frederico Marques (SEAP/FM), unidade de porta de
entrada no sistema prisional fluminense para as pessoas presas em flagrantes no território
da capital e região metropolitana; em Água Santa, no Presídio Ary Franco (SEAP/AF);
no maracanã, no Presídio Evaristo de Moraes (SEAP/EM); e, por fim, em Gericinó, na
entrada do Complexo Penitenciário. Essas atividades foram realizadas ainda em 2019,
antes da pandemia do Corona Vírus (Covid 19).
A pandemia, e a necessidade de diminuição do fluxo de pessoas transitando pela
cidade, trouxeram inúmeras mudanças nos fluxos das unidades prisionais como um todo
e, já de início, houve a suspensão imediata das visitas. Com isso, para o MEPCT/RJ surgiu
o impasse sobre como abordar no relatório, que ainda estava em construção,
problemáticas constituídas anteriormente à pandemia.
No entanto, em respeito ao trabalho realizado e aos encontros que mantivemos
com os e as visitantes nas filas optamos por manter o material conforme o produzimos,
iniciando este relatório com a ideia original, qual seja: a de apresentar o percurso das
familiares desde o momento em que tem notícias de que alguém foi preso até as primeiras
idas às visitas e a continuação da saga nos casos com sentença de condenação. E ainda
assim, apresentando, sempre que possível, as mudanças que a pandemia gerou nos
sistemas em relação à visitação.
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Assim, o conteúdo original estará no Capítulo 1, onde apresentamos os impactos
da prisão na rotina das familiares a partir da criação de uma nova rota em suas vidas,
rumo aos pátios de visita das unidades prisionais.
No capítulo 2, serão apresentadas as principais demandas feitas através das
familiares identificadas pelo MEPCT/RJ por intermédio dos registros de casos do órgão
e da Plataforma Desencarcera, RJ! Para melhor apresentá-las, foram identificados 8
principais temas. No Capítulo 3, registramos o conteúdo da roda de conversa que foi
realizada junto com familiares e as implicações sobre as famílias com adolescentes
cumprindo medida de internação no sistema socioeducativo. No Capítulo 4, abriremos
espaço para salientar a importância das familiares de pessoas presas como agentes
políticos através de duas importantes iniciativas da sociedade civil organizada: a Agenda
Nacional pelo Desencarceramento e a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de
Janeiro. Por fim, apresentaremos as conclusões e as recomendações.

7

CAP. I - PERCORRENDO OS CAMPOS DO APRISIONAMENTO
Neste capítulo vamos percorrer o caminho das familiares até a prisão, apontando
o impacto que o encarceramento traz em suas vidas. A equipe do MEPCT/RJ esteve
juntamente com a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência no ano de
2019, realizando atividades nas filas para visitantes em quatro ocasiões, primeiramente
em Benfica, na unidade de porta de entrada, depois no Ary Franco, em seguida no
Evaristo de Moraes e, por fim, no Complexo de Gericinó. A proposta era de ouvir essas
mulheres, conhecer suas trajetórias desde o momento da prisão do ente querido e ouvir
delas qual impacto a prisão de um familiar produziu em suas vidas. Além de ouvi-las, a
equipe também prestou diversas informações e distribui uma cartilha produzida pelo
órgão em 2016, que contém uma série de informações úteis para familiares de pessoas
presas e para familiares de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.
A tentativa de seguir o caminho de uma visitante no sistema prisional não é fácil
ou linear, muito pelo contrário, é sinuosa e densa. O trajeto percorrido se inicia, na
maioria das vezes, pela busca por informações sobre a localização e notícias sobre como
está o seu parente preso, ainda antes da entrada no sistema prisional, com o deslocamento
para outras instituições como hospitais, IML e delegacias. Posteriormente, todas as
atenções são voltadas para os tramites do sistema prisional, muitas das vezes mantendose ainda a busca pelas mesmas informações básicas: como e onde está a pessoa presa.
Mesmo antes de sanar essas primeiras questões, é necessário adentrar num
universo complexo e de informações não muito claras sobre como realizar uma visita. A
primeira visita é realizada sem que se saibam quantas outras serão feitas, quantas vezes
serão necessárias retornar ao presídio para novas visitas e para a entrega de itens de uso
pessoal. A depender da demora para que haja o julgamento e do resultado da sentença
determinada pelo juiz, as idas e vindas aos presídios podem perdurar por anos. São
bastante visíveis as nuances sobre cada uma dessas fases que vão calejando os corpos e
as existências das visitantes.
Na tentativa de apresentar esse percurso forjando a passagem por cada uma dessas
etapas, esse capítulo está dividido em três tópicos: “Batendo na porta da prisão”, relativo
aos primeiros momentos desde a detenção, como a ida à delegacia, a chegada à Benfica
e a realização da audiência de custódia; “Entrando pela primeira vez na cadeia”, relativo
ao processo de cadastramento de visitantes e a entrada de fato no universo prisional; e
8

“Estou mais preso que meu filho”, relativo ao impacto global que o processo contínuo de
convívio com o encarceramento traz para suas vidas.

1.1 - Batendo na porta da prisão.
A notícia de que algum parente próximo foi preso pela polícia chega como uma
bomba. Pegos de surpresa, pais, mães, esposas são imediatamente tomadas por uma
enorme preocupação. A violência policial e os horrores das prisões em nosso país trazem
medo e muitas incertezas a partir desse momento, no qual é preciso “correr atrás” das
informações, muitas das vezes sendo necessário ir até a delegacia ou até a unidade
prisional de porta de entrada do sistema para tentar ter acesso ao mínimo de informação.
A chegada nessas instituições é marcada pela hostilidade para com essas pessoas, em
seguidas situações nas quais a busca por informações se transforma em violação de
direitos.
A falta de informação é o obstáculo a ser ultrapassado, mas como conseguir isso
diante de uma estrutura excludente e de difícil comunicação? As pessoas nem sempre
conseguem obter informações precisas por parte dos delegados ou de qualquer
serventuário, às vezes passando por dias buscando saber onde está o parente preso e se já
está em Benfica. Começa ali uma peregrinação vivenciada por essas famílias e, aqueles
que estão ali para proteger a população, prestar um serviço público o ou garantir direitos,
se tornam violadores. Diversos relatos de desrespeito na forma de tratamento, na ausência
de clareza das informações e até de ameaças ocorridas nas delegacias nos foi apresentado
ao longo dos anos.
Segundo o fluxo vigente no Estado do Rio de Janeiro, todas as pessoas presas em
flagrante devem ser encaminhadas para uma delegacia, onde será registrada a ocorrência,
para em seguida serem encaminhadas ao sistema prisional. Esse primeiro lugar de
entrada, conhecido como “porta de entrada” encontra-se em três municípios do Rio de
Janeiro: na própria capital, no bairro de Benfica, que abarca as delegacias da capital,
baixada fluminense e alguns municípios do interior2; Campos dos Goytacazes, que

2

São José do Vale Rio Preto; Petrópolis; Paraíba do Sul; Três Rios; Sapucaia; Teresópolis; Sumidouro;
Carmo; Nova Friburgo; Duas Barras; Cantagalo; Cordeiro; Santa Maria Madalena; Trajano de Moraes;
Bom Jardim; Tanguá; Itaboraí; São Gonçalo; Niterói; Maricá; Araruama; Rio Bonito; Silva Jardim;
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abrange 20 municípios do interior3; e Volta Redonda que abrange mais 18 municípios do
interior4.
Os elementos que trazemos a seguir dizem respeito justamente à maior das três,
que é a localizada em Benfica, na Cadeia Pública José Frederico Marques (SEAP/FM),
local que também abriga de modo contíguo uma Central de Audiência de Custódia do
Tribunal de Justiça. A entrada no SEAP/FM deve ser seguida da audiência de custódia
em no máximo 24 horas, mesmo que na prática, principalmente pelo volume de entrada
dos presos, tal não ocorra de modo tão célere. Nessa audiência, o juiz decidirá pela
manutenção ou não da prisão.

Chegando à Benfica, é preciso literalmente bater no portão da unidade. Na
imagem podemos ver um grupo de familiares que aguardam por informação, essa cena é
diária. A desinformação e falta de clareza geram uma permanência e, às vezes, é

Saquarema; São Pedro D'Aldeia; Cabo Frio; Armação de Búzios; Iguaba; Arraial do Cabo; Cachoeiras de
Macacu
3

Casemiro de Abreu; Conceição de Macabu; Macaé; Rio das Ostras; Quissamã; Campos dos Goytacazes;
São Fidelis; São João da Barra; Guarús; São Francisco de Itabapoana; Itaocara; S. Antônio de Pádua;
Miracema; Laje do Muriaé; Porciúncula; Natividade; Cambuci; Itaperuna; Bom Jesus de Itabapoana; Italva;
São Sebastião do Alto.
4

Barra do Piraí; Resende; Barra Mansa; Valença; Rio das Flores; Volta Redonda; Piraí; Vassouras; Miguel
Pereira; Mendes; Eng. Paulo de Frontin; Itatiaia; Porto Real; Pinheiral; Mangaratiba; Angra dos Reis;
Parati; Rio Claro
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necessário retornar no dia seguinte, ou seja, são horas de apreensão na busca por
informações, são horas aguardando sem notícias suficientes.
As informações mínimas são passadas para os familiares por estagiários da
Defensoria Pública, responsáveis por pegar alguma informação com o familiar para
subsidiar o defensor público na audiência de custódia. Importante destacar que são poucas
as pessoas envolvidas nesse “atendimento” e elas não conseguem dirimir todas as dúvidas
ou questões. Não há informação prévia sobre o que é a audiência de custódia e, a partir
do momento em que tomam conhecimento da existência dessa audiência, onde será
decidida sobre a manutenção da prisão ou não, as pessoas são tomadas pela ansiedade e
pelo desejo de terem logo essa resposta.
Diante da inexistência de um fluxo de trabalho estabelecido para prestar
informações aos familiares, seja pela SEAP ou pelos órgãos de justiça, Defensoria
Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça, além de terem que bater na porta da
cadeia, resta ainda, aos familiares em busca de informação, ter que lidar com os
advogados que permanecem o dia inteiro na porta de Benfica. A listagem dos nomes das
pessoas que irão para a audiência de custódia passa de mão em mão ou é afixada com
dois pregos na parede ao lado do banco em que as familiares esperam na porta. Esta é,
por horas, praticamente a única oferta de informação organizada pelas instituições do
Estado no local, o que termina por dar a oportunidade deliberada para o assédio de
advogados. Como são conhecedores de toda a rotina diária que se estabelece neste,
vinculado ao contato direto com pessoas em desespero, estes acabam por oferecem seus
serviços a preços exorbitantes, para tarefas que se dispõem a fazer como saber se o preso
está no local, como está a saúde dele, dentre outros.
A fila que se forma em Benfica não é organizada por ordem de chegada e, na
verdade, nem chega a se formar como uma “fila indiana”. Todos ali estão assustados,
desconfiados e apesar de estarem em situações semelhantes, àquelas pessoas não formam
exatamente um grupo. Ninguém se conhece e a situação toda é desconhecida. Há muita
fragilidade.
No dia em que a equipe do Mecanismo esteve no local prestou muita informação.
Ao encontrarmos com familiares de presos surgem questões a respeito de temas
relacionados à percepção de justiça e direitos, assim como queixas sobre a falta de
informação. Reiteramos que no dia que a equipe do Mecanismo foi até a fila, o aspecto
mais marcante da fila na SEAPJFM, foi justamente a enorme falta de informação.
11

Assim, trazemos o relato de um familiar que levou três dias até localizar o seu
parente na SEAP/FM. Ela nos informou que nesse tempo havia pernoitado em uma
delegacia aguardando a confirmação da localização, depois foi avisada de que o preso
estava na verdade em outra delegacia, para enfim receber a informação de que já havia
ocorrido a transferência para Benfica para a realização da audiência de custódia. No
entanto, até aquele momento não havia conseguido nenhuma informação no local e o
nome de seu familiar não constava na lista de audiência de custódia disponível para
conferência das familiares. Em diálogo com essa senhora foi possível compreender que o
familiar havia sido preso por mandado, e por tal, não passaria pela audiência ou teria seu
nome na lista naquela época, já que em 2019 somente flagrantes eram reavaliados na
audiência de custódia5. Assim, a equipe do MEPCT/RJ entrou em contato com a
Defensoria Pública para se certificar da localização e, ao confirmamos que ele estava na
unidade e não passaria pela audiência de custódia, a familiar foi embora. Ela já estava
faltando pela segunda vez ao trabalho, não teve acesso a nenhuma informação, tanto na
delegacia, quanto na porta de entrada, nos relatando ainda que estava muito desgastada
com o processo, pois morava distante do local e estava muito confusa com o que deveria
fazer.
Em outra situação duas irmãs, procuravam pelo irmão desaparecido desde o dia
anterior. Já haviam ido à cidade da polícia, onde receberam informação que elas deveriam
ir aos hospitais da região em busca do paradeiro, e assim o fizeram. Contudo, não
conseguiram saber se o irmão tinha dado entrada em algum hospital e, assim, seguiram
para Benfica, com a esperança de o irmão ter sido levado para a audiência de custódia.
Mais uma vez entramos em contato com a Defensoria Pública que respondeu que o
mesmo não se encontrava na unidade. Diante do desespero das irmãs, ligamos para o
setor de serviço social dos hospitais indicados, no entanto não obtivemos resposta. Cabe
informar que três dias depois entramos em contato com uma das irmãs e a mesma nos
informou que seu irmão tinha vindo a óbito e estava em um dos hospitais que tanto elas
como nós fizemos contato. Nesse caso, parece que o tratamento voltado para familiares

5

No dia 01 de março de 2021 começou a ser implantada Ato Normativo pelo TJRJ que fez com que todas
as prisões, inclusive por mandado, tivessem que ser analisadas em audiência de custódia. Tal alteração se
deu com deferimento de pedido feito pela Defensoria em 2017 frente ao STF que exigia a expansão do
instituto no estado. Cf. https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/11102-Inicio-de-audiencias-decustodia-para-mandados-evita-prisao-injusta
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de pessoas custodiadas pela polícia em hospitais também produz desinformação e
exclusão.
Outro encontro que tivemos foi com uma senhora que já se encontrava a dois dias
retornando a fila para esperar o filho ser chamado para audiência. Afirmou que estava
muito impactada com a prisão do filho e que havia trazido alguns itens para ver se podia
fornecer ao seu filho, pois ele não tinha nada quando foi preso. Descobrimos também por
meio do diálogo que ela havia se ausentado a dois dias do trabalho, que já havia avisado
que não poderia comparecer e que “teve sorte de o patrão ajudar ela [sic]” e ter permitido
que ela faltasse o emprego por uma semana. Entendemos ainda que na realidade o filho
dela também havia sido preso por mandado de prisão e, assim como o caso anterior, não
passaria por audiência de custódia, mas que ninguém a havia avisado disso. Informamos
sobre como funciona a audiência e porque o filho dela não passaria, e ainda assim ela
optou por ficar porque “vai que ele precisa de mim” (sic).
Durante nossa permanência na fila, uma senhora nos chamou então para consultar
se estava no lugar certo, porque ela tinha que pedir renovação de sua medida protetiva e
que haviam dito que ela precisava comparecer à Benfica. Informamos que ali não era
realizado o atendimento neste sentido, no entanto, ela optou por checar para ter certeza.
De fato, haviam mandado para o local errado, fazendo com que ela precisasse se deslocar
novamente para renovação.
Ainda conversamos com um grupo de senhores, havendo um muito nervoso e
confuso sobre o que ele deveria fazer. Conversamos calmamente com ele, e nos foi
informado que foi a primeira vez que o filho dele estava preso e ele não conseguia
nenhuma informação sobre o que deveria fazer. Ele nos disse que vinha de outra cidade,
que ele e as pessoas que o acompanhavam já haviam perdido uma série de dias de trabalho
peregrinando em busca de informação. Contou-nos ainda que fazia quatro dias desde que
o filho havia sido preso e que ele não conseguia ingerir nenhum alimento.
Uma senhora que estava mais calada no canto perguntou se poderia pedir
informações em um tom muito baixo. Ela buscava entender o que representava os artigos
pelos quais o seu neto havia sido preso.
Grande parte das familiares que dialogaram conosco estavam perdidos sobre o que
fazer, vinham de outras cidades e não conseguiam a dias informação sobre seus parentes
presos. Medo, preocupação, confusão e desamparo são presentes em praticamente todos
os relatos na porta de entrada.
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Ao vivenciar aquela rotina também percebemos a forma como os policiais penais
da portaria lidam com as familiares. Na verdade, esse lidar está mais para se distanciar,
sendo uma reprodução da forma de relacionar-se com as pessoas em privação de
liberdade. Como exemplo, elencamos uma cena que presenciamos quando um homem
tentava saber como deveria fazer para entregar medicamentos que havia trazido para seu
filho, portador de doença crônica. A resposta que recebeu do policial penal que o atendeu
através de uma janelinha no portão foi tão agressiva que o fez chorar.
Frisamos que a forma hostil e violenta com a qual os profissionais da área da
segurança pública lidam com os familiares não pode ser naturalizada. Essas práticas
dão indícios de que a família é vista como uma espécie de extensão do/a preso/a, devendo
ser enfatizado que estes também devem ser tratados com respeito e dignidade. Essa
relação com as instituições e seus representantes sempre é complicada para as familiares,
pois esta acompanhada da produção de estigmas que resultam em julgamentos e falta de
qualificação da informação repassada, denotando uma forma de escalonar a exclusão
moral e social a qual são condicionadas por terem um ente querido preso.
Depois de ultrapassada a etapa na porta de Benfica, para aqueles que tiveram a
notícia da manutenção da prisão de seu parente é preciso continuar...
A SEAP se organiza de tal maneira que, após a audiência de custódia, existem
determinados unidades prisionais de referência para a entrada propriamente dita no
sistema prisional e essa divisão ou separação é feita a partir da identificação faccional de
cada preso ou seu território de origem, ou seja, cada preso deve informar a qual facção
pertence e é isso que definirá para qual presídio ele irá após a audiência de custódia.
Presos identificados com o Comando Vermelho (CV) são transferidos para o
Presídio Ary Franco, localizado no bairro de Água Santa, na zona Norte da cidade do Rio
de Janeiro. Presos identificados como pertencentes ao Terceiro Comando Puro (TCP) vão
para o Presídio Jonas Lopes de Carvalho e os presos vinculados ao Amigo dos Amigos
(ADA), vão para Penitenciária Lemos Brito, ambas no Complexo de Gericinó. Presos
identificados como pertencente às milícias, vão para o presídio Bandeira Stampa, também
no Complexo de Gericinó. Presos sem facção, identificados como neutros ou que sejam
considerados em risco junto aos demais coletivos, por exemplo, os que cometeram crimes
contra crianças ou crimes de estupro, dentre outros que são identificados como “seguro”
e em ambos os casos, sejam neutro ou de seguro, são transferidos para o Presídio Evaristo
de Moraes, conhecido como Galpão da Quinta, localizado no bairro de São Cristóvão,
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também na zona norte da capital ou para o Presídio Tiago Teles, localizado em São
Gonçalo, cidade na região metropolitana. Já as mulheres presas são todas transferidas
para o Instituto Santo Expedito (ISE) localizado em Bangu, nos arredores do Complexo
de Gericinó. Há ainda presídios de referência para servidores públicos, para presos com
nível superior, para servidores públicos da segurança, presos federais, presos e presas
LGBTI+ e idosos.

1.2- Entrando pela primeira vez na cadeia.
Como já mostramos, após a realização da audiência de custódia o preso é
transferido para outra unidade prisional e é lá, provavelmente, onde a primeira visita
acontecerá. Certamente, a primeira angústia está na necessidade de saber como está seu
parente. Esse momento representa para muitas dessas pessoas a primeira vez que elas
entrarão numa cadeia e esse impacto é fortíssimo em suas vidas. É o marco de um
processo doloroso que virá, que na verdade já começou desde a detenção, mas que agora
passa por uma oficialidade, um registro oficial, que se dá a partir do cadastramento como
visitante e da confecção da carteirinha.

Diante da já concreta prisão de seu familiar, o que mais desejam é poder vê-los o
mais imediatamente possível. No entanto, obter todas as informações necessárias sobre
como realizar essa primeira visita também é demasiadamente complexo, pois além do
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cadastramento para visitantes, é imprescindível também saber a localização do preso,
quais os dias, horários, enfim conhecer normas, condutas e códigos até então
inimagináveis, de convivência com seu familiar preso, com outros familiares, com
funcionários da SEAP e com o coletivo de internos de cada unidade.
Como e onde fazer carteirinha de visitante? Quanto tempo demora em ter uma
carteirinha? O que posso fazer antes de ter uma carteirinha, eu posso deixar comida, roupa
ou itens de higiene para meu parente preso sem ter a carteirinha? Onde meu parente está
preso? Como eu faço para chegar lá? Quais são os dias das visitas? Que horas começa?
Que horas termina? E o que eu posso levar? E o que eu não posso levar? Que roupa eu
não posso usar para entrar na cadeia? E não pode ir de sapato, tem que ser de chinelo?
Não pode ir de saia? Mas tem que chegar tão cedo? A custódia é em outro dia? E eu vou
ser maltratada?
Para que esse primeiro encontro ocorra é necessário saber para onde foi transferido
o preso, pois existem presídios em bairros diferentes do município do Rio de Janeiro e
também em outras cidades. O critério geográfico não é respeitado na escolha da unidade
prisional em relação ao endereço da família do preso, o que causa em muitos casos a
necessidade de grandes deslocamentos e aumento dos gastos financeiros.
A SEAP disponibiliza um número de telefone para que os familiares busquem a
localização de seu parente preso. No entanto, não é uma central telefônica e comumente
a demora para ser atendido é muito grande. Inclusive é muito comum que familiares
entrem em contato com o MEPCT/RJ para tentar localizar uma pessoa recém ingressa no
sistema prisional. O MEPCT/RJ também não tem acesso direto a essa informação, que
consta apenas no Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN), plataforma a qual o
MEPCT/RJ não tem acesso, mesmo que formalmente já solicitado. Dessa forma, sempre
que somos procurados por algum familiar que deseja saber a localização de um preso,
temos que fazer contato por telefone ou via whatsapp com algum Defensor Público do
Núcleo do Sistema Penitenciário (NUSPEN) ou do Núcleo de Audiência de Custódia
(NUDAC), para que nos passem a informação, visto que possuem acesso ao SIPEN. Não
é um fluxo institucional, mas uma articulação pessoal entre os/as integrantes de ambas
instituições para viabilizar essas informações.
É importante ressaltar que são poucas as famílias que conseguem estar na porta
de Benfica logo depois da audiência de custódia para buscarem essa informação
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prontamente. Além disso, não é possível informar quando será feita a transferência, há
apenas a informação de que, em geral, elas ocorrem em até 72 horas.
Não é fácil, talvez seja impossível, sanar todas essas questões sem contar com a
ajuda de outras mulheres e visitantes que passam ou já passaram por essa realidade. Além
da troca de informações na porta das cadeias, é crucial para uma pessoa sem experiência
que haja contato e troca de informações com outras famílias, o que ocorre pelas redes
sociais e grupos de whatsapp.
É bem verdade que em muitos casos o processo de credenciamento como visitante
é iniciado sem que se saiba ao certo em qual unidade prisional estará o seu parente, diante
da dificuldade e dos poucos canais disponíveis para a localização, além da possibilidade
de nova transferência até que o cadastramento se efetue. De qualquer forma, onde quer
que esteja o filho, a filha ou o marido, somente visitantes cadastrados tem direito à entrada
nos dias de visitas, assim como para a entrega de materiais de uso pessoal.
Atualmente, o serviço de cadastramento e de confecção de carteirinhas para
visitantes do sistema prisional fluminense está a cargo do DETRAN/RJ através dos Postos
de Identificação Civil do órgão. Esse serviço foi delegado ao DETRAN/RJ em novembro
de 2018 e, antes disso, era executado pela própria SEAP. A mudança justificou-se na
época sob a alegação de melhoras no atendimento prestado aos familiares, então marcado
por grandes filas e muita demora em efetivar a aquisição da carteirinha de visitantes. Mais
adiante, nesse relatório, daremos destaque aos problemas do cadastramento e da
carteirinha de visitantes de forma mais detalhada, sobretudo no período de transição da
SEAP para o DETRAN/RJ.
Até que realmente consiga encontrar com seu familiar que foi preso, mãe, pais,
esposas, filhos precisam ultrapassar questões que representam, de fato, a não garantia ou
uma tremenda barreira ao direito de visitar e receber a visita dentro do sistema prisional.
É certo que essa demora gera angústia, aumento da preocupação e da saudade, tornando
o dia da primeira visita uma vitória, um alívio, no entanto, pleno em contradições e, ainda,
cheio de medos, dúvidas, dores.
Como já dissemos, segundo o fluxo estabelecido pela SEAP, os presos
identificados como do Comando Vermelho dão entrada pelo Presídio Ary Franco e a
equipe do MEPCT/RJ escolheu essa unidade para realizar a primeira atividade em filas
formadas pelos visitantes do sistema prisional após a atividade em Benfica, por ser uma

17

unidade com o efetivo carcerário maior, dentre as demais que recebem apenas presos
provisórios na capital.
A equipe do MEPCT/RJ chegou à porta do Presídio Ary Franco ao amanhecer. A
fila já estava formada. A fila se forma na madrugada. Diante da grande quantidade de
visitantes, é importante chegar cedo para conseguir as primeiras senhas. E chegar cedo
muitas vezes significa passar a noite anterior na porta da cadeia.
A movimentação de pessoas na porta das unidades prisionais comumente é
grande. E como vimos, muitas vezes há uma longa permanência. Essa presença constante
de familiares faz do entorno dos presídios um ambiente cheio de comércio. No Ary Franco
não é diferente. Próximo ao presídio há comercio de refeições e quentinhas, dormitórios,
banheiros, venda de produtos para a custódia, como embalagens, biscoitos, itens de
higiene pessoal e de limpeza, guarda volumes, aluguel de roupas, venda de uniformes,
movimentação de moto táxi, enfim, uma série de produtos e serviços voltados para os
visitantes e que dão dimensão do quão é precária a vida dentro dos presídios e de quanto
é importante, e caro, a presença o os suprimentos levados pelos familiares.
Há ainda o custo com a locomoção até a unidade prisional. Como é essencial que
se chegue o mais cedo possível, muitas vezes não é possível a chegada com tanta
antecedência se o caminho tiver que ser percorrido de transporte público. Para chegar
realmente cedo e pegar as primeiras senhas é preciso sair de casa ou do trabalho nas
primeiras horas da manhã, quando a oferta de transporta público é diminuída ou
inexistente, a depender do local. E, como apontamos, o efetivo de presos das unidades
prisionais não é ordenado por critérios geográficos, mas são definidos pela identificação
com as facções. Assim, uma pessoa presa no município do Rio de Janeiro pode ter a
família moradora de outros municípios, não só da região metropolitana, mas também do
interior.
Na data da atividade na portado Ary Franco a equipe do MEPCT/RJ encontrou
muitas famílias principalmente da região dos Lagos. Cabo Frio, a maior cidade dessa
região, fica a 160 Km do bairro de Água Santa. Uma das mulheres com quem
conversamos afirmou: “Eu não sei onde eu estou. Nunca vim no Rio de Janeiro, sou do
interior”.
Levando em conta os aspectos desfavoráveis da mobilidade urbana, muitas
famílias só conseguem chegar no horário para pegarem as primeiras senhas se
contratarem um transporte particular. É caro e é muito comum. Já o aluguel dos
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dormitórios é justamente para aqueles e aquelas que chegam cedo e, para não dormirem
ou passarem a noite na calçada, pagam para passarem a noite em quartinhos. Os que
permanecem na fila pagam também para utilizar os banheiros. Há muitas pessoas que
passam a noite ao relento, dormindo no chão do outro lado da unidade, entre as escadas e
calçada, vulneráveis a quaisquer eventos de violência urbana ou intempéries do tempo.
Há ainda o aluguel de roupas e calçados para o visitante que foi para a visita vestido com
alguma peça proibida pelas resoluções da SEAP ou pela direção daquela unidade. Há
também serviço de guarda volume, para deixar qualquer objeto que não seja permitido a
entrada.
Os uniformes, short azul, camisa e casaco brancos, são comprados para serem
entregues a seus filhos e maridos, para que eles tenham roupa para trocar e para se
protegerem nos dias frios. É muito comum que pessoas presas, em especial na nas cadeias
de porta de entrada, quando ainda não receberam a ajuda de seus familiares, permaneçam
descalças e maltrapilhos, sem acesso a itens de higiene por muito tempo. Há unidade
prisionais que aceitam até a entrada de colchonetes, além de ventiladores, vassouras,
lençóis, enfim tudo a custo das familiares.
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Atualmente, a Resolução vigente na SEAP que versa sobre as regras da custódia
é a Resolução SEAP 886/2021 que será melhor abordada neste relatório no capítulo 3.
Mas vale aqui frisar que apesar da existência das resoluções da SEAP, o que os familiares
vivenciam e relataram sobre as regras estabelecidas é de que não há uma uniformidade
entre os presídios, existem diferentes procedimentos em cada unidade prisional e as
mudanças são constantes. “O que vale em Japeri, não vale em Água Santa. Aqui só pode
saia, lá só pode calça”, explicou uma mulher na fila no Ary Franco sobre as roupas que
ela pode usar na visita. Desta forma, há situações e conhecimentos que só são adquiridos
com a prática, com a rotina e o cotidiano dos dias de visita. E, como o Ary Franco é uma
unidade de porta de entrada, existe um número menor de famílias com esses
conhecimentos.
Retomando ao entorno do Ary Franco, além do comércio, há uma base do Serviço
de Operações Especiais (SOE) da SEAP, que é o grupamento de escolta, responsável pelo
transporte dos presos. A base do SOE garante ao ambiente algo bruto e intimidador, com
símbolos que transmitem agressividade como caveiras e aves de rapina. O clima fica
ainda mais hostil pela presença dos policiais penais pertencentes ao grupamento, quase
sempre homens, vestidos de preto, alguns com touca ninja e de cara fechada, fortemente
armados.
Um dia de visita ao sistema prisional não é algo simples. Não é só chegar, mostrar
a carteirinha e entrar. Além de todo o exaustivo processo da fila, existem ainda
procedimentos como os de identificação e revistas antes da chegada ao pátio de visitas.
Nas unidades prisionais do Rio de Janeiro as visitas têm em média 4 horas de
duração, a contar do início do processo de identificação. Quem chega tarde entra no pátio
muito tarde e os procedimentos são demorados e tomam boa parte do tempo já dentro da
cadeia. Os pátios para visitantes geralmente são quadras cobertas e ficam lotados nos dias
de visita. O Ary Franco, inclusive, apesar de possuir um grande efetivo prisional tem uma
área para realização das visitas muito ruim, pequena e que foi alvo de diversas
reclamações.
Os homens são sempre os últimos a entrar e há um número máximo permitido por
dia de visita, medida, segundo um dos visitantes, implementada para limitar a lotação do
pátio. O pátio de visitas do Ary Franco é tão inadequado que o MEPCT/RJ tem notícias
de que os presos que recebem visitas nessa unidade acabam por serem priorizados nas
transferências para outras unidades prisionais, pois não é possível manter um grande
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efetivo de presos que recebem visitas frequentes. Segundo os fluxos de transferências
estabelecidos pela SEAP, os presos do Ary Franco podem ser transferidos para o Presídio
João Carlos da Silva (SEAP/JC), em Japeri, ou para alguma unidade com efetivo do
Comando Vermelho no complexo de Gericinó.
Para os presos o momento da visita é sagrado. O próprio coletivo de presos impõe
a si mesmo uma série de regras e códigos que visam garantir máximo respeito às
visitantes.
Já no contato com as familiares, percebemos como são muitas as mães ocupando
o lugar de visitantes. Lá estão mulheres negras, pobres, algumas trabalhadoras formais,
outras informais, e donas de casa. Entre elas, na conversa conosco, surgiu muito a
narrativa da prisão de seus filhos como um imprevisto, um susto e algo ainda muito
recente em suas vidas, que as colocaram em circunstâncias novas e inimagináveis. A
frase: “eu nunca imaginei passar por isso” as acompanham em muitos momentos.
Nesse contexto de pura adversidade, é perceptível na fila em Água Santa uma
dinâmica mais ativa, com mais conversas entre as pessoas do que em Benfica,
provavelmente construída pela necessidade de convívio.
Encontramos também com uma mulher que estava acompanhando uma amiga,
vizinha dela. Nos contou que decidiu acompanhá-la por já ter passado por tudo aquilo
quando visitava seu filho em Água Santa. Mas há também quem vá sozinha, queira pouco
assunto e se sinta ameaçada e desconfiada.
Quase todas contaram sobre terem sido maltratadas, desrespeitadas e que sentem
medo. Em geral, relataram hostilidade e falta de respeito na comunicação com policiais e
outros servidores. Foram muitos os relatos de violência com seus filhos no momento da
detenção, além de relatos de flagrantes forjados. Não que todas elas estivessem ali
defendendo a “inocência” de seus filhos. Elas estavam ali porque eram mães, e agiam
correspondendo ao lugar social que ocupam enquanto tal, já que é o cuidado, a doação de
si e o amor incondicional, custe o que custar, que se espera das mães em nossa sociedade.
“Eu já venho há 3 meses. Eu tô trazendo cobertor, sandália e camisa. Eu preciso saber
como ele está. Ele precisa de mim.” No exaustivo caminho que fazem encontram apoio
umas nas outras. É preciso continuar...
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1.3- “Estou mais preso que meu filho”.
Apresentamos nos dois primeiros tópicos desse capítulo muito do conteúdo do
encontro com os visitantes em Benfica e em Água Santa, unidades destinadas para presos
recém ingressos ou há pouco tempo presos. Neste tópico, traremos mais da perspectiva
dos visitantes que já estão a mais tempo realizando visitas, pessoas já mais calejadas por
essa dura experiência.
A frase que nomeia esse tópico “Estou mais preso que meu filho”, foi dita por um
pai de um adolescente que cumpria medida socioeducativa e imediatamente ressoou na
equipe, uma dor difícil de ser mesurada, verbalizada ou qualificada aqui neste texto.
Contudo, nos deu pistas da dimensão do impacto da privação de liberdade no cotidiano
das pessoas que passam a organizar suas rotinas diante desse compromisso de estar
presente mesmo diante de tantas adversidades, e de precisar sempre retornar, até que a
soltura chegue: “sua vida torna-se a cadeia” (sic - familiar).
Os relatos a seguir foram colhidos nas atividades que o MEPCT/RJ realizou no
Presídio Evaristo de Moraes (SEAP/EM) e na fila do Complexo de Gericinó. O Evaristo
de Moraes é conhecido como Galpão da Quinta, em referência à origem inicial do espaço,
um galpão de veículos, e à localização, no bairro de São Cristóvão, ao lado da Quinta da
Boa Vista. O Evaristo de Moraes tem capacidade para 1500 presos e efetivo prisional, em
outubro de 2021, de 2.800 pessoas. Possui presos considerados “neutros”, “seguro” e uma
das maiores populações LGBTI+6 do estado, tanto presos provisórios quanto presos
sentenciados.
Já o complexo de Gericinó, é um enorme complexo prisional, com 25 unidades
prisionais. As visitas em cada unidade prisional são separadas por dias de semana e o
maior movimento ocorre nos finais de semana. A equipe do MEPCT/RJ esteve
conversando com os visitantes na fila em um dia de semana.

6

Em junho de 2021 existiam, segundo dados da SEAP 560 pessoas LGBTI+ no sistema prisional. As três
unidades com maiores índices desta população são Instituto Santo Expedito com 134 pessoas (71 lésbicas;
47 bissexuais e 16 homens trans), seguido pela Penitenciária Talavera Bruce com 81 pessoas (46 lésbicas
e 35 homens trans) e, logo abaixo, Presídio Evaristo de Moraes com 59 pessoas (19 gays, 3 bissexuais, 27
mulheres trans e 10 travestis).
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Nos dois lugares, apesar da diferença na proporção, já que tudo em Gericinó é
maior, há muitas semelhanças no entorno, com os mesmos comércios voltado para os dias
de vista nos presídios, e como a fila se forma, na rua e sem proteção contra o mau tempo
ou o calor extremo e o Sol forte da cidade. Tanto no Galpão quanto em Gericinó existe
um pequeno espaço coberto, com bancos e um banheiro. Ambos são muito pequenos em
relação a quantidade de pessoas e a maioria fica mesmo ao relento. A fila em Gericinó se
forma na calçada e no meio fio de uma rua movimentada, na qual transitam muitos carros,
vans, ônibus e moto taxi. No dia em que estivemos lá, havia um grande vazamento de
esgoto que atravessava a rua e formava uma grande poça de lama fétida. No Galpão, a
fila se forma numa pequena rua que dá acesso à favela da Mangueira na própria calçada,
e em um pequeno pátio externo coberto que não possui espaço nem aproximadamente
suficiente para o número de visitantes por dias.
É muito maior o número de pessoas do que em Benfica e Água Santa. Chama a
atenção a quantidade de sacolas de supermercado cheias carregada por todos. Em ambas
as fila há um número muito maior de mulheres, como podemos ver na fotografia abaixo,
além de homens e crianças, talvez mais crianças do que homens.
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Assim, na porta de cada presídio os familiares vão conhecendo novas regras de
convivência e um novo mundo se solidifica e toma conta de seus pensamentos, de seu
tempo e de suas vidas. As regras e a dinâmica das visitas são passadas pelas visitantes
mais antigas, uma memória oral do que testemunham sobre a conjuntura do
encarceramento e os modos de vida produzido por ele.
Além das regras estabelecidas pela SEAP, que a princípio seguem às resoluções
que tem a pretensão de unificar as regras, é preciso conhecer também as regras de
convivência durante a visita, como: não poder olhar para a mesa do lado, só pode utilizar
o banheiro do local da visita se o interno que foi visitar ficar na porta do lado de fora
esperando; e somente o interno pode se levantar da mesa para ir até a cantina localizada
no pátio ou para ir esquentar a comida levada pelo parente no micro-ondas. Ou ainda,
sobre as cores de roupas que podem ser utilizadas nos dias da visita, pois existem cores
proibidas: branco (a cor do uniforme do interno), verde (cor do uniforme do faxina), azul
(cor do uniforme dos policiais penais), vermelho e preto (referência a facções criminosas).
No que concerne ainda as roupas, nos informaram que este controle sobre a
vestimenta se dá de forma aleatória, sendo considerada inadequada roupas sem nenhuma
razão de sê-lo, já que, segundo nos relataram, a depender da “cisma” do agente até saias
abaixo do joelho são barradas por estarem “inapropriadas”.
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Sobre o conteúdo da resolução que versa sobre os produtos que podem ser
entregues pelas famílias, a chamada custódia, elas acreditam ser restritas em especial nas
determinações sobre alimentos e refeições. E aqui não estamos falando de supérfluos,
mas sim de itens indispensáveis para a dignidade humana e que deveria ser
disponibilizado, como sabonetes, material de higiene, de limpeza, roupas, chinelos,
cobertores, medicação, absorvente, entre outros.
Mas, apesar da existência e do conhecimento sobre as regras por parte de muitas
delas, o que mais ouvimos foram referência ao descumprimento da resolução por parte
de funcionários das portarias7, variando regras conforme os funcionários ou plantão.
Fazendo valer, de fato, menos a resolução e mais a arbitrariedade dos agentes
penitenciários das portarias. Uma delas afirmou: “a resolução é uma arma contra gente,
só serve para proibir coisas, se você fala que pode, ameaçam de tomar a carteirinha e
proíbem de visitar. Aquilo que era para ser garantia, é uma arma contra você”. (sic).
Um outro relato sobre a falta de clareza nos critérios adotados, surgiu de uma
visitante que recordou do dia em que comprou um bolo na padaria perto do presídio e o
dividiu ao meio, oferecendo a outra metade para uma amiga levar para seu filho. Quando
foram passar pela revista dos itens da custódia, uma pode entrar com o pedaço de bolo,
enquanto a outra observou o bolo sendo jogado no lixo pelo profissional da revista, que
o considerou item não permitido.
Esses episódios de vedação da entrada de algum item são quase sempre vividos
sob a sensação de medo e ameaça. Os relatos são de impossibilidade de diálogo com o
agente que proibiu, sob o risco de ser maltratado ou ainda ter sua carteirinha suspensa.
Esses últimos casos, referente aos fluxos e acontecimentos nas portarias, vão além da
dificuldade de obter informação, tão mencionados anteriormente, mas denotam o clima
de opressão e desrespeito vivenciado pelos visitantes.
Na fila do Evaristo de Moraes, um homem, já idoso, contou que entra mudo e sai
calado, e que só volta a se sentir normal, sem medo, horas depois de sair do presídio.
Inclusive, foram muitos os relatos sobre a angústia e a ansiedade gerados por um dia de

7

Em Gericinó quando realizamos a conversa nas filas em 2019 o sistema utilizado era de portaria unificada,
que mesmo sendo uma tentativa de impedir arbítrios de portarias fixas que pudessem ter uma relação mais
pessoalizada, terminou por fazer com que houvesse na prática dificuldade de controle das mesmas pelas
direções e, segundo relatos, gerou piora no tratamento nas filas, especialmente quando os piores plantões
se repetiam nas unidades. O MEPCT/RJ diversas vezes buscou agendar, à esta época, diálogo com a gestão
sobre problemas em relação a determinados turnos, mas não obteve sucesso.
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visita, com a presença do “clima do presídio” tanto no dia anterior da visita, quanto no
dia seguinte. Além da preocupação e saudade pelo familiar preso, há uma enorme
sensação de desrespeito e de estarem sendo tratados como “não humanos”.
“Precisa ter mais respeito e ser mais educados com a gente, quando
fazemos sucata fazemos com amor. Ter mais respeito de não jogar as
coisas fora, porque é muita luta para poder comprar. As vezes vejo o
pote de carne no lixo e penso já foram 30, 40 reais”. (familiar)

A enorme sensação de “não saber o que está acontecendo” que os acompanha em
sua saga como visitantes desde o início é como a antecipação das diversas situações de
desrespeito que enfrentarão quando presentes. Mesmo entre os familiares e amigos que
já realizam visitas há mais tempo, há uma série de momentos ao longo da execução da
pena nos quais há dificuldade de obter informações e com efeitos práticos em suas vidas.
Deram como exemplo as ocasiões de transferências para outras unidades ou as saídas para
audiências ou para atendimento médico, normalmente na UPA de Gericinó, onde os
presos permanecem acautelados após o atendimento, aumentando o tempo que ficam fora
da unidade de origem. Nesses casos, não há qualquer aviso prévio aos familiares que só
ficam sabendo na hora que chegam para visitar que o seu parente não está lá. É já na porta
do presídio que ficam sabendo que tudo o que passaram, e gastaram, foi em vão.
De acordo com os relatos, uma visita custa no mínimo em torno de 150 a 200 reais
com transporte para ida e volta, alimentação e itens da custódia. Isso para aqueles que
residem próximo das unidades prisionais. Para aqueles que percorrem maiores distancias
até o presídio o valor vai aumentando. Como a chegada se dá na madrugada e o tempo de
espera ao relento é grande, para os que optam por dormir em alguma pensão próxima da
unidade, esse custo se eleva.
Ao falarem sobre a revista vexatória, a violência de gênero ganha amplitude,
conforme visto detalhadamente no próximo capítulo em item próprio. O que vale
mencionar aqui é que a revista vexatória é uma forma de tortura, materializando-se em
violência sexual. Apesar de Lei aprovada no Estado, a revista vexatória ainda apareceu
no relato das filas a manutenção da prática, como por exemplo ouvimos na fila do Evaristo
de Moraes que nos disseram que quando um agente pega “implicância” com a familiar
esta é realizada.
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A pertinência e importância de uma lei que surge para coibir e punir abusos tão
avassaladores para a dignidade humana e a permanente dificuldade desta ser interrompida
por completo, sem exceções, nos demonstra o grau de vulnerabilidade ao qual essas
pessoas estão expostas. A ampla invisibilidade e a completa ausência de políticas públicas
voltadas para essa população, extremamente vitimada e marcada pelo sistema de justiça
e pelo cárcere, mesmo sem serem efetivamente privadas de liberdade, é sentida e
reivindicada por elas.
Elas se sentem extremamente violentadas, maltratadas, desrespeitadas como
cidadãs e como mulheres. Passam por isso mais invisíveis até que os próprios presos. E,
da porta do presídio para fora, quando a princípio estão livres de tanta opressão, em
muitos casos há momentos em que, apesar da importância e intensidade do sofrimento,
são forçadas a silenciar em suas rotinas, diante do medo e da insegurança causados pelo
preconceito de amigos e, principalmente, no ambiente de trabalho. Tentam esconder para
colegas de trabalho, chefes e patrões que podem não aceitar bem o fato de seu filho, filha,
pai ou marido estar preso. É necessário ser rígida e dura consigo mesmo, sustentar sem
ceder, pois, é preciso esconder, escamotear o que lhe está acontecendo.
São múltiplos os artifícios que os levam ao silêncio, mesmo diante do horror. Há
também os momentos de medo de dizer algo que possa vir a ser respondido de forma
agressiva ou que venha a prejudicar o preso. Até mesmo conosco, algumas pessoas
conversaram apenas sob a condição de não registrarmos nada que pudesse vir a identificálas ou aos presos que estavam indo visitar, por temerem retaliações.
Elas se sentem sozinhas e contam muito umas com as outras. Há, claramente, nas
filas de visitantes uma configuração de amizade que se faz ali e que representa a formação
de novos vínculos. A importância do estabelecimento de redes informais de apoio para
troca de informações e de experiências entre visitantes foi mencionada diversas vezes,
em especial pelas mulheres. São elas com elas. A utilização das redes sociais, seja pelos
grupos de WhatsApp ou pelo Face book, esse último com milhares de seguidoras no perfil
“Guerreiras de Bangu”, mas há outros perfis nas redes sociais criados e cujo conteúdo é
mantido e seguido por familiares de pessoas presas.
Diante da penúria e sofrimento, há luta, força e resistência organizada por parte
delas e algumas iniciativas de cuidado e apoio fomentados pela sociedade civil. Muitas
famílias encontram apoio nas Igrejas de suas localidades, que contribuem com o
transporte ou alguma outra ajuda, mas é rotineira também a presença de pastores e
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seguidores de Igrejas Evangélicas nas portas das unidades prisionais. Em Gericinó,
Benfica e Água Santa havia presença organizada de igrejas evangélicas e a realização de
orações e pregações na própria fila. Em Água Santa, um grupo de religiosos, após
iniciarem uma oração na fila, convidaram as mulheres que desejassem para irem até a
Igreja, vizinha ao presídio, para que tomassem café da manhã. A presença de pastores e
missionários se dá em meio a ajuda, o assistencialismo e a importunação.
Retomando aos aspectos daquilo que as famílias têm conseguido produzir, diante
da importância e potência do que realizam em termos de troca de afetos e resistência, no
capítulo 3 abordaremos com mais ênfase aspectos dos movimentos sociais voltados para
a prevenção e o combate a tortura e a participação das familiares.
E esse percurso marcado pela completa falta de garantia de direitos e dignidade
muitas vezes está acompanhado também da sensação de não ter a quem recorrer em
relação às suas denúncias e demandas. Elas não são contempladas com um trabalho das
equipes técnicas das unidades prisionais, formada por cada vez menos profissionais, e se
queixam muito da dificuldade com atendimento com o serviço social das unidades e com
a Defensoria Pública. Algumas nos perguntavam: “E cadê os Direitos Humanos?”, se
referindo a ausência daqueles que deveriam fazer sua dignidade valer.
Os danos sociais que o cárcere produz podem ser vistos a partir do adoecimento
de seus milhares de visitantes e suas pessoas próximas, submetidos diretamente apesar de
não estarem em privação de liberdade. Essas mulheres e homens, invisíveis e castigados
frente ao poder público, tem suas vidas desfiguradas e sentem nos próprios corpos os
efeitos do cárcere tal como ele é em sua desumanidade. A interrupção de suas trajetórias,
o aumento de suas sobrecargas física, mental e financeira são acompanhadas da produção
de danos psicológicos e possíveis efeitos deletérios a saúde integral dessas pessoas.
A presença e os efeitos de toda a opressão que enfrentam podem vir num exemplo
mais simples do cotidiano, como no relato de uma mulher que mudou as cores e estilo
das roupas que compra e veste, para poder usá-las em dias de visitas.
E pode, também, possuir uma carga de sofrimento muito mais intensa.
Conversamos com muitas pessoas que relataram insônia, depressão, automedicação de
psicotrópicos e a percepção de sofrimentos semelhantes nos filhos. “Eu não consigo
dormir...só com remédio. A minha filha está no psicólogo. Ela só veio uma vez”.
Há nos relatos das familiares muita referência ao cansaço, a sensação de exaustão.
Muitas expressaram essa sobrecarga e as dificuldades financeiras. Além de tudo que
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envolve um dia de visita, há ainda a casa, os filhos, o trabalho e os desafios para mantêlo como fonte de renda, dentre outros aspectos de sua vida.
O dia e o momento da visita são de enorme valor para quem está preso. É um
momento real, afetivo e simbólico, pois confirma que a instituição não é um mundo
isolado. Para o visitante o ato de visitar é certamente antagônico, pois garante um direito
para seu familiar, possibilita a entrega de itens que darão algum “bem-estar” a essa pessoa
e é também um encontro, que pode ter muita saudade e outros afetos das histórias que os
ligam, no entanto, as adoece e as coloca em posição de suspenção de seus direitos e de
sua dignidade.
Seguiremos agora com o capítulo 2, que trará um compilado das principais
demandas e denúncias produzidas pelas familiares de pessoas presas que vão além da
realidade por elas experimentadas, indo em direção, na maior parte dos temas, a
reivindicações pelos direitos das pessoas presas.
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CAP. II- AS DEMANDAS DAS FAMILIARES PARA A
GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS
Este capítulo tem o objetivo de revelar as principais demandas colocadas pelas
familiares quanto ao processo de sobrevivência das pessoas no cárcere e as demandas
relativas ao convívio familiar e comunitário. Começaremos a elencar as estruturas
previstas ou ausência destas, responsáveis pelo atual estado de permanente desamparo
das famílias, o que será aprofundado nos dois próximos capítulos. Para isso, decidimos
utilizar três fontes de pesquisa: os relatórios de visita do MEPCT/RJ, os atendimentos
individuais aos familiares e a plataforma Desencarcera, RJ!
Não há um relatório do MEPCT/RJ em que a temática sobre familiares, visitação
e custódia não sejam mencionados e analisados. Fizemos um recorte temporal e extraímos
as informações das fontes mencionadas acima entre 2016 e 2021. Nossa tarefa aqui é
apresentar um compilado de situações vivenciadas e observadas nos espaços de privação
de liberdade neste período trazidas a nós seja pelos presos ou pelos familiares, entendendo
que nosso trabalho e a determinação destes se dá também exatamente nesta ponte entre o
extra e intramuros8. Eles são nossos termômetros e bussolas que determinam como
podemos colocar em prática o princípio regente do sistema de prevenção que é o de não
causar danos9.
Retomando a nossas fontes cabe explicitar quais são as formas que as demandas
individuais podem chegar ao órgão. A maioria se dá por contato telefônico, e-mail e
WhatsApp através de parceiros que tem o nosso contato pessoal. Há também o
recebimento de denúncias pessoalmente quando o familiar vai em nossa sala ou durante

8

É importante destacar que a ideia por trás da criação do OPCAT, que dá origem ao próprio sistema de
prevenção e combate à tortura é fundada na percepção de que a tortura e tratamentos cruéis, desumanos e
degradantes são potencializadas no espaço de privação de liberdade justamente porque este é apartado da
comunidade e de difícil acesso, o que leva a uma vulnerabilidade extrema daqueles que lá se encontram,
especialmente pela desigualdade que os agentes de estado e estes sujeitos experienciam, tendo em vista
tratar-se de instituições totais. Cf. APT. Monitoramento de Locais de Detenção: Um Guia Prático, 2014,
disponível em https://www.apt.ch/en/resources/publications/monitoring-places-detention-practical-guide2004, Acessado em 29 set.2021
9

O princípio significa que a atuação do órgão deve sempre passar por pesar o dano de uma determinada
ação para a violação vivenciada pela pessoa privada de liberdade e seu familiar e assegurar que ela não gera
nova violação, piore a situação em que este se encontre ou tenha potencial de fazê-lo. Cf. UN. Workin
Group
for
Arbitrary
Detention:
Deliberation
n.
11,
2020,
Disponível
em
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DeliberationNo11.pdf; Acessa em 15 de mai. de 2020
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as fiscalizações nas unidades em dias de visita. Também chegam em espaços como
reuniões com parceiros ou articulações, conselhos e comitês, e até em eventos como
congressos, seminários e rodas de conversas. A página do MEPCT/RJ no facebook e o
sítio eletrônico também são formas de acolhimento dessas denúncias. Em alguns
momentos, conseguimos fazer o registro dessas denúncias no nosso e-mail, e é partir deles
que faremos essa análise.
De modo complementar, especialmente no que se refere ao período pandêmico,
tendo em vista a interrupção de nosso atendimento presencial e a suspensão por quatro
meses de nossa visita nas unidades para adaptarmos nossa rotina de modo a não colocar
os presos em risco, nos utilizaremos dos casos trazidos pela Plataforma Desencarcera,
RJ!,
A Plataforma foi criada em junho de 2020 a partir de uma proposta da Frente pelo
Desencarceramento do Rio de Janeiro ao MEPCT/RJ. Durante o período a Frente e o
Mecanismo possuíam uma série de casos atendidos ou encaminhados conjuntamente ao
longo dos anos, e ambos compreenderam a necessidade de capilarizar um espaço de
denúncias e demandas para familiares de presos e articulação, especialmente a partir do
período em que o monitoramento era feito de modo prioritariamente indireto. Neste
sentido, foi estabelecida uma parceria na qual foi criado um questionário google para que
familiares tivessem um canal seguro para trazer suas demandas, inclusive aqueles que não
estão articulados em movimentos e associações, buscando maior democratização de
acesso ao órgão e a Frente. As denúncias podem ser de questões individuais ou coletivas,
de modo anônimo ou com contato para retorno e encaminhamento de casos individuais.
Do mesmo modo foram realizados articulações e fluxos para encaminhamentos dos
mesmos com órgãos como Defensoria Pública, Ministério Público e outros. Hoje o grupo
conta com apoio de grupos de extensão, diversos movimentos e coletivos que compõe a
Frente e o MEPCT/RJ, que se reúnem semanalmente após triagem para pensar os
encaminhamentos, analisar a situação das unidades prisionais refletindo sobre incidências
mais estruturais, além de também produzir dados e informações sobre a situação dos
presídios no Estado, como no Relatório de 2020 sobre Monitoramento dos Espaços de
Privação de Liberdade do Rio de Janeiro10.

10

Disponível em www.mecanismorj.com.br
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Muitas são as demandas apresentadas por meio das fontes citadas, então
resolvemos elencar oito temas que surgiram com maior frequência. No geral, essas
demandas estão vinculadas a limitação ou ausência de garantia de direitos sociais básicos,
significando dizer que as solicitações não giram em torno de benefícios e privilégios, e
sim, de necessidades urgentes de uma população que já está privada de liberdade e,
portanto, limitada de acessar por si só esses direitos. Este ponto merece destaque pois
frequentemente, quando se trata de direitos humanos de pessoas privadas de liberdade há
uma permanente confusão entre ambos, nos quais direitos essenciais aos presos são
tratados como vantagens, justamente por uma confusão que é parte de nossa estruturação
social fundada na colonização e no racismo, que entende que privação de liberdade deve
ser baseado em tortura e tratamento degradante desumano e cruel, quando em verdade os
únicos direitos que podem cerceados dos presos são aqueles inerentes a pena, como por
exemplo o direito de ir e vir para aqueles que cumprem regime fechado.
Tal dever do Estado não parte de nada além do cumprimento estrito da legalidade,
especialmente se tomarmos ciência que pela perda de parte de sua autonomia o preso e
interno geram ao Estado um dever aumentado de cuidado e garantia de direitos, previstos
na legislação nacional, como Constituição Federal, Lei de Execuções Penais e outras leis
federais e estaduais, assim como pelo direito internacional com o qual o Brasil se obriga,
como a Convenção Americana de Direitos Humanos, Regras de Mandela, Convenção de
Belém do Pará, dentre outros.
Deste modo destacamos os seguintes eixos que sistematicamente são
denunciados, que passaremos a apresentar de modo mais detido:
•

Condições de saúde, falta de atendimento médico e de medicação

•

Falta de acesso a água e/ou alimentação insuficiente ou estragada

•

Violência contra presos e familiares

•

Falta de informação quanto a localização do preso e transferências

•

Problemas com a carteirinha

•

Problemas com a custódia

•

Incomunicabilidade entre familiares e pessoas presas

•

Ruptura de laços familiares entre mães que estão presas e seus filhos

•

Dificuldade de contato com a Defensoria Pública

•

Problemas com a tornozeleira eletrônica
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•

Problemas graves no fluxo de informação sobre mortes no sistema prisional

2.1 - Condições de saúde, falta de atendimento médico e de
medicação
As condições de saúde dos presos e presas são precárias e o acesso à saúde beira
inexistência no sistema prisional, como exposto em Relatórios Temáticos de 2012, 2018
e 2020 do MEPCT/RJ11. Problemas crônicos de saúde como hipertensão, diabetes e HIV,
carecem de acompanhamentos sistemático e acesso a medicação. Há ainda, as questões
relativas as doenças infectocontagiosas, muitas vezes adquiridas dentro do sistema, como
a tuberculose e doenças cutâneas, expressão das condições estruturais precárias e da
superlotação. Todas estas questões são catalisadas pela escassez de recursos humanos e
materiais mínimos que oscilam desde ausência ou presença irrisória de equipes técnicas
nas unidades, até falta de gaze, álcool, kit de higiene e outros.
Uma questão central, que inclusive nos levou a entrar em conjunto com o Núcleo
do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública com uma Medida Cautelar para proteção
da vida e integridade física dos presos da Cadeia Pública Jorge Santana na Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, é a ausência completa de cuidados adequados e
atenção em saúde para presos com os ferimentos graves, muitas vezes fruto do processo
de apreensão como tiros e/ou acidentes, que levam desde uma presença forte de
colostomizados em algumas unidades, como também de fixadores externos para lesões
em membros inferiores e superiores. A inserção de pessoas recém-operadas ou com
ferimentos graves no sistema, impossibilita um tratamento seguro e eficaz.
Diante dessas condições, os familiares demandam do MEPCT/RJ informações
sobre o estado de saúde do seu ente querido ou que este pelo menos seja atendido por um
médico, solicitação esta que aumentou exponencialmente durante a pandemia, já que
grande parte da população prisional tem comorbidades. Especificamente no que concerne
a informações, a pandemia e a suspensão de visita tiveram um papel central no absoluto
“apagão” de notícias sobre presos a familiares, agravado pela ausência de equipe técnica

11

Esses relatórios estão disponíveis em: www.mecanismorj.com.br/relatorios
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e por um fluxo extremamente precarizado de informações, que inclui a frequente
inacessibilidade de familiares a qualquer telefone que efetivamente funcione para busca
de informações. Saber sobre a condição do preso se tornou um grande problema.
Além disso, os familiares em muitos momentos, solicitam a nós pedidos de
atendimento médico. Como o fluxo dentro das unidades é bem limitado, dado o
contingente de demandas e recursos, o MEPCT/RJ acaba sendo uma ponte para requisição
de atendimentos médicos individualizados, e por vezes, somos nós que precisamos
requerer pauta externa à Secretaria, muitas vezes sem sucesso, ou atendimento para
equipe volante, para equipes de atenção básica da Política Nacional de Atenção Integral
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP) ou para a unidade, que muitas vezes
encaminha para o Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho.
O que na prática ocorre é que tendo em vista o completo esvaziamento das equipes
técnicas da SEAP, que não possuem concurso desde 1998, as precárias condições de
trabalho e a centralização de médicos, assistentes e psicólogos em três equipes volantes
para toda a demanda em saúde do sistema, levaram a efetiva ausência de profissionais na
unidade que possam realizar busca ativa ou acompanhamento sistemático de presos no
sistema, o que leva que o levantamento seja feito por presos classificados e normalmente
assegurado somente quando o preso já está em estado grave. Do mesmo modo, a equipes
de atenção básica do PNAISP tem um lento processo de efetivação, estando presentes
ainda em poucas unidades prisionais como Penitenciária Evaristo de Moraes, na Cadeia
Pública Patrícia Acioli e na Cadeia Pública ISAP Tiago Teles de Castro, e no Complexo
de Gericinó na Penitenciária Alfredo Tranjan e Instituto Plácido de Sá Carvalho, e uma
que realiza o atendimento nas duas unidades femininas do local.
Em contrapartida as demais unidades do Complexo e unidades do Complexo de
Japeri e Magé encontram-se em completa desassistência, mantendo ainda um fluxo que o
atendimento começa e termina em Unidades de Pronto Atendimento, como é o caso do
Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, que não possui estrutura para lidar com a
complexidade dos casos que chegam12.

12

Para mais vide: Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do Rio de Janeiro
(2018) e “Aglomeração Legal, Morte Indeterminada”: Pandemia de COVID-19 e a Necropolítica
Prisional no Estado do Rio de Janeiro (2020), disponíveis em http://mecanismorj.com.br/relatorios/
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Neste sentido, ainda é mais grave que igualmente as informações sobre
atendimentos não são repassadas a contento para os familiares, muitas vezes também
realizada por nós, inclusive para instruir processos de defesa para presos que não possuem
condições de manutenção de sua vida e integridade física se se mantiverem presos,
especialmente pela falta de laudos adequados produzidos em sede de processos.
Este foi um dos casos por exemplo acompanhado pela Plataforma em 2020 de
uma presa que veio a óbito. A familiar entrou em contato com a Plataforma por ter
recebido notícias do Estado de saúde extremamente grave na qual sua filha se encontrava,
sem conseguir notícias na unidade prisional.
Melissa, nome fictício que colocamos no Relatório Temático de 2020 para
preservar o direito à privacidade de seus familiares, era uma mulher negra de 35 anos
presa pelo artigo 33 da Lei de Drogas. A situação de saúde da interna era tão severa que
mereceria grifo a quantidade alarmante de emergências médicas constantes em sua
movimentação desde 2019 que era 6 emergências em sete meses, todas direcionadas ao
PSGHA. A familiar ao buscar a Plataforma não possuía informações detalhadas ou
precisas sobre o estado de saúde de sua filha no momento, especialmente porque tanto a
mãe quanto ela eram grupo de risco e não podia haver visita. Pedimos informação e
atendimento para a interna, assim como o atendimento pela defensoria para PAD.
A Vara de Execuções Penais (VEP), como em todos os casos de saúde que pedem
domiciliar, pediu laudo médico para a situação de saúde da presa. O laudo feito pela
Associação Filantrópica Nova Esperança- mesmo Melissa tendo sido internada entre 09
e 18 de junho, da existência de cinco pedidos de emergência médica em 2020, três destes
concentrados somente em junho- permitiu apenas constatar que a então paciente estava
severamente desnutrida e em tratamento para hipertensão. Ainda informou que seu
tratamento poderia ser acompanhado de forma ambulatorial, mesmo que patente sua
gravidade. Houve um encaminhamento à rede externa no dia 26 de junho de 2020 por
consequência da desnutrição, conforme acompanhamento clínico do PSGHA fornecido
pela SEAP.
Seguimos em contato com a familiar, já tendo o MEPCT/RJ informado no bojo
do processo, anexado pela defesa que manteve contato conosco, os laudos que
recebíamos, a extrema preocupação com a custodiada tendo em vista o agravamento de
seu quadro geral e risco de morte, especialmente se levados em conta a unidade em que
se encontrava e a severa debilidade de atenção em saúde do sistema prisional.
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O estado de saúde da Sra. Melissa se agravou profundamente e ela foi transferida
ao Hospital Municipal Albert Schweitzer (HMAS). Em laudo médico enviado ao
MEPCT/RJ as informações constantes eram de um quadro diverso de saúde se comparado
ao primeiro laudo apresentado no processo. Este informava que ela possuía
cardiomiopatia e consequente insuficiência cardíaca congestiva e síndrome cardiorrenal
com insuficiência renal crônica agudizada. Afirma o laudo que na última internação no
PSGHA entrou em franca insuficiência renal aguda, inserida no “Vaga Zero”. Somente a
partir deste momento, com a assistente social do PSGHA, a familiar passou a receber
notícias sobre o estado de saúde de Melissa, sendo enviado a ela boletim diário de
Melissa. O boletim era enviado pelo HMAS ao PSGHA que por sua vez repassava a
família, dando conta constantemente de um agravamento do quadro da interna.
Em um determinado dia foi simplesmente interrompido o fluxo de envio a
familiar, sem nenhuma explicação, fazendo com que a mãe viesse falar conosco em
profunda angústia. Nenhuma notícia foi recebida ou dada, até a Defensoria nos procurar
nos trazendo a notícia de que finalmente o PAD havia sido deferida, nos levando a ligar
em sequência para familiar para dar-lhe a boa notícia. No mesmo dia a noite, a familiar
nos retornou, avisando que ligou para unidade para saber como proceder para pegar sua
filha, que não via a meses. Ela nos contou que haviam pedido para ela ir à unidade, o que
deixou sua mãe extremamente preocupada sobre o que havia ocorrido para unidade
chegar ao ponto de pedir para ela ir ao local falar com a direção em pleno fim de semana.
Mantivemos contato na manhã do dia seguinte com a mãe e irmã de Melissa,
enquanto esperavam na porta da Penitenciária Talavera Bruce, e ao 12h recebemos uma
ligação delas, desta vez chorando. Melissa havia morrido dois dias antes, sem nenhum
aviso a ela. No momento da recepção da notícia do óbito foi entregue a familiar 30 cartas
que estavam na direção da unidade. Sua filha escreveu durante todo processo de
agravamento da doença e intenso sofrimento cartas que jamais puderam ser
respondidas, por falta de entrega pela unidade prisional, produzindo danos
profundos a integridade de sua mãe e a da própria presa, cuja comunicação em seus
últimos dias foi negada pelo estado.
A burocracia e ausência de fluxo maquiam o que se impõe a familiares com a
ausência de notícias, que cumulam em casos que atingem esta gravidade: o que impomos
é tortura psíquica a eles e não apenas ruptura de laços, mas trauma pelas indeléveis como
consequência da ausência de procedimentos de informação hoje na SEAP/RJ.
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Especificamente quanto a casos de óbito há um fluxo estabelecido, mas extremamente
falho, como se verá no capítulo 4 deste relatório. Este caso, mesmo tendo sido um dos
mais graves que tivemos notícia, não é isolado.
Não há assistente social, não há equipe de saúde, as visitas estavam suspensas,
não havia comunicação paralela, a SEAP não possui muitas vezes informações sobre o
que ocorre nos hospitais extramuros por uma falta de fluxo eficiente estabelecido entre
Hospital, PSGHA, unidade prisional e familiares, fazendo com que informações somente
sejam conseguidas a partir de respostas aos ofícios do MEPCT/RJ ou de outros órgãos de
assistência e, sequencialmente passadas para as famílias, o que certamente assegura
irrisoriamente o acesso à informação sobre seu familiar já que sem dúvida não há
capilaridade ou condições materiais que outros órgãos substituam o serviço que deve ser
prestado pela administração prisional.
Em outros casos individuais acompanhados pelo MEPCT/RJ em visita ao
PSGHA, identificamos que existiam pacientes com mais de um mês de internação, cujo
familiares não tinham ciência da sua entrada e permanência nessa unidade e tampouco
seu estado de saúde. Por isso, importante quantitativo de pacientes nos pediram para que
entrássemos em contato com a família, pois tal ainda não havia sido feito por ninguém
desde sua entrada no sistema.
Ademais destacamos que a localização dos presos que saem para atendimento e
notícias sobre seu retorno ou não a unidade de origem também são frequentes,
demonstrando uma atmosfera tão profunda de ausência de informações que colocam o
preso para percepção de seus familiares enquanto “desaparecido”, normalmente superada
apenas quando entramos em contato com parceiros que nos auxiliam a ver a localização
no SIPEN, que é o sistema da SEAP para cadastramento de informações dos presos cujo
acesso é restrito, de modo a informar se este ainda está internado, se foi baixado a rede
externa ou se encontra-se acautelado em outra unidade.
Quando se calcula o acautelamento prévio a prisão no extramuros a situação ainda
é mais inviável: o preso não é mais responsabilidade da polícia civil na delegacia,
tampouco é responsabilidade da SEAP ainda, assim o preso encontra-se em um limbo de
custódia pela Polícia Militar do hospital. Em denúncias temos notícia de delegacias que
não informam onde o preso está internado, tampouco o hospital permite acesso ao preso
por familiares, já que este está sob custódia e as informações são escassas. Ao recorrer ao
MEPCT/RJ tampouco informações pormenorizadas são dadas ou sequer ofícios são
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respondidos, nos impedindo também de gerar quaisquer informações às famílias. O preso
assim fica em limbo no qual familiares somente podem contar com informações de quem
viu a prisão para conseguir saber em qual local seu familiar se encontra. Este ambiente
propicia em muito, pela absoluta ausência de um local que centralize e repasse as
informações aos familiares, o desaparecimento forçado.
Observando as denúncias recebidas em 2020 pela Plataforma Desencarcera RJ!,
dos 629 casos trazidos a nosso conhecimento, 31% eram pedidos de atendimento ou
informações sobre saúde dos presos, destes 75.8% foram realizadas por familiares e
78,8% das pessoas que preencheram o formulário não possuíam nenhuma informação
sobre como o preso se encontrava. As condições prévias de saúde estavam presentes em
grande parte dos casos. O percentual de casos que havia presença de doenças
infectocontagiosas- alguns destes presentes mais de uma condição simultaneamente- era
de 17%; de doenças crônicas de 48,2%, de pessoas baleadas ou com colostomia 5%. Do
total de denunciantes 70.8% informaram a raça do preso das quais 64.4% informaram
tratar-se de pessoas negras.
No que concerne a 2021, dos 204 casos que chegaram até 20 de setembro, 34,8%
era de saúde, dos quais 95.5% foram feitos por familiares, sendo perceptível a importância
da visita para que haja noticia dos presos para seus familiares já que somente 4.2% casos
não possuíam informação, enquanto 47.1% não tinham conseguido- apesar de pedidosatendimento médico. Desses 16,9% eram casos de doenças infectocontagiosas, 70,4%
eram crônicos e 8.4% tinham ferimentos de bala. Destes 91.54% dos denunciantes
informaram a raça do preso, sendo 75.3% negros.
O acesso a medicação também é colocado para equipe, e varia tanto ao acesso aos
medicamentos fornecidos pelas unidades, que é imensamente limitado, mas também as
diversas suspensões de envio de medicação pelos familiares.
Como é crônica a ausência de medicamentos nas unidades, grande parte das vezes
ele somente é acessível a partir da entrega por familiares. Esse quadro por exemplo é
marcante nas denúncias realizadas pela Plataforma, na qual 29,1% dos 199 pedidos de
atendimento em saúde faziam uso de remédio, dos quais 65.5% não possuíam acesso,
31,0% tinham acesso após entrega pela família e somente 3.5% eram fornecidos pela
unidade. Já em 2021 dos 71 casos de saúde, 57.7% fazem uso de remédio, 56% não tem
tido acesso, 44% foram fornecidos pela família e não houve em nenhum dos relatos
remédios entregues pela unidade.
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É dever do estado o fornecimento de medicação para os cuidados com os presos,
como o previsto para assistência farmacológica no artigo 14 da Lei de Execuções Penais
e na previsão de tratamento de saúde adequado nas Regras 24 e 25 das Regras de Mandela.
Não obstante, como se viu acima, a realidade colocada é de mais uma vez tornarse encargo da família o fornecimento destes, o que não é tão simples quanto possa parecer.
As regras para custódia de medicamentos da SEAP beiraram o impossível na maior parte
do tempo. Em 2016 a Resolução SEAP n. 610 previa no artigo 4º que a entrada de
medicamentos só seria autorizada com a existência de receituário médico emitido por
profissionais da Coordenação de Gestão em Saúde e os que fossem emitidos por médicos
particulares deveriam ficar retidos para análise dos médicos da unidade. O que a uma
primeira vista parece razoável deixa de sê-lo quando nos atentamos a três elementos que
constantemente foram alvos de denúncia: não existem médicos na unidades que possam
passar receitas ou lotados na coordenação de saúde de modo compatível com a demanda;
esta era exigida para remédios que não dependiam de receita, o que tornava impossível a
custódia de remédios básicos; e direções determinavam arbitrariamente itens como se
medicamentos fossem, a exemplo da Penitenciária Talavera Bruce que em 2018 exigia
que para custódia de adoçante para diabéticas as famílias deveriam levar receita.
Somente em 2020 foi elaborada uma Resolução que efetivamente se debruçasse
sobre a questão para que pelo menos as famílias pudessem custodiar os remédios para
suprir o dever não cumprido pelo Estado, com a Resolução SEAP n. 837. Nela foi
assegurado que fosse possível custódia dos medicamentos sem receita liberados pela
Instrução Normativa n. 11 da ANVISA, de medicamentos que demandam receita com a
apresentação de receituário que contenha as informações exigidas no artigo 3º e 4º, em
duas vias, devendo o receituário branco ter o prazo de validade de 90 dias e o azul de 30
dias. Tal deve ser entregue pelo visitante cadastrado, e caso o interno não possua nenhuma
visita, pode o diretor da unidade a seu critério decidir a autorização de uma pessoa para
fazê-lo. Deve então ser entregue no setor de bens e valores, em seguida de segurança e
disciplina, que por sua vez repassará para o setor de enfermagem que conferirá, registrará
em livro e irá chamar o interno para ministrar o medicamento, devendo ser anexada a
cópia da receita no prontuário.
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2.2 Falta de acesso a água e/ou alimentação insuficiente ou
estragada
A escassez de água e refeições é uma demanda sistemática e coletiva das
familiares. Em alguns momentos, o cenário é agravado com a suspensão completa do
fornecimento, fator que intensifica as denúncias de uma mesma unidade prisional, e em
outros momentos, versam da qualidade dos alimentos oferecidos. O cenário colocado e
de profunda insegurança alimentar. Mais uma vez aqui recai sobre as famílias o ônus dos
serviços prestados de forma violadora e descumpridos pelo do Estado: a comida ingerida
no pátio preparada por familiares em dias de visita e as custódias tentam complementar a
dieta insipiente fornecida. No entanto, a questão da custódia por suas peculiaridades será
abordada em ponto próprio.
Voltemos às refeições ofertadas nas unidades, já que aqui é importante algumas
explicações sobre a alimentação e o fornecimento destas. As refeições na SEAP são
fornecidas por empresas terceirizadas, sendo as unidades divididas em lotes que após
licitação passam a ter seu alimento fornecido pela empresa vencedora. Essas empresas
por sua vez devem respeitar o Termo de Referência que prevê dentre outros a variedade
nutricional, peso, forma de armazenamento, fiscalização, dentre outros.
Essas são alvos de constante denúncias. Geralmente as quentinhas são servidas
estragadas, sem possibilidade alguma de consumo, não havendo uma variação dos
alimentos que garanta a dieta nutricional necessária para qualquer ser humano, o que se
torna especialmente grave pela completa ausência de alimentação especial para aqueles
cuja saúde depende da ausência, por exemplo, de sal ou que demanda nutrientes
específicos. As principais refeições contêm arroz, feijão, salsicha ou linguiça e
canjiquinha ou angu, o feijão vem em pouca quantidade e na maioria das vezes está azedo,
o arroz vem em muita quantidade e não está cozido completamente, a quantidade da
salsicha ou linguiça se reduz a pequenas rodelas. Assim se adoece pela alimentação
precária e quando a doença se torna crônica tampouco se consegue a alimentação de uma
dieta restrita.

40

41

Este cenário levou ao completo colapso alimentar em 2020, conforme
mencionado no Relatório Temático de 2020, mas que entendemos ser essencial a
reprodução neste ponto. Em 26 de novembro de 2020 a Plataforma Desencarcera RJ!
começou a receber um volume extraordinariamente alto de denúncias sobre alimentação
em diversas unidades prisionais por todo o Estado do Rio de Janeiro.
No dia 28 de novembro de 2020, já contabilizávamos 20 denúncias de 12 unidades
prisionais que estavam recebendo comidas em baixa quantidade, almoço às 16 ou 18
horas e jantar na madrugada e que, em algumas, havia o completo corte da alimentação e
da água. De pronto o MEPCT/RJ e a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de
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Janeiro, por meio da Plataforma, enviaram ofícios notificando da situação ao Núcleo do
Sistema Penitenciário da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a Promotoria de Tutela
Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro e ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Os dois primeiros prontamente nos informaram
também estar acompanhando a situação. Por sua vez, tivemos notícia que o Juiz
Fiscalizador da Vara de Execuções Penais instaurou um Procedimento Especial devido a
urgência para incidir sobre a situação desde o dia 27 de novembro, gerando o prazo de 48
horas para que SEAP/RJ relatasse o que estava tendo lugar e as soluções implementadas,
tendo também fiscalizado no mesmo dia duas unidades, Cadeia Pública Hélio Gomes e
Cadeia Pública ISAP Tiago Teles de Castro, confirmando atrasos desproporcionais na
entrega de alimentação e por vezes falta.
De modo sucinto no primeiro dia de denúncias foram as seguintes unidades
afetadas: Cadeia Pública Romero Neto, Cadeia Pública ISAP Tiago Teles de Castro
Domingues, Cadeia Pública Hélio Gomes, Presídio Evaristo de Moraes, Penitenciária Dr.
Serrano Neves, Instituto Penal Vicente Piragibe, Penitenciária Gabriel Castilho, Instituto
Penal Benjamin de Moraes Filho, Presídio Diomedes Vinhosa Muniz e Cadeia Pública
Juíza Patrícia Acioli. Destas a situação mais crítica era, justamente, no Complexo de
Guaxindiba e em Magé que se somava a falta de comida, baixíssima quantidade quando
fornecida, péssima qualidade e em horário completamente inadequados (almoço às 18:30
horas e jantar às 02:30 horas), também a falta de água.
Na segunda feira já havia 71 denúncias sobre as mesmas 12 unidades, fazendo
com que a Frente e o MEPCT/RJ renovassem as informações para os mesmos órgãos
mencionados, e ainda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ONU Brasil,
Conselho Nacional de Direitos Humanos e Mecanismo Nacional de Direitos Humanos
para que questionassem a SEAP/RJ.
A situação se mantinha na terça-feira quando já havia mais de 98 denúncias na
Plataforma sendo escrita uma Nota Pública sobre o assunto. No mesmo dia 02 de
dezembro de 2020 também foi noticiado pelo RJTV13 a crise, havendo como resposta da
SEAP/RJ que regularizaria a situação no mesmo dia. A partir do dia seguinte as denúncias
se arrefeceram.

13

Disponível em https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/02/parentes-de-presos-denunciamfalta-de-comida-e-agua-em-presidios.ghtml
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No entanto, as denúncias retornaram em menor volume, mas de forma constante
durante o ano de 2021. Das 204 denúncias recebidas em 2021, 34,3% versavam sobre
alimentação ou acesso à água, principalmente no Complexo de Guaxindiba, na Cadeia
Pública Paulo Roberto Rocha e no Instituto Penal Santo Expedito, sendo quase a
totalidade delas versando sobre comida imprópria para consumo por estar azeda ou com
preparo inadequado. Assim a insegurança alimentar segue sendo uma das principais
pautas trazidas por presos e familiares, demonstrando que cada vez mais é um problema
crônico que necessariamente levará a uma piora na saúde dos presos e sobrecarga da
atenção em saúde, que já opera em sistema de colapso.
Muitos presos e presas não conseguem ingerir os alimentos fornecidos e contam
com o que é levado por seus familiares e adquiridos nas cantinas das unidades. Em
diálogo com um familiar, ele chegou a afirmar que: “acho que a melhor parte da visita
para eles é a comida mesmo, que os parentes trazem”.
Este ponto merece destaque porque uma alteração realizada a partir da Resolução
SEAP n. 708 trouxe um impacto severo aos familiares, presos e a relação que ambos
possuíam com este momento específico de preparação de alimento e refeição dos presos.
Antes da Resolução de 2018 a comida ingerida no pátio em dia de visita que sobrasse
poderia ser levada a cela pelos presos, que as ingeriam em momento posterior, para que
pelo menos por algumas refeições este pudesse ter acesso a uma alimentação adequada.
Igualmente a alimentação não é apenas uma demanda de sobrevivência nutricional, mas
também uma forma de comunicação de afetos e cultura. Com a respectiva Resolução foi
vetado que tal ocorresse, e o alimento que não fosse consumido no pátio passou a ter que
se descartado, conforme previsto no artigo 3º. O impacto emocional nos familiares desta
vedação nos foi relatado em diversas oportunidades, passando justamente pela ideia de
que passavam cozinhando no dia interior para poder levar “carinho” para o preso e que
essa era a única chance que eles tinham de ingerir o alimento adequado.
O que prospera nestes cenários é que o que para SEAP pode soar como mera
burocracia ou segurança, reverbera na vida dos e das presas e seus familiares em um
aprofundamento da angústia da ruptura e da impossibilidade de cuidar daqueles que são
entes queridos e se encontram em profunda vulnerabilidade, especialmente quando
levado em conta que o cenário no sistema prisional efetivamente é de insegurança
alimentar extrema e fome.
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2.3 -Violência contra familiares e presas/os/es
Este sem dúvida é um aspecto extremamente delicado nos casos que
acompanhamos dia a dia, pelo medo de retaliação por denúncias de violência vivido pelos
familiares, que tem receio que “meu preso pague” pelo que for denunciado. A questão da
violência institucional se divide em duas formas de denúncia: a primeira violência contra
os próprios presos e a segunda violências ocorridas quando da visita e custódia pelos
familiares.
Elaborando inicialmente o primeiro ponto, a maior parte das denúncias versam
sobre o momento da prisão, quando as polícias militar e civil são identificadas como as
instituições que utilizam de maneira cruel da força física e da humilhação psicológica. No
entanto, recebemos também denúncias de tortura no interior do sistema prisional,
inclusive com óbitos. No entanto, em casos como estes, há necessidade, como forma de
evitar a revitimização, de construção do que é chamado de consentimento informado, que
é quando analisamos junto com familiar ou sobrevivente se deve haver e qual
encaminhamento de denúncia para possível responsabilização do agente. Não há
possibilidade de construção de incidência sobre casos de tortura e maus tratos sem que se
passe pelo consentimento expresso destes, especialmente porque aqui se fala de um
sujeito vulnerabilizado por evento com consequências traumáticas substanciais que
necessita, acima de tudo, de reparação e cuidado.
A ausência de quaisquer políticas hoje no país de proteção a presos sobreviventes
de tortura que denunciam o que sofreram– o que deveria incluir a avaliação de soltura de
sobreviventes de tortura tendo em vista a impossibilidade de proteção dos denunciantes
ou de medidas que se mostrem eficazes para impedir a retaliação- cria um cenário de
extrema insegurança para que o denunciante ou seu familiar autorize que a denúncia siga,
tendo em vista a certeza que este possui que tal movimento, potencialmente, o levará a
ser retaliado e não protege-lo, o que por obvio é um elemento que opera como um
profundo detrator para efetivação de uma política de prevenção e combate a tortura, e de
uma permanente subnotificação de casos. Ouvimos com uma frequência assombrosa
frases como “não fala o que houve se não ele vai para o castigo”, “ele vai apanhar de novo
se eu falar”, “vão tirar a carteirinha se eu denunciar”, o que demonstra a retaliação como
regra para os familiares e presos. Assim, acima de tudo, trabalhamos com subnotificação.

45

Das 629 denúncias a Plataforma em 2020, 10,3% versavam sobre eventos que os
familiares e/ou denunciantes compreenderam enquanto “violência”, das quais 69,2%
foram anônimas, 86.5% informaram ser familiar, 93,8% informaram a raça do preso,
sendo 56,9% negros e 1,5% indígena. Os relatos deram conta de situações como como
agressão por parte do SOE; maus tratos em relação a visitantes durante a revista;
tratamento com agressividade sem motivo por parte dos agentes com os presos e
familiares; retirada arbitrária de carteirinhas; itens levados pelos familiares jogados no
lixo; familiares obrigados a aguardar na chuva, agressão na unidade em um episódio ou
vários episódios sequenciados; agressão no momento da detenção; condições desumanas
no isolamento inexistindo explicação para aplicação do mesmo e/ou excesso de tempo no
“castigo”; agressão de presas tão severa que quase levou uma a óbito; jatos d´água que
acordam pessoas presas no meio da noite; destruição de pertences e fotos de presos e
presas nas celas; colocação em isolamento por COVID-19 sem que possua sintomas para
impedimento de visitação; colocação de presos de “castigo” no sol quente; tratamento
humilhante a familiares nas filas; xingamentos misóginos; colocação pelos policiais
penais de presos nus para que apanhem; presos com fome e sede; corte de luz e retirada
de baldes e garrafas de agua de dentro das celas; proibição de custódia de alimentos por
familiares e descarte de custódia mesmo dentro do padrão exigido; falta de higiene no
manuseio dos alimentos custodiados; frequentes relatos de agressões por policiais, muitas
vezes coletiva por grupos de 5 ou mais, logo antes da chegada a porta de entrada, havendo
um caso em especial de preso que chegou a ficar desacordado; seletividade na autorização
da visitação durante o período de limitação de visitantes na pandemia, dentre outras.
Já em 2021, das 204 denúncias recebidas pela Plataforma Desencarcera 64,6%
foram identificadas como relatos de “violência” pelos denunciantes, sendo 54,7%
anônimas, 83,3% denunciantes se identificaram como familiares, 90,4% informando raça,
sendo 65,7% pessoas negras. As denúncias mantiveram uma constante em relação ao
observado no ano anterior tratando de agressão física no momento da detenção; agressão
verbal a presos por parte de policiais penais; extorsão seguida de maus tratos caso
negativa; espancamento coletivo seguido de isolamento; maus tratos de familiares;
colocação em isolamento em caso de repetidos pedidos de atendimento médico; vedação
de custódia de alimentos; falta de tratamento para pacientes psiquiátricos; ausência
completa de informações sobre preso; alimentação estragada; xingamento de presas e
familiares; ameaça de retaliação por denúncias por condições degradantes; agressão de
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presas com sofrimento psíquico que entram em surto; ausência de itens básicos de higiene
e roupa que também não podiam ser custodiadas por dificuldade de agendamento no
DETRAN para emissão de protocolo e depois da carteirinha; descarte de itens levados
por familiares na custódia; ausência de apoio psíquico ou de assistência social as famílias;
presos dormindo no chão sem colchão, sendo molhados com agua fria e sendo forçados
a ficar com roupa gelada sobre o corpo; agressão física na delegacia de polícia; uso
abusivo de isolamento; dentre outros.
Aqui, especialmente durante a pandemia em que presos e presas passam não
apenas pelo isolamento disciplinar, mas preventivo de entrada e em caso de sintomáticos
há uma necessidade de maior atenção.
O isolamento de castigo ocorre quando é supostamente cometida uma falta
disciplinar pelo preso. Deve haver direito à ampla defesa e presunção de inocência até a
decisão, e caso seja determinado que houve infração disciplinar ser colocado até trinta
dias em isolamento com suspensão de alguns direitos, dentre os quais visita familiar. Na
prática, é fundamental demarcar que em toda a visita à unidade prisional o MEPCT/RJ
pede dois exemplares de CTCs para avaliar, justamente, o respeito aos princípios que
deveriam reger tal processo, nos levando a firmar que na quase totalidade dos processos
analisados há ausência de respeito a ampla defesa, colocação em isolamento previamente
ao fim do processo, aplicação de tempo máximo de isolamento sem que sequer as decisões
da Comissão sejam efetivamente justificadas, havendo ainda casos em que trata-se de
conduta completamente atípica estabelecido ao alvedrio das administrações prisionais.
Neste sentido, não podemos deixar de ressaltar que mesmo sendo naturalizada, a
metodologia de isolamento com ruptura de contato familiar por mais de 15 dias é
tratamento degradante, desumano e cruel segundo as Regras de Mandela, sendo
absolutamente vedado a ruptura de laços familiares.
Igualmente, em relação ao isolamento preventivo, comumente aparecem casos no
qual a família possui absoluta desinformação sobre o local no qual o seu parente se
encontra, familiar este que passará por uma segunda transferência após este período,
transferência esta que não é informada aos familiares, como iremos observar
cautelosamente no subtítulo sobre localização e transferência. Ademais, recebemos ainda
relatos durante a pandemia de utilização de isolamento por suspeita de COVID-19 ou por
conta de alguma movimentação que também gerava isolamento preventivo, sem
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notificação de familiares, que tão somente eram avisadas quando já estavam na unidade
que o seu familiar não poderia receber visitas, sem informações da razão de isolamento.
Não seria possível encerrar o ponto sobre denúncias de violência sem abordar uma
prática de tortura institucionalizada, equivalente a violência sexual, qual seja a revista
vexatória. Por um longo período, pelo menos até 2015, todas as unidades prisionais
realizam o procedimento de revista corporal em familiares, na qual estas eram levadas
para salas sendo forçadas a se despirem e agacharem sobre um espelho diversas vezes,
ritual ainda agravado pela constante prática de outras torturas psicológicas como
xingamentos, humilhações e outras gravíssimas violações de direitos humanos. Após
ampla luta por parte da sociedade civil e de outras instituições, foi aprovada as Leis 7010
e 7011 em 2015 que impediram a prática no estado contra visitantes em unidades
socioeducativas e prisionais. Tal mudança somente foi efetivada a partir do
asseguramento de verba por parte da ALERJ para compra de scanners corporais, o que
garantiu que a SEAP somente precisasse garantir a manutenção para que a tortura
sistemática de familiares fosse interrompida.
Mesmo com toda a articulação para que a SEAP fosse responsável tão somente
por manter os scanners ativos e os agentes treinados, infelizmente ainda recebemos
denúncias, mesmo que pontuais, sobre a prática. Relatos de familiares que passaram por
revista vexatória ainda ocorreram após 2016 Presídio Evaristo de Moraes, Penitenciária
Talavera Bruce, Instituto Penal Benjamin de Moraes e Cadeia Pública Pedro Melo.
Em 2018 o MEPCT/RJ recebeu um número considerável de denúncias na Cadeia
Pública Pedro Melo sobre a prática, afirmando que um dado plantão da portaria unificada
estaria escolhendo familiares por amostragem, mesmo com o scanner funcionando, para
impô-las a violência. Já em visita a Penitenciária Talavera Bruce em agosto de 2018,
segundo uma presa que possui um filho homossexual, esse passou por tortura psicológica
e homofóbica quando foi visitá-la, o que levou-o a interromper a visitação. Segundo o
relato, na última visita que esse realizou, quando na portaria da unidade foi percebido a
orientação sexual do familiar, esse foi forçado a passar pelo scanner completamente nu,
ainda ouvindo falas abusivas como “o que é isso que você tem entre as pernas?”.
Obviamente trata-se de prática de tortura contra este familiar.
Em visita a Penitenciária Talavera Bruce em 2019, tanto na ocorrida em maio
quanto em outubro ouvimos de familiares que a quebra de scanner fez com que todos
fossem levados a Gericinó para realização do procedimento, tendo aquele scanner
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também apresentado defeitos familiares foram forçados ao procedimento, ainda nos
informando que toda vez que uma delas passava pelo scanner e este apitava também lhes
era imposta a violência.
Não podemos deixar de mencionar que a revista vexatória é considerada tortura a
partir da prática de violência sexual, assim como é violência contra a mulher segunda a
legislação e precedentes internacionais. Devemos ressaltar que mesmo que a prática tenha
arrefecido para familiares, ela segue sendo naturalizada para todos os presos e presas do
Estado.

2.4- Falta de informação quanto a localização do preso e
transferências
Em qual delegacia? Em qual unidade prisional? Por quanto tempo meu familiar
ficará preso? Vai ser transferido quando? Para onde? Essas são as principais dúvidas que
chegam a nós por meio das familiares no primeiro momento, especialmente aqueles que
nunca viveram o encarceramento anterior. Não saber o destino do seu ente é uma
realidade no Rio de Janeiro e o fluxo da SEAP para sanar tais dúvidas, além de só
funcionar em horário comercial, é insuficiente. Por ser um contato telefônico, por longo
período as linhas encontram-se ocupadas e o familiar é capaz de ficar dias sem ter o
conhecimento do paradeiro do preso.
Como mostramos no Capítulo 1, pessoas que nunca passaram por uma situação
de apreensão de alguém próximo, sequer sabem como proceder, o que e onde perguntar.
A completa desinformação e a dificuldade dos funcionários das delegacias de polícia de
acolher e sanar as dúvidas das famílias, majora todo o temor que envolve o processo de
aprisionamento no Rio de Janeiro, sobretudo em relação a integridade física e a vida da
pessoa presa. É já na delegacia que começa um dos elementos marcantes do sistema
prisional “cada local faz suas regras”, independentemente de qualquer normativa
existente, invertendo a lógica do cuidado majorado. Quase a totalidade das familiares de
presos no Rio de Janeiro nos relatam que souberam da delegacia em que o parente se
localizava por vizinhos e amigos. A partir do momento que o preso cruza a porta de
entrada do sistema prisional, são os outros familiares, especialmente a partir das filas e
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inserção nos grupos de WhatsApp, que vão acolher, informar e dar a assistência aquelas
famílias que estão chegando.
As transferências nos dão elementos que a desinformação sobre localização segue
todo o percurso desses familiares. Já abordamos acima a questão hospitalar e de
atendimento médico, mas a ausência de resposta coloca-se como a regra em qualquer
movimentação ou transferência. O pedido de transferência, seja para reunião familiar ou
por questões de segurança, feito pelos familiares na Ouvidoria não recebe resposta,
negativa ou afirmativa, até a hora que ocorreu ou que a passagem do tempo mostra que
não irá ocorrer. Já as transferências realizadas pela SEAP, não tem aviso prévio e por
vezes só são descobertas no dia de visita quando o familiar descobre na unidade que seu
ente querido já está em outra unidade. Nas transferências de grande porte, mais comuns
a partir de 2018, mas sistemáticas em 2019 até o presente, o gargalo se torna brutal, como
se direito a visitação e reunião familiar fosse opcional, distintamente do que é: direito dos
presos e suas famílias.
É de conhecimento amplo que o Rio de Janeiro, como todas as unidades prisionais
do país, sofre de superlotação extrema. O fluxo de aprisionamento massivo, somados a
uma porta de saída extremamente afunilada, fazem com que grande parte do sistema opere
quase com dobro ou mais de sua capacidade. Com intuito de racionalização dessa
situação, foi pensada a estratégia de equalização de vagas, ou seja, criação de uma média
de superlotação no Estado na qual não houvesse uma unidade operando com quatro vezes
sua capacidade, enquanto outra operasse abaixo da mesma. A logística dependeria assim
de grandes transferências. A questão objetiva aqui é que o convívio familiar e o direito à
visitação foram completamente desconsiderados pela SEAP na hora de colocar em prática
o planejamento.
Na prática o que ocorreu judicialmente foi que havia uma série de Ações Civis
Públicas vigentes colocando uma limitação no contingente de presos em várias unidades,
só que ao invés de tal ter levado a uma reflexão do sistema de justiça a respeito da prisão
massiva e que fossem pensadas formas de redução da população prisional, os números se
mantiveram e a SEAP passou a ter que alocar muitos presos nas unidades que não eram
protegidas pelas ACPs. A solução mais uma vez não foi identificar a prisão em si massiva
como irracional, especialmente porque os múltiplos promotores e juízes que determinam
essas prisões não são os mesmos que irão lidar com as consequências deste processo e
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todos são autônomos entre si. Assim, a burocracia tornou-se um anteparo para que não se
lidasse efetivamente com o problema, e que fosse necessário gestar uma gambiarra.
Os critérios, é importante demarcar, utilizados pela SEAP para as remodelagens
nunca foram claros, e certamente, como veremos a seguir não tiveram como prioridade
alguma a necessária ótica de manter presos perto de suas famílias.
Assim em 2019 quando uma decisão da Vara de Execuções Penais derrubou todas
as liminares foi criada como solução alternativa, junto com a Tutela Coletiva para o
Sistema Prisional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da própria SEAP,
uma taxa global de ocupação em todo sistema. Ao transferir coletivos inteiros e
desmembrar em outras unidades como menos lotação, as famílias ficaram sem ter acesso
as localizações atuais, além de aumentar a procura no serviço telefônico disponibilizado
pela SEAP e que já era insuficiente em demandas habituais. Unidades prisionais mudaram
o perfil de gênero e faccional, reorganizando as alocações e gerando outras demandas das
familiares, como o impacto doméstico em suas organizações financeiras e logísticas.
Por sua vez, as transferências ainda geravam o descarte completo de todo material
custodiado, gerando assim na família uma série de impactos simultâneos: a compra de
material novo para repor o descartado; viagens mais longas para visita, especialmente
pelo que veremos em capitulo próprio porque muitas familiares se mudam para próximo
das unidades para tornar possível a visitação; enfrentar distancias para visita que não só
demandavam um tempo de deslocamento grande, como também um custo mais alto que
muitas podem arcar.
Em nosso Relatório Anual de 2019 analisamos todas essas transferências com
detalhes, mas de modo sintético as transferências de janeiro a dezembro com mais de 50
pessoas, criaram um impacto em 6,460 presos e suas famílias. Há de destacar que durante
a pandemia a situação arrefeceu, mas que 2021 já se iniciou com uma transferência
coletiva que teve um impacto brutal na visitação.
Após um distúrbio na Cadeia Pública Romero Neto em 02 de julho deste ano, o
efetivo da unidade foi completamente trocado pelo da Cadeia Pública Joaquim Barros.
As unidades possuem entre si 75.7 km de distância e o tempo estimado de chegada por
transporte público de uma localidade a outra é de 4 horas e meia. Assim, 1108 presos do
Romeiro Neto e 767 do Joaquim Barros totalizaram potenciais 1,875 famílias impactadas
em uma única transferência. Cabe ressaltar, que a transferência foi avisada no dia da
visitação as familiares e os pertences foram levados adequadamente para unidade de
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destino, no entanto o impacto da mudança era impassível de replanejamento das famílias.
Algumas delas simplesmente não tinham condição socioeconômica ou como se organizar
em termos de tempo tendo em vista emprego e cuidados com a família para um
deslocamento tão grande, especialmente porque algumas tinham outros familiares que
necessitavam de visitas na outra unidade de Magé, Cadeia Pública Hélio Gomes. Muitas
dessas famílias e presos hoje requerem retorno a Magé para garantia do direito de
convívio familiar e aguardam sem resposta seu pleito.

2.5 - Problemas com a carteirinha
A carteirinha de visita é o cadastro que permite que familiares e amigos possam
realizar visitas e entregar itens de higiene e alimentação ao seu ente privado de liberdade.
Historicamente a confecção deste documento é um problema que perpassou os longos
períodos de espera quando realizado só pela Centro de Análise, Processamento e Emissão
de Carteiras (CAPEC) da SEAP, mas que se manteve agudo quando da transferência para
o DETRAN/RJ em 2018 durante a Intervenção Federal no Rio de Janeiro.
Na época do cadastramento feito pela SEAP existiam 5 pontos no Estado onde o
atendimento era feito, sob responsabilidade da CAPEC. Eram dois núcleos de
cadastramentos de visitantes na cidade do Rio de Janeiro, em Campo Grande, na zona
oeste, e na Rua Frei Caneca, na região central da cidade, e dois no interior, em Volta
Redonda e em Campos dos Goytacazes. Esse modelo era extremamente insatisfatório,
tendo como um dos motivos o fato de ser demasiadamente centralizado. O Estado o Rio
de Janeiro tem 92 municípios, e o modelo então em vigor proporcionava o atendimento
em quatro municípios, trazendo muitas dificuldades para os familiares, com enormes filas
para entrega dos documentos e longa espera, de até três meses, para que recebessem a
carteirinha de visitantes e pudessem, de fato, visitar seu familiar.
A mudança para o DETRAN/RJ vinha acompanhada da promessa de melhor
atender a população, em um modelo descentralizado, pois há postos em diversos
municípios e em todas as regiões do Estado, sem filas, já que o DETRAN/RJ possui
plataforma online na qual é possível realizar o agendamento para a entrega dos
documentos, além do agendamento por telefone e, ainda, com maior celeridade no
processo da entrega das carteirinhas. Além da expertise na identificação e confecção de
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diversos documentos de identificação civil, como, por exemplo, da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e da Carteira de Identidade (RG), o DETRAN/RJ armazena um
enorme banco de dados de identificação civil, o que certamente tornaria mais ágil a
emissão das carteirinhas, pois essa etapa depende de uma análise de documentos para
saber se a pessoa que está pleiteando o direito de visitação ao sistema prisional está apta.
Sendo assim, o cadastramento de visitantes passou por um importante processo de
mudança, mas que, no entanto, foi seguido de muitos problemas em sua transição, tanto
para a realização do agendamento online ou por telefone, quanto para a confecção das
carteirinhas. Não podemos deixar de mencionar que segundo informação prestada por
ofício de 26 de abril deste ano ao Grupo de Trabalho em Defesa da Cidadania do qual o
Mecanismo faz parte, não houve realização de estudo prévio sobre a mudança e a
capacidade do DETRAN absorver as demandas de carteirinha, sendo tal modificação feita
via Decreto de n. 46.404 sem aviso prévio a SEAP.
Apesar de ofertar, num primeiro momento, atendimentos em 17 postos em todo o
estado, segundo o MP, nos primeiros meses após a transição nenhuma nova carteirinha
de visitantes havia sido entregue. Nessa toada, devido ao grande volume de reclamações,
ainda segundo o MP, foram 675 reclamações em apenas 12 dias. Ainda em 2018, o
próprio Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por meio da Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos moveu Ação Civil Pública,
com requerimento liminar de tutela de urgência. Segundo o órgão
“O MPRJ recebeu notícias e constatou falhas no processo de transição do modelo
de credenciamento de visitantes no âmbito do sistema prisional fluminense,
caracterizadas pela incapacidade de atendimento à demanda histórica e atual, de
modo a retardar ou mesmo inviabilizar o credenciamento de visitantes,
acarretando grave prejuízo aos apenados, seus familiares e amigos, frustrando
direito que lhes deveria ser assegurado.” 14

A Defensoria Pública, através do Núcleo de Sistema Penitenciário (NUSPEN)
realizou, em fevereiro do ano seguinte, portanto três meses após a mudança, uma

14

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/540394/Inicial_credenciamento_visitantes.pdf
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audiência pública15 para tratar do tema e buscar possíveis soluções, diante da verdadeira
desordem provocada pela inoperante transição na responsabilidade pelo cadastramento
dos visitantes. O MEPCT/RJ participou dessa audiência pública, na qual os familiares de
pessoas presas presentes apresentaram diversas queixas relativas ao agendamento, com
número insuficiente de atendimentos diários em relação à grande demanda, assim como
pela enorme demora para a entrega das carteirinhas daqueles que haviam conseguido o
atendimento prévio para entrega de documentos. Na ocasião, a Promotoria de Justiça de
Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos Humanos do Ministério Público
apresentou dados que constam na referida Ação Civil pública referente ao déficit de
atendimentos desde a transição para o DETRAN/RJ.
As informações prestadas pelo ministério público dão conta de que em novembro
de 2018 o DETRAN/RJ ofertava vagas para atendimentos agendados em 17 postos no
Estado, o que garantiria cerca de 200 agendamentos diários, e que a partir do mês
seguinte, passariam a ser feitos em 34 postos com oferta de até 340 agendamentos diários,
atingindo uma média de 8 a 12 agendamentos diários por posto. No entanto, já era de
conhecimento do DETRAN que, no modelo anterior, havia demanda de cerca de 500
atendimentos diários. Logo, apesar de garantir a capilarização com postos em diversas
regiões do Estado, o que certamente facilitaria o acesso e aumentaria a demanda, o
número insuficiente de atendimentos tornou-se um grande entrave. Na época da transição
para o DETRN/RJ o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro tinha lotação superior
a 51 mil presos, com 86 mil visitantes ativos e com uma demanda mensal de cerca de
5.000 novos requerimentos de credenciamento. Além disso, quando o DETRAN assumiu
a confecção das carteirinhas, somava-se a esse volume diário uma demanda reprimida de
4.500 carteiras a serem impressas, remanescentes do modelo anterior.
Na prática, o agendamento para os atendimentos era ofertado diariamente na
plataforma online do DETRAN, já no início do dia e, posteriormente, se iniciava a
possibilidade e agendamento também por telefone. Só que eram tão poucas as vagas que
às 8 horas da manhã, horário que se iniciava o agendamento por telefone, não havia mais
vagas em nenhum dos postos disponíveis. É importante ressaltar que em se tratando da
população prisional e consequentemente de seus familiares, há uma grande população de
pessoas em situável de maior vulnerabilidade social, o que certamente reflete em
15

https://defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/8756-Autoridades-prometem-resolver-problema-comemissao-de-carteirinha
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dificuldades para obterem acesso a computadores ou telefones celulares com acesso à
internet de qualidade.
Apesar de um arrefecimento temporário da demanda de agendamentos, a
pandemia deu novos contornos a situação, culminando em colapso no sistema de
confecção de carteirinhas. Simultaneamente a suspensão das visitas pela SEAP no início
da pandemia, houve a suspensão do atendimento no DETRAN/RJ. Segundo informações
dadas ao Grupo de Trabalho acima mencionado, tanto pela SEAP quanto pelo DETRAN,
somente em 27 de maio foi retomado o agendamento das carteirinhas, disponibilizando
marcação de 90 pessoas por dia, número este que de 840 diariamente, devendo ser
lembrado que o número mais baixo de entradas que o MEPCT/RJ identificou de presos
foi de 100 somente na porta de entrada da capital por dia. Lidava-se já aqui neste primeiro
momento com uma demanda represada considerável.
Durante todo este período diversas foram as denúncias de impossibilidade de
agendamento de carteirinhas, mesmo com retorno de serviços. A Plataforma
Desencarcera RJ! nos dá o cenário no qual todos os pedidos de atendimento que se
referiam a carteirinha versavam sobre a impossibilidade de agendamento no site do
DETRAN. Em 2021 41.6% das denúncias sobre carteirinha versam sobre demora na
entrega, e as demais sobre problemas com carteirinha sem especificar quais e
impossibilidade de agendamento.
A situação tornou-se ainda mais grave ao fim do ano. Segundo informações de
próprio DETRAN, no dia 20 de dezembro do último ano os Postos de Identificação Civil
foram fechados, após a empresa prestadora de serviços do órgão informar que não
seguiria a prestação de serviço por estar sem cobertura contratual, valendo-se tão somente
de Termos de Ajustes de Contas. Somente em março os serviços começaram a ser
retomados e só em alguns postos, tendo em vista que a empresa ainda estava treinando
funcionários conforme resposta de ofício ao Grupo de Trabalho em 20 de março deste
ano. Há de ressaltar que sequer a SEAP foi alertada que os serviços seriam interrompidos.
Na mesma resposta foi informado que o retorno em março deste ano contava somente
com 120 atendimentos diários, distribuídos em 09 postos (Sede, Belford Roxo, Campo
Grande, Center Shopping, Niterói, Shopping Via Brasil, Vaz Lobo, Volta Redonda e
West Shopping).
Na resposta enviada ao Grupo de Trabalho em setembro de 2021 encontram-se
dois anexos, um com o quadro de março deste ano e outro de julho. Em março é informado
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que antes havia a emissão de 4,700 unidades de carteirinha mensalmente que caiu para
3,000 na pandemia. Em outros termos, apesar de uma imensa demanda represada por dois
eventos de paralisação concomitantes, ainda assim há uma baixa permanente no número
de atendimentos já por mais de um ano e meio. Ou seja, caminha-se fortemente ao colapso
de demandas de visitação na SEAP. Nos dados de julho, a informação de 120
atendimentos diários é alterada, informando que o retorno contava na verdade somente
com 40 atendimentos diários. Em relação aos números de agendamento de carteirinha no
presente esses saltam para 630 diários e os postos de 09 para 30.
Segundo relatório disponível no SEI sobre a questão, emitido pela SEAP, em julho
houve ainda uma paralisação na impressão de carteirinhas, detectada pela Secretaria por
conta de um aumento exponencial da demanda, não tendo sido prestado nenhum aviso do
DETRAN ao órgão. Somente após o questionamento prestado, foi prestada pelo
DETRAN informação de que há um mês, ou seja, desde junho, o serviço havia sido
novamente paralisado por questões técnicas e que tal somente teria sido normalizado em
12 de julho, mas sem prestar informação sobre o quantitativo de impressões diárias.
Apenas de modo a tornar compreensível este fluxo, o que ocorre na verdade é o
seguinte movimento: a familiar agenda no DETRAN, vai ao posto com a documentação,
realiza o cadastramento que vai para análise de segurança da SEAP, que após averiguação
pela inteligência, tem a visitante sua liberação, informação esta que volta para o DETRAN
que imprime a carteirinha. Segundo relatório mencionado no parágrafo anterior haveria
uma demanda reprimida de cera de 2880 pedidos sem finalização, tendo chegado ainda
553 novas listagens pendentes de análise em 23 de julho.
Simultâneo a este caos na emissão de carteirinha a SEAP igualmente emitiu uma
série de regras para autorizar ou não visita com base nos óbvios problemas enfrentados
pelo DETRAN. Inicialmente, após uma pesquisa na busca pública do SEI, encontramos
duas diretrizes internas. A primeira, que é um processo que se inicia em 22 de dezembro,
é informado que houve a paralisação no atendimento do DETRAN. Após uma série de
idas e vindas burocráticas, no dia 05 de janeiro é despachado a necessidade de que seja
dada publicidade ao ocorrido no site sobre a suspensão do serviço de credenciamento.
Somente em 08 de fevereiro é liberado o credenciamento na unidade de um familiar após
comprovação de parentesco, o que posteriormente foi estendido a pessoa amiga, para
realização de custódia, independentemente da existência de protocolo, até
restabelecimento do serviço. Tal somente foi publicado no dia 17 de fevereiro no Boletim
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Interno. Há de se ressaltar que em 23 de julho o então Secretário autorizou a visitação
com protocolo da carteirinha, a partir da Ordem de Serviço 013/2021. Neste é apontado
que haveria risco da entrada só com protocolo, o que potencializou a nova vedação e por
consequência prejuízo das familiares a seu direito a visitação por um problema estrutural,
já que ao final informa que sequer a SEAP possui notícias sobre quando ocorrerá a
normalização dos serviços.
Assim, no mesmo dia 23 de julho de 2021, por meio do Boletim Informativo de
n. 139/2021 novo protocolo de visitação é feito pelo então Secretário, igualmente
disponível no SEI, no qual é estabelecido a necessidade de apresentação documento de
identidade, protocolo de pedido de carteirinha, cabendo a direção franquear a entrada ou
não após a análise com coordenador da área, prevendo a possibilidade de retenção do
protocolo em caso de suspensão do direito à visitação. Com a mudança novamente de
secretário, mais uma vez o procedimento foi modificado. Agora a entrada com protocolo
não é diretamente autorizada, sendo emitida listas com liberação de determinados
protocolos no site após análise de segurança.
Neste ínterim seguem as denúncias de impossibilidade de agendamento,
dificuldade de coleta de carteirinha nos postos e de uma extrema preocupação pela
suspensão, mais uma vez, de visitas de parte das familiares.

2.6 - Problemas com a custódia
Outra demanda permanente e sistemática feita pelos familiares ao MEPCT/RJ diz
respeito aos múltiplos problemas com a custódia. A custódia são os produtos e materiais
entregues pelos familiares aos presos em determinados dias do mês que são permitidos
pela SEAP. Elas operam há anos como forma de suprir déficits de material e itens de
higiene para os presos, até os itens estruturais da própria unidade como lâmpadas. A fim
e a cabo hoje toda a sobrevivência material dos presos e parte da estrutura das unidades
são sustentados pelos familiares.
Esta, como colocamos acima, depende do cadastramento das familiares com
carteiras de visitante, podendo ser feitas presencialmente ou por SEDEX, tendo sido
flexibilizado durante a pandemia para presença de protocolo, depois em caso de cadastro
por consequência do “apagão” das carteirinhas.
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As custódias são regulamentadas por Resoluções que foram modificadas diversas
vezes, nas quais se preveem itens e quantidade desses para o sistema prisional.
Pegando o marco temporal estabelecido nesse Relatório, a Resolução 610/2016
disciplinava a entrada de alimentos e objetos em custódia para prisões do estado, nesta
era autorizada a entrada dentro de duas bolsas de plástico ou papel de supermercados
frutas e alimentos cozidos, leite em pó em bobina, biscoito, bolo e doce em sacos ou
vasilhas plásticas, cigarros, material de higiene pessoal, lençóis e toalhas, calçados e
roupas. As roupas de cama, toalhas, camisetas, casaco de moletom, meias deviam ser
brancas, calças e bermudas azul, havendo limite no quantitativo de cada um desses itens.
Ainda era possível custodia de televisões, ventilador, radio com outras determinações
quanto a tamanhos e diversidade de funções, devendo ser entregues em dias distintos da
visitação e previamente agendados pela direção.
Em 2018 foi emitida a polemica Resolução 708/2018 durante a intervenção. Nesta
uma série de itens tiveram suas determinações alteradas: foram determinadas a entrada
de duas bolsas com tamanho previamente estabelecido (40 cm x 53 cm), todos os
alimentos passaram a ter que ser colocadas dentro de bobinas transparentes, vedou-se que
se levasse para a cela o alimento consumido no pátio, os chinelos passaram a ter que ser
tipo havaiana e os sapatos tipo iate azul. A principal mudança foi uma listagem de itens
que deveria ser aceito pelas unidades que compunham os anexos da resolução, o que
restringiu em muito o material autorizado. Tal foi ainda agravado por uma falta de
cumprimento por parte de diversas direções que entenderam esta lista de modo exaustivo,
no qual este seria o máximo a entrar e não o mínimo, gerando frequentes tensionamentos
entre visitantes e policiais penais já que as unidades passaram a limitar arbitrariamente
itens. Algumas das previsões merecem destaque porque eles comprovam a percepção e
prática da SEAP de se valer da custódia de familiares não apenas para suprir o que não
entrega aos presos, como itens de conservação da própria estrutura da unidade: lâmpada
fluorescente, pratos descartáveis, cortina para box, talheres descartáveis, detergente,
vassoura, rodo, balde, creolina, água sanitária, desinfetante, amaciante, sabão em pó,
papel higiênico e pá de lixo eram itens constantes da lista. A restrição de duas bolsas era
para todos os itens, ou seja, as famílias precisam escolher entre levar itens de higiene ou
comida, havendo ainda relatos durante todo ano de 2019 e 2020 de constantes “gerais” na
unidade nas quais todos os itens custodiados eram jogados fora fazendo com que as
famílias mais uma vez tivessem que realizar compras e custodiar nas unidades.
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Em especial a resolução era completamente inadequada para mulheres, tendo em
vista a previsão de apenas quatro peças intimas o que dava acesso a mulheres a apenas
dois tops e duas calcinhas, obviamente insuficientes para o cotidiano de mulheres trans,
cis e travestis. Ainda mais grave é se observarmos especificidades das mulheres cis e
homens trans, especialmente em período menstrual em que é normal a necessidade troca
mais frequente de roupa intima.
Mais uma vez na unidade Talavera Bruce, em visita de agosto de 2018, há o
exemplo de uma prática negativa para com mulheres cis, não binaries e homens trans que
lá se encontram. Ao ouvir as presas e presos, foi uníssona a reclamação quanto ao excesso
de rigor e arbitrariedade nos quesitos que estavam podendo ser custodiados. Todos
afirmam que após a Resolução n. 708 de 2018, praticamente nada estava entrando na
unidade, havendo relatos de impedimento de entrada de fraldas geriátricas, qualquer item
como esmalte e maquiagem, além de uma série de alimentos e cuecas para homens trans.
Foi reiteradamente informado que o tamanho das sacolas hoje autorizadas na custódia,
por si só, já impedem que seja possível que tudo que é necessário entre na unidade.
Segundo uma presa o tamanho tornou-se tão inferior a necessidade de entrada pelo déficit
de fornecimento de insumos básicos pela SEAP, que hoje se “tem que escolher entre
comer e se limpar”, ou seja, ou as famílias conseguiam colocar itens para alimentação das
presas ou para higiene das mesmas.
Em 16 de abril de 2021 nova resolução é emitida, dessa vez de n. 886,
salutarmente aumentando o número de bolsas de duas para quatro, sendo três para
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alimentação e uma para itens de limpeza e higiene. Também trouxe a previsão da custódia
e visita ocorrerem no mesmo dia, sendo uma bolsa passível de consumo no pátio e as
outras 3 para custódia. Foram autorizados ainda oito itens que retomam grande parte do
previsto em 2016, mesmo que mantendo as especificidades quanto a vestimentas de 2018,
adicionando ainda a possibilidade de custódia de caixas térmicas para conservar
alimentos e a possibilidade de mais itens serem discriminados por Portaria. Muitos
pontos, no entanto, deram discricionariedade quantitativa ou vedação de itens de modo
aberto, o que por sua vez pode gerar risco de um maior agravamento dos relatos já
mencionados de desigualdade no tratamento e arbitrariedade nas decisões das portarias e
direções.
Assim, a prática nos mostra que a interpretação dada pelos diretores segue sendo
de que a administração ou portaria podem a esmo determinar o que irá ou não entrar e
quem terá este direito respeitado ou não, sendo grande parte das denúncias, como se verá
a seguir a respeito de arbitrariedades e violências sofridas durante o procedimento, o que
será abordada de forma detalhada no capítulo 4. O que é importante ressaltar aqui é que
falamos de deveres do estado, que são terceirizados para famílias pobres e negras, que
são forçadas a sofrer um brutal impacto econômico e emocional para garantir a
sobrevivência de seus entes queridos, e ainda sim sofrem com violências, humilhações e
descarte do que levam.
As denúncias recebidas são as mais diversas desde agentes azedando alimentos
mexendo nesses com utensílios sujos, mistura itens de higiene com alimentação dentro
das bobinas na hora da revista, descarte de vários itens da custodia autorizados sem
motivo aparente, impedimento de determinadas familiares custodiarem itens que outros
familiares no mesmo dia e fila puderam entregar, impedimento de realização da entrega
porque o agente da portaria não quis receber sem motivo, impedimento de custodias,
principalmente em unidades femininas, que sejam compatíveis com a expressão e
identidade de gênero de homens trans e não bináries, como cuecas, SEDEX extraviados,
dentre uma série de outros processos de violência.
As familiares, como dissemos antes em sua maioria pobres, preparam a custódia
e alimentos um dia antes, como forma também de demonstrar cuidado, e tem um impacto
financeiro grande para sustento de um familiar: ela perdeu, comumente, uma das rendas
complementares do sustento da casa, passou ao mesmo tempo a ser totalmente
responsável pelos itens e insumos de sobrevivência de seu parente preso, além de ter que
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escolher os itens não apenas com base do “mais barato”, mas sim para que sejam
compatíveis com as várias exigências impostas. Com o tamanho impacto gerado por este
cenário o descarte desses ao alvedrio dos policiais penais não pode ser lido de outro modo
que não como uma violência grave sentida pelos familiares.
Também é permitida a entrada de determinado valor em dinheiro por preso, para
que os mesmos possam acessar os produtos vendidos na cantina da unidade, que inclusive
é alvo de denúncia por conta dos preços abusivos. Vale salientar que em várias unidades
ouvimos que estava sendo vetado na custódia, os produtos que são vendidos na cantina.
O que, mais uma vez, aumenta a despesa das familiares.
Uma questão central é também o dia da custódia: visitas e custódias são
procedimentos que levam no mínimo um dia inteiro, levando em conta o deslocamento a
unidade, espera por senha, fila e tempo de revista; soma-se a isto que grande parte das
familiares moram em bairros e até cidades distintas das unidades que visitam; ambos
dependem também de preparativos no dia anterior e muitas vezes ocorrem durante a
semana. A colocação de dias distintos de visita e custódia, o que potencialmente pode ser
superado pelo cumprimento da atual Resolução, inviabiliza a manutenção de ambos pela
família, que terminam tendo a falsa e impossível escolha de ter sua vida inteira
direcionada a suprir o que o Estado não fornece e poder sustentar seus laços familiares a
custa de seu emprego e cuidados pessoais e com outros familiares seus e amigos, ou a
escolha entre a saudade e a sobrevivência do familiar, impondo assim danos extremos
emocionais as familiares e ao seu parente preso, potencializando a ruptura de laços
familiares e criando uma extensão de pena as famílias.
Para que este cenário seja mais perceptível trazemos um exemplo. Supondo que a
custódia seja sexta e terça a visita, os familiares terão que passar a segunda separando os
itens do jumbo e preparando a comida para levarem para poderem consumir durante a
visita, irem à unidade cedo para ter acesso a senha, esperarem a entrada, fazerem a visita
e ainda retornar para casa. Pelo menos segunda e terça são já dias que os familiares terão
que ficar em função da visita. Sendo sexta a custódia, as famílias dependeram da compra
dos itens necessários no padrão estabelecido, colocação dessa dentro de bobinas ou
recipientes transparentes exigidos pela SEAP, ensacamento dentro das sacolas com
dimensão determinada, irem à unidade cedo, pegarem a senha, esperarem ser chamadas,
passar pelo procedimento de revista e retornar a casa. Pelo menos quinta e sexta serão
dias absolutamente tomados pela custódia. Assim a alternância de dias impede o acesso
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a direitos e se materializa enquanto a violência da impossível escolha de abrir
completamente a mão de si, a dificuldade de pagar os próprios itens pela perda de
emprego ou abrir mão de pelo menos um dos dias.
A pandemia da COVID-19 por obvio criou uma série de impactos no seu período
mais agudo. Com a suspensão das visitas, houve diminuição no fluxo de alimentos e
demais itens entregues pelas famílias. Segundo os presos, antes era possível receber
alimentos até três vezes por semana, tanto nos dias de custódia, quanto na hora da visita.
Com o início da pandemia a custódia de alimentos passou a acontecer em apenas um dia
da semana e o resultado foi o perceptível emagrecimento de muitos presos.
No mesmo sentido familiares de grupo de risco não podiam visitar ou realizar
custodia, especialmente porque o livre trânsito entre as cidades também foi impactado,
assim muitos passaram a depender do SEDEX. Para o envio do mesmo é necessário
cadastro na unidade, mas com a interrupção dos serviços dos correios durante a pandemia
este também foi impactado. Embora, teoricamente, a Secretaria tenha flexibilizado o
envio de custódia por SEDEX16 para todos os familiares, inclusive para aqueles que não
eram cadastrados para tal, o MEPCT/RJ recebeu em durante o ano de 2020 reiteradas
denúncias sobre as dificuldades no envio do mesmo. A ausência de entrega pelos correios
durante um período da pandemia fez com que fosse necessário que as unidades fossem
recolher os que chegavam nos postos dos correios e levar para unidades, havendo uma
série de denúncias recebidas sobre demora excessiva na entrega, incerteza se tal realmente
foi realizada e extravio.
A custódia também surgiu na Plataforma Desencarcera RJ! com maior intensidade
quando as visitas se tornaram mais regulares em todas as unidades ao fim de 2020. No
ano de 2020 tendo em vista a presença de grupo de risco e a interrupção breve do
procedimento, além da decisão de um grupo de presos de não retomarem a visita como
forma de preservação de contaminação de COVID-19, as denúncias foram em volume
pequeno, ocupando somente 0,5% dos casos, tendo os relatos acima chegado por outras
formas de denúncia de casos ou a partir de parceiros. No entanto, em 2021, este número
salta, sendo parte de 15,1% das denúncias recebidas.

16

Forma de envio de material pelos correios de modo registrado.
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2.7 - Incomunicabilidade entre familiares e pessoas presas
Como vimos até este ponto, uma das grandes marcas do sistema prisional, seja ao
tempo que for, é acesso à informação por quaisquer outros meios que não durante as
visitas, que por sua vez também sofrem uma série de dificuldades e impedimentos desde
momentos anteriores a pandemia. No entanto, o que acontece quando essas são
completamente interrompidas dentro de um cenário com canais de informação tão
limitados?
O que a pandemia trouxe à tona foi a realidade concreta dos impactos destes diversos
déficits históricos de uma assistência adequada as famílias e um sistema de informação
efetivo: experienciou-se por meses em 2020 um regime de completa incomunicabilidade.
Antes de mais nada, é fundamental abordar o que é em si a incomunicabilidade e
como ela vêm ocorrendo no sistema prisional mesmo antes deste período.
Incomunicabilidade é quando um preso ou presa é impedido de algum modo a ter
quaisquer contatos por um período com o mundo externo, principalmente no que se refere
a seus laços afetivos e familiares. Assim é importante o reforço que, segundo normativas
internacionais, é direito do preso ser informado do que ocorre no mundo externo17,
devendo ainda ser assegurado o direito a visita periódica por seus familiares,
representantes legais, especialmente pais, filhos, filhas e suas/seus companheiros e
companheiras18.
É essencial demarcar que o impedimento de visitas e/ou colocação em regime de
incomunicabilidade deve ser compreendido como violação a integridade pessoal do preso
e à sua dignidade
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, operando ainda como uma forma de ampliar o risco de tortura e

tratamento cruel20. Assim, simplesmente cortar a comunicação e contato entre o preso e
seus familiares é por si só um método de tortura, tendo em vista que este ocasiona forte

17

Regra 63 das Regras de Mandela.

18

Princípio XVIII dos Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas
Américas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
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Princípio XVIII dos Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas
Américas; Regra 58.1 das Regras de Mandela.
20

o Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU em seu Provisional statement on the role of judicial
review and due process in the prevention of torture in prisons de 1º de outubro de 2012 firmou que a falta
de acesso ao mundo externo é determinante para a prevenção e combate a tortura. Para mais acessar:
https://digitallibrary.un.org/record/738340?ln=fr
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impacto moral e danos psíquicos aos presos que sofrem tais medidas21. O limite de tempo
que pode se estar preso e sem que haja informações ou contato é de 24 horas. Ao tratarse de mulheres presas que são mães, ainda é afirmado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos que a incomunicabilidade e as consequências advindas da mesma
colocam-se como uma violação agravada quando esta impede a comunicação destas com
seus filhos impondo danos psicológicos adicionais22. A relação específica e violações
encontradas nos direitos de mães de terem contato com seus filhos será abordado em
ponto próprio.
Mesmo antes da pandemia, o regime de incomunicabilidade já era aplicado a
alguns presos e presas, dos quais citamos principalmente três situações recorrentes: (a)
em caso de casais LGBTI’s formados no intra cárcere, que muitas vezes sofrem abandono
familiar, sendo o seu principal laço afetivo a parceira ou parceiro cuja relação foi
estruturada dentro do cárcere; (b) pessoas que estão sofrendo sanção disciplinar com pena
de isolamento por até 30 dias na unidade prisional; e (c) pessoas que estão em Regime
Disciplinar Diferenciado (RDD). Todos estes já estão em regime de incomunicabilidade
ou tem potencializados contra si esta violação.
Iniciando pelas pessoas LGBTI, em nossas visitas, assim como em atendimentos,
encontramos casais que se formaram a partir do convívio dentro do cárcere, relações estas
que por vezes são mantidas quando uma das pessoas progride de regime ou consegue a
liberdade. Os problemas enfrentados para não se estar só ou incomunicável para eles e
elas são múltiplos.
Iniciando pela questão do convívio dentro de unidades foram encontrados em
algumas unidades prisionais impedimento pela administração de demonstração de afeto
entre presas e separação forçada de casais. Um exemplo disto foi o cenário encontrado na
Penitenciária Talavera Bruce durante todo o ano de 2018, na qual a separação de casais
heterossexuais em que uma presa se relaciona com um homemtrans ou casais lésbicos foi
o marco.
Este cenário se agrava ainda mais quando se pensa na visita intima: unidades
femininas não tem parlatório, exceto a Penitenciária Talavera Bruce, então essa
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Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.
33
22

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.
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modalidade de visita entre unidades prisionais normalmente é realizada na unidade
masculina. Assim mulheres lésbicas e homenstrans presos que estão ambos localizados
em unidades femininas, que mantém relacionamentos afetivos, quando transferidos por
conta de progressão de regime, tem pela própria questão estrutural impedimento de
realizar a visita intima. Isto leva a um quadro tão severa que nos deparamos com casos
em que para não se separar da companheira, presas estavam optando por realizar atos que
poderiam impedir a progressão de seu regime e, logo, transferência de unidade.
Igualmente, pela falta generalizada de parlatórios, mesmo havendo formalmente previsão
de visita intima para pessoas LGBTI esta não ocorre em unidades femininas. Na única
unidade que tal seria possível- SEAP-TB, as presas nos relataram em visita de 2018,
primeira em que houve relatos de casais lésbicos estarem conseguindo acesso a visita, a
prioridade, especialmente para parlatório, era para casais heterossexuais.
É fundamental destacar que aqui trazemos a existência de um impedimento formal
que inviabiliza que sequer se possa aventar a possibilidade de iniciar o processo
burocrático para tentar visita intima para presas mulheres e homens trans, não obstante
ser essencial demarcar que a ausência de estrutura suficiente, falta de uma estruturação
adequada do serviço social, dentre outros vem fazendo com que a visita intima seja um
direito extremamente difícil de se conquistar materialmente para grande parte dos presos
e presas do estado.

Retornando a população LGBTI no que se refere aos casais formados dentro do
ambiente prisional, sejam eles casais gays, lésbicos ou heterossexuais com a população
trans e não binária a situação coloca-se ainda mais crítica. No Rio de Janeiro
sobreviventes do sistema prisional não podem se cadastrar como visitantes de presos e
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presas, assim depois da soltura de alguma das pessoas que formam casal, esta
simplesmente não tem como iniciar qualquer processo de visitação.
O que se percebe é que o índice de abandono da população LGBTI, assim como
de mulheres cis e heterossexuais é efetivamente estimulado pela forma como hoje estão
estruturadas as políticas na SEAP de visitação e pelo próprio espaço precarizado das
unidades femininas como um todo. Assim indicamos que a falta de parlatório, vetando o
direito a visita intima em unidades prisionais, estimula e potencializa o abandono da
mulher presa de seu parceiro, assim como a impossibilidade de visita intima entre cadeias
femininas e subsequente vedação de acesso a cadastramento de visitantes de pessoas que
foram encarceradas, cria um regime de ruptura forçada destes laços familiares e afetivos.
A atual argumentação de vedação de visita de pessoas que foram presas a unidade,
fundado em riscos abstratos de segurança, são materialmente imposição de regime de
incomunicabilidade forçada entre famílias que se forjam dentro da estrutura prisional
como observado para população LGBTI+, que termina se materializando como
tratamento discriminatório.
Seguindo ainda no que se refere a incomunicabilidade, não podemos deixar de
fora a questão da punição em isolamento celular, seja ele feito por Regime Disciplinar
Diferenciado, como o ocorrido na Penitenciária Laércio Pelegrino (Bangu 1), ou o que é
mais comum, na área de “castigo” ou “bunker” das unidades prisionais.
É naturalizado em nossa legislação que um preso pode sofrer sanção disciplinar
por até 30 dias com pena de isolamento, no qual são suspensos uma série de direitos
como, por exemplo, o da visitação. Quando se observa a sanção por meio de aplicação de
RDD o cenário é ainda mais grave. O artigo 52 da Lei de Execuções Penais determina
de forma completamente aberta que a “prática de fato previsto como crime doloso
constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas,
sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da
sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado”. Este por sua vez pode durar até dois
anos, podendo ser repetido caso ocorra nova falta grave, sendo o preso recolhido em cela
individual, gerando uma série de limitações a visita a longo prazo como: visitas
quinzenais apenas em local que impede contato físico, sendo todas as visitas salvo de
defensor monitoradas, salvo autorização judicial em contrário. Ainda há a possibilidade
de aplicação do mesmo regime-sanção sem cometimento de falta ou crime doloso para
presos que apresentem alto risco a ordem ou que recaiam suspeita de participação ou
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envolvimento a qualquer título com organização criminosa, associação criminosa ou
milicia privada. Precisamos firmar aqui que a lei é tão aberta e imprecisa que grande parte
da população prisional hoje pode ter a si imposto o regime brutal do RDD, dando margem
a atos extremamente arbitrários por parte da administração prisional. O artigo 52 ainda
segue que caso recaia sobre presos indícios de serem liderança de algum destes itens
anteriormente citados este o cumprirá automaticamente a pena em Presídios Federais,
sendo nesses casos possível renovações sucessivas de modo anual do regime-sanção. Para
os presos desse regime que não recebem visita após seis meses, passa a ser autorizado
com prévio agendamento contato telefônico. Assim a regra no RDD é a
incomunicabilidade, sendo um regime fundado assim no tratamento desumano como se
analisará a seguir.
Merece ainda destaque que em nossas visitas nos últimos anos temos pedido cópia
para análise de processos disciplinares dos presos nas unidades e pudemos observar que
quase a totalidade deles é marcada por sequenciais cerceamentos da ampla defesa,
imputação de falta disciplinar para fatos que não constituem nenhuma conduta
repreensível legalmente, com a primazia da versão dos policiais penais sobre os fatos,
com início do isolamento anterior a finalização do processo, imputação de falta grave e o
máximo da pena de isolamento na vasta maioria dos casos, e especialmente de decisões
sem justificação por parte da Comissão Técnica de Classificação.
Assim ressaltamos que mesmo que a legislação nacional, o sistema de justiça
criminal e administração penitenciária tenham naturalizado e previsto tais práticas, ela é
contrária a toda a legislação internacional de direitos humanos, especialmente porque essa
é considerada uma forma de tratamento cruel, desumano e degradante. As Regras de
Mandela deixam demarcadas em sua Regra 43

Regra 43.1. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou sanções
disciplinares implicar tortura, punições ou outra forma de tratamentos
cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes práticas, em particular,
devem

ser

proibidas:

(a)

Confinamento

solitário

indefinido;

(b)

Confinamento solitário prolongado; (c) Detenção em cela escura ou
constantemente iluminada; (d) Castigos corporais ou redução da alimentação ou
água potável do recluso; (e) Castigos coletivos
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3. As sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a
proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser restringido
durante um período limitado de tempo e enquanto for estritamente necessário para
a manutenção da segurança e da ordem.

O que pode se perceber é que já há, historicamente, a aplicação em forma de
sanção que em verdade trata-se de tortura e tratamento desumano, expandido por longos
períodos e que tem como regra aquilo que não poderia em hipótese alguma ocorrer que é
a proibição de contato familiar.
A pandemia trouxe assim com que esta violação passasse a ser aplicada
coletivamente a todos os presos e presas do estado. Houve uma escolha no início da
pandemia, que por si só não seria condenável, de suspensão das visitas como medida de
prevenção à propagação de COVID-19 nas unidades prisionais. Inicialmente suspensas
por 15 dias em 13 de março, através do Decreto 46.970, esta medida se renovou no dia
27 por meio Decreto 47.006, prorrogada por mais 15 dias, seguindo assim até setembro
de 2020 quando estas foram parcialmente retomadas como se verá mais abaixo. Durante
este período nenhum contato alternativo foi fornecido aos presos, colocando-os em
regime de incomunicabilidade. No entanto, adotar esta medida tem consequência ainda
mais grave no cenário que estamos vivendo há quase dois anos.
O contexto de pandemia do COVID-19 gera níveis elevados de estresse e
ansiedade na população em geral, conforme expresso pela própria OMS23, efeitos estes
profundamente agravados pela vedação de contato com familiar que se encontra dentro
de uma instituição na qual, notoriamente, a vulnerabilidade diante da doença é
extremamente ampliada. Assim, soma-se a afetação psíquica gestada pelo próprio
contexto de pandemia, o dano de se estar ou ter um familiar mais susceptível a
contaminação e agravamento do caso, tendo em vista o grau elevado de risco do ambiente
prisional, sem que seja possível saber notícias ao seu respeito. Este cenário afetou
praticamente todos com quem falamos em nossas visitas a unidades ou em atendimentos,
como relatamos acima no ponto sobre saúde.
Igualmente amplia-se o nível de estresse dos presos, que não conseguem ter
conhecimento sobre o estado de saúde de sua família, apesar do importante aumento de
23

Disponível m www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6170:onu-destacanecessidade-urgente-de-aumentar-investimentos-em-servicos-de-saude-mental-durante-a-pandemia-decovid-19&Itemid=839, Acessado 20.05.2020
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mortes extramuros, gestando danos psicológicos severos a esses. O fato da
incomunicabilidade representar dano a integridade física e psíquica do preso e seus
familiares não é excepcionada pelo período da pandemia, mas sim agravada.
A incomunicabilidade como criadora de tratamento desumano degradante e cruel
não vem só do dever positivo do estado de assegurar direitos, mas sim no negativo do que
não pode ser aceito. As limitações internacionalmente impostas a medidas disciplinares
nos dão pistas sobre a severidade do que ocorreu durante seis meses da pandemia,
cabendo neste caso analogia entre os deveres e vedações ao imposto pelo estado a sanção
imposta seja a de isolamento. O que se presenciou no Rio, devido a ausência de
alternativas, sem dúvida nos remete não ao campo da prevenção, mas sim a um regime
que, devido a severidade, nos demanda uma reflexão sobre seus efeitos práticos
equivalerem a sanções coletivas. Reforçamos que a crítica aqui posta não pode se
confundir com uma negação da necessária medida inicial de interrupção de visitas para
evitar a contaminação de presos em um momento de ascensão de curva de casos de
COVID-19, mas sim da absoluta falta de meios alternativos que compatibilizassem
medidas sanitárias com a preservação dos direitos mais elementares dos presos.
Destacamos ainda que as Regras de Mandela, logo quando tratam de seus
princípios gerais, são taxativas sobre o dever de manutenção da dignidade humana do
preso e a vedação absoluta de tratamento cruel, desumano e degradante e/ou tortura,
devendo os presos serem protegidos de tais atos que não podem ser justificáveis sob
nenhuma circunstância (regra 1), o que obviamente inclui períodos de pandemia. A CIDH
torna patente o dever de respeito a direitos em sua Resolução 1 emitida no início da
pandemia, na qual afirma que não apenas estados devem impor restrição durante a
pandemia que se adequem aos princípios “pro persona”, da proporcionalidade,
temporalidade, devendo ainda ter como finalidade exclusiva o estrito cumprimento de
objetivos de saúde e proteção integral. Informa ainda que mesmo nos casos mais extremos
e excepcionais que seja necessária a suspensão de determinados direitos, existem uma
série de requisitos de modo a evitar que estados de emergência sejam gestados de modo
abusivo, ilegal e desproporcional ocasionando violação de direitos humanos. Por fim
determina em seu ponto 20 que deve ser assegurado
“que toda restrição ou limitação que se imponha aos direitos humanos com a
finalidade de proteção da saúde no marco da pandemia de COVID-19 cumpra os
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requisitos estabelecidos pelo direito internacional dos direitos humanos. Em
particular, essas restrições devem estar de acordo com o princípio da legalidade,
ser necessárias em uma sociedade democrática e, por fim, resultar estritamente
proporcionais para atender a finalidade legitima de proteger à saúde;”

Assim torna-se perceptível que com base em uma restrição legítima à garantia de
saúde, a SEAP transmutou a limitação das visitas a incomunicabilidade plena,
extrapolando os limites dos requisitos necessários a proteção de saúde dos presos, presas
e visitantes, terminando por criar regime de confinamento prolongado e coletivo, que é
tratamento desumano, degradante e cruel.
A partir do Decreto 47.250 foi autorizado o retorno a visitas aos presídios do Rio
de Janeiro, no entanto, tendo em vista a manutenção da pandemia, uma série de restrições
e medidas tiveram que ser adotadas. Alguns dias antes da emissão da Resolução ainda em
2020, a SEAP começou a publicizar algumas destas medidas, sendo realizado contato
pelo MEPCT/RJ para conhecimento detalhado do protocolo de modo a informar mais
celeremente as famílias sobre as mudanças, evitando assim quaisquer problemas quando
do retorno. As informações foram pormenorizadas no “Informe Urgente sobre retorno das
visitas”, ainda disponível em nossa página na internet.
A Resolução SEAP 826/202024 previa de modo sucinto: que permaneceria
interrompida a visita a presos de grupo de risco e por visitantes que fossem maiores de
60 anos, menores de 18 anos, gestantes, pessoas com comorbidades declaradas, entre
presos de regime fechado e semiaberto. A visita neste primeiro momento poderia ser
realizada apenas por 01 pessoa cadastrada, tendo lugar no mínimo a cada 15 dias a
depender do espaço físico da unidade, de modo a respeitar as regras de distanciamento
social. Ainda poderia ser autorizada visita de 01 pessoa em caráter excepcional a critério
da direção da unidade em caso de morte de parente, em caso de familiar que resida em
outro estado desde que apresentado comprovante de residência e em caso de doença grave
na família com comprovação por atestado médico. Caberia ao serviço social, que
passaram a compor a equipe volante na pandemia se localizando apenas no prédio da

24

Resolução SEAP 826/2020, Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/316110522/doerjpoder-executivo-10-09-2020-pg-9
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Central do Brasil e não mais as unidades prisionais, determinar casos excepcionais além
dos anteriormente mencionados.
Neste período, cada unidade passou a elaborar seu próprio calendário de visita,
delineado a partir da estrutura do pátio e a possibilidade de manutenção de
distanciamento, tornando o período entre visitas distinto entre as familiares, sem dúvida
se materializando em mais um prejuízo imposto pela superlotação e má estrutura de
algumas unidades. Também foi estipulada a obrigatoriedade de 1,5 metros de distância
entre visitante e preso, a obrigatoriedade do uso de máscaras e vedação de entrada de
quaisquer visitantes sintomáticos ou visitas a presos que se encontram em isolamento
preventivo ou por serem sintomáticos e/ou contaminados.
A Resolução foi alterada pela Resolução 845 de 17 de dezembro 25 de 2020, que
autorizou o aumento de visitas de 01 para 02 pessoas, mas que também ressaltou que será
analisada semanalmente tais determinações a depender do cenário epidemiológico e do
que for exposto pelas notas técnicas e recomendações da Subsecretaria Especial para
COVID-19 da SES.
Assim, para os mais vulneráveis do sistema o cenário de incomunicabilidade se
manteve por um período ainda maior, tendo na melhor das hipóteses informações
passadas entre os presos que cheguem a outro visitante que possam informar aos
familiares. O retorno da visita não foi para todos em um momento e pode sofrer
refreamentos de acordo com a evolução da curva ou seu declínio no extramuros, e a
SEAP/RJ segue sem alternativas de comunicação entre presos e seus familiares, seja por
meio telefônico ou videoconferência.
Somente em maio de 2021 foi retomada a possibilidade de receber visita para
todos os presos e praticamente todos os visitantes. Assim em 03 de maio deste ano o então
Secretário Raphael Montenegro por meio da Ordem de Serviço n. 09 autorizou a retomada
de visitas, permitindo para que se pudesse manter regras sanitárias os presos se dividissem
em grupos, devendo idosos visitantes apresentarem comprovação de vacinação de
COVID-19 com duas doses realizadas a 14 dias ou mais, devendo o mesmo ser
apresentado para aqueles que realizarão visita intima ou laudo de exame devidamente
assinado e carimbado por médico, enfermeiro ou farmacêutico que indique nome da
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Resolução
SEAP
845,
Disponível
em:
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGxSRmVsSlVTa0
pSYW1OMFRucE5NazlETURCTlZVWkRURlZKTkZGVVNYUk5SRUpIVVZWYVEwNUZSWGxSZ
WxaRlRWUlpkMDlFVVhkUFJHY3dUV2M5UFE9PQ==
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pessoa testada, exame, metodologia e valor de referência com validade de 24 horas da
data da testagem.
Apesar da aparente normalização da visitação no estado, não podemos deixar de
lado que ainda para uma parcela de presos, presas e seus familiares a incomunicabilidade
é uma realidade, especialmente se observar a mencionada situação de represamento na
confecção de carteirinhas, transferência para locais distantes da residência das familiares,
para casais LGBTIs e tantos outros grupos já mencionados que possuem um acesso
limitado a visitação no Estado.

2.8 - Ruptura de laços familiares entre mães que estão presas e
seus filhos
O ano de nosso recorte temporal de análise coincide com uma mudança relevante
na questão referente a relação de mães e pais presas e seus filhos. Especificamente no que
diz respeito a relação de prisão domiciliar e grávidas, não podemos deixar de ressaltar a
modificação trazida pelo Marco da Primeira Infância (Lei 13.257/16) do artigo 318 do
Código de Processo Penal que passou a dispor que mulheres gestantes e com filhos de até
doze anos de idade incompletos, poderão ter sua prisão preventiva substituída por
domiciliar.
Em fevereiro de 2018 foi concedido pelo STF o Habeas Corpus coletivo 143.641,
cujo relator foi o Ministro Ricardo Lewandowiski, garantindo a prisão domiciliar no
prazo de 60 dias para todas as presas grávidas e mães de crianças até 12 anos que fossem
presas provisórias, não contemplando mulheres presas provisórias por crimes com grave
violência ou ameaça, em crimes que envolvem seus descendentes e situações
excepcionalíssimas que devem ser fundamentadas. Apesar da limitação ser arbitraria,
violando o direito a presunção de inocência da presa que tem sua situação prevista nas
exceções arbitradas no habeas corpus, em tese a grande parte das presas, acusadas tráfico
de drogas estariam beneficiadas pela medida. Apesar disso, por consequência da brecha
encontrada na decisão, a aplicação do habeas corpus vêm sofrendo um movimento de
resistência na sua aplicação pelos Tribunais de Justiça, sendo assim negada a liberdade
para gestantes e mães sem comprovante de residência, cujos filhos estejam com as avós
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e diversas outras práticas que subvertem o colocado pelo STF, trazendo o risco de
inutilizá-la na prática26 e ao próprio Marco da Primeira Infância.
O Grupo de Trabalho Meninas e Mulheres Privadas de Liberdade ligado o
CEPCT/RJ, entendendo que sequer a identificação de grávidas e mães estava sendo
adequadamente feita para que pudesse ser potencializada a concessão do benefício trazido
pelo Marco da Primeira Infância, auxiliou na elaboração de um PL em 2018 de autoria
dos Deputados Eliomar Coelho, Enfermeira Rejane, Flavio Serafini, Marcelo Freixo,
Wanderson Nogueira e Zeidan. Esse previa a abertura de campo nos registros de
ocorrência elaborados pela polícia civil que deveriam passar a ser preenchido com
“informações sobre a existência de gravidez e/ou a existência de filhos e/ou filhas
biológicos ou adotados de até 12 (doze) anos de idade das mulheres27 que figurem como
suspeitas ou autoras, e/ou das adolescentes apreendidas”. Este PL foi sancionado em 08
de outubro de 2020 tornando-se a Lei Estadual 9.053/2020.
Tal proposta não buscava solucionar o problema, tendo em vista que isso
dependeria acima de tudo de uma mudança profunda de uma cultura patriarcal e racista
que são marcas da seletividade presente no sistema de justiça. Seu intuito era que pelo
menos se interrompesse a alegação de não aplicação da prisão domiciliar hoje prevista no
artigo 318 do CPP por consequência de desconhecimento de que se tratava de pessoa
grávida ou responsável por criança de até 12 anos ou com deficiência.
Não obstante, ainda há, como perceberemos, uma forte resistência de aplicação
do Marco da Primeira Infância, gerando uma série de gravíssimas violações aos direitos
das mães e de seus filhos. Um caso paradigmático chegou ao MEPCT/RJ no ano de 2021
por meio de uma parceira. Ela nos informou que teria havido a captura de sua
companheira, que teria sido presa, e que necessitava de auxílio para tomar ciência da
decisão dada pela audiência de custódia. Por tal, fomos buscar a informação para ela,
quando nos deparamos com um conteúdo que por si só representa violação de direitos
humanos da presa, já que a manutenção de sua prisão, distintamente do ocorrido com os
co-réus homens, teve como um de seus argumentos a discriminação da mesma por ser

26

https://www.conjur.com.br/2018-mai-26/brecha-stf-tjs-resistem-aplicar-hc-coletivo-maes-presas
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Este trecho sofreu alteração em relação ao PL original, que previa o termo pessoas e não mulheres,
especialmente por se entender a possibilidade de gravidez também para homenstrans.
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mãe. Assim transcrevemos parte da sentença proferida em audiência de custódia em 15
março de 202128
“ Em relação à custodiada [...], indefiro a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar, tendo em vista a grande quantidade de condenações na folha de
antecedente da custodiada, a indicar que a sua companhia é extremamente nociva
aos filhos. A medida se faz necessária para assegurar a proteção integral à criança
e ao adolescente, conforme previsão do artigo 227 da Constituição Federal, que
impõe o afastamento da lei em observância ao Princípio do Melhor Interesse da
Criança e do Adolescente, tendo em vista que a companhia da custodiada com os
filhos é mais nociva do que benéfica a eles. Destaque-se que, qualquer prisão
domiciliar que venha a ser deferida tem por finalidade assegurar o interesse da
criança e do adolescente, com a intenção de assegurar-lhe os cuidados, e não da
mulher presa”

Assim, destarte não ter nenhum conhecimento sobre a relação entre a então
acusada e seus filhos, sobre o tratamento desta para com eles e, inclusive, sobre os
potenciais traumas que o afastamento da mãe de seus filhos pode gerar nas próprias
crianças, a magistrada subverte o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do próprio
Marco da Primeira Infância. Essa gesta em sua decisão uma conexão completamente
fictícia entre a qualidade de cuidado da mãe e prática de crimes, sem nenhuma
fundamentação para além de estigma e replicação de estereótipos discriminatórios, que
reforçam a violação sistemática de direitos humanos de mulheres que são mães e estão
privadas de liberdade. Isto nos demonstra que as potenciais mudanças positivas somente
poderão ter eficácia com a superação pelo sistema de justiça de sua própria seletividade
racista, que desconsidera por completo processos sociais concretos em suas decisões
como a feminilização da pobreza que por óbvio implicam na busca de itens de
sobrevivência de qualquer forma possível para garantir o sustento e alimentação dos seus,
o que por obvio impacta o cometimento de crimes relacionados ao patrimônio como o
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Apesar do processo ser ato público e esta decisão estar disponível, entendemos que a transcrição do
número do mesmo pode vir a gerar retaliação a ré, sendo assim, levando em conta o princípio regente do
MEPCT/RJ de não causar danos optamos, por não transcrever a numeração do processo por tornar
facilmente identificável a pessoa que atendemos.
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caso acima. Assim ao invés de gerar proteção a mães e crianças em situação de extremo
desamparo, o sistema de justiça reforça as estruturas de opressão e naturalizam a
separação de famílias negras mesmo em casos que deveria vigorar a presunção de
inocência.
Esta primeira violação, como se perceberá a seguir, catapulta estas mulheres e
crianças para uma condição de extrema violência e ainda maior precarização, em
ambientes que o tratamento cruel se colocou como a regra. Assim podemos afirmar, como
demonstraremos a seguir, que o que se tem hoje no sistema prisional fluminense é parte
constitutiva do racismo estrutural que forja o sistema de privação de liberdade no país:
constantes investidas para ruptura de laços de famílias negras e utilização da importante
relação entre a mãe e seus filhos e filhas como vetor de tortura às mulheres presas e trauma
para seus bebês e crianças.

Em 2016, ano da aprovação do Marco da Primeira Infância, foram feitas algumas
visitas pelo MEPCT/RJ à Penitenciária Talavera Bruce e à Unidade Materno Infantil.
Nessas o cenário posto era de presas grávidas em espaços inadequados, transportadas pelo
carro do SOE, com alimentação que terminava de ser servida as 16 horas e que só era
retomada no dia seguinte, e uma série de outros tratamentos completamente
incompatíveis com sua condição. Desde este momento está marcado o uso de algemas no
transporte quando do parto, o que já era proibido pela Lei Estadual 7.193/2016. Esses
eram os relatos das 24 presas que estavam no SEAP-TB, que custodiava as gestantes do
sistema na primeira visita que data de julho daquele ano.
Vale mencionar aqui que apesar do Marco da Primeira Infância 21 das 24
mulheres eram presas provisórias e 16 delas respondiam pela Lei de Drogas de 2006, logo
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poderiam ser beneficiadas por prisão albergue domiciliar e não o foram. Seguindo no
mesmo dia para a Unidade Materno Infantil, na qual as puérperas e seus bebes se
localizavam, as informações constantes indicam um lugar com uma estrutura
arquitetônica diferenciada, mas que contem uma série de outras violações as presas e seus
bebes: a unidade possuía 20 mulheres e 19 bebes, máximo de sua capacidade; apesar da
centralidade da presença da mãe para recuperação do bebe, uma delas estava com seu
filho internado por consequência de problemas respiratórios, mas ela encontrava-se na
UMI separada de seu filho, que por sua vez, estava acompanhado no hospital pela avó.
Entre essas 20 mulheres, 11 eram presas provisórias. O relatório de visita ainda dá conta
que o prazo máximo à época para a separação das mães de seus filhos era de seis meses,
mínimo recomendado para o aleitamento materno, havendo algumas crianças a mais
tempo no local por consequência de autorização judicial.
No mesmo ano em outubro retornamos ao SEAP-TB na qual as grávidas se
mantinham quase na mesma condição já mencionada, sendo encontrada nas demais presas
relatos de mulheres visivelmente abaladas pela perda de contato com seus filhos e
familiares.
Dois anos depois, em 2018, buscando observar o tratamento em saúde de mulheres
grávidas e puérperas e seus bebês, retornamos às unidades supracitadas com este foco
específico. Nesta visita, realizada em agosto, havia 13 grávidas no SEAP-TB e 9 na UMI,
sendo na primeira todas presas provisórias e na segunda seis, ou seja, a grande maioria,
demonstrando a manutenção do cenário de dois anos antes. Ambas as unidades possuíam
o mesmo problema: as grávidas recebiam a última refeição 16:30 e na UMI as 17 horas.
Aqui os relatos em relação ao tratamento das presas no momento do parto se
agravaram ainda mais. A gestação para a mulher presa torna-se vetor de tortura. Uma
presa que conversamos estava com gravidez de alto risco por três abortos espontâneos
pretéritos com gravidez avançada e risco de eclampsia sem nenhum acesso a exames,
tendo recebido uma única ultrassonografia algemada, estando em risco a sua vida e a dos
bebês. Outra tinha sofrido uma série de sangramentos na noite anterior e, apesar de pedir
ajuda, não teve resposta das policiais penais, que já tinham ido dormir, sendo atendida
somente às 5 horas da manhã. Uma terceira havia sido encaminhada a UPA com dilatação
que não era suficiente, tendo sido mandada novamente para unidade.
Seguindo o trajeto até a UMI, que há época somente recebia presas após o parto,
o ocorrido durante o dia em que tiveram seu bebe sem dúvida pode ser caracterizado como
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tortura e tratamento desumano, degradante e cruel. A média que aguardaram entre o
SEAP-TB, UPA e hospital da rede externa era de uma média de 12 horas. O relatório de
visita do dia 21 de agosto de 2018 destacou.
“O processo é marcado por uma profunda violência, havendo impedimento das
grávidas avisarem a família, mais da metade das presas afirmaram que familiares
não foram avisados pela unidade anterior – Talavera Bruce - sobre o início do
trabalho de parto, elas também relatam que não lhes é permitido um acompanhante
durante o parto de sua escolha, ou sequer levar a bolsa cegonha. É majoritário o
relato de irem no trajeto algemadas até o hospital. Igualmente os relatos de
violência obstétrica dentro do Hospital Municipal Albert Schweitzer são brutais.
As presas de forma unânime disseram que a única pessoa as acompanhando dentro
do quarto era um agente masculino do SOE, sendo inclusive relatado dificuldade
de início do parto por estarem sozinhas na sala com o agente que estava em frente
à ela com um fuzil em mãos.”

Para as presas no Rio de Janeiro, o momento do parto é marcado pela violência e
incomunicabilidade com seus entes queridos, retirando delas o direito de serem
acompanhadas, o que terminou por gerar que a maioria dos relatos fosse de parto em
absoluta solidão. Logo nos primeiros momentos de vida, o bebê é separado da mãe, o que
se mantem até o presente, retornando à unidade o bebê com uma técnica em viatura e a
mãe no carro do SOE.
Foi neste relatório que também tivemos detalhado o fluxo vigente nesta época
quanto a um dos momentos mais duros deste processo que é a separação da mãe e do
bebê. Diferentemente do ano de 2016, as presas estavam ficando até um ano com seus
filhos. Segundo a direção, os filhos preferencialmente são acolhidos com familiares da
presa, havendo inclusive uma tentativa de sensibilização e aproximação do bebê aos
familiares, tal sendo feito por meio de três encontros presenciais. Somente eram
mandados para abrigos aqueles que não possuíam família para além da mãe ou que a
família da presa não aceitou acolher. Perguntamos quanto a questão do poder familiar das
mulheres presas: a direção à época nos explicou que somente mães condenadas por prática
de violência contra descendente sofrem destituição do poder familiar e os filhos vão para
abrigos e posteriormente para adoção, as demais mantém o mesmo, havendo somente
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suspensão durante o tempo de cumprimento de pena e depois, em tese, conseguem reaver
o pleno poder e guarda das crianças. Destacamos que foi indagado o que ocorreria em
caso de penas muito longas nas quais a criança vai para abrigo, ou seja, se a presa que
ficasse muito tempo sem poder acessar os filhos teria seu caso considerado como
abandono e, por este motivo, as crianças seriam colocadas para adoção. Não souberam
informar nos dizendo que somente em dois casos no ano de 2018 as crianças foram para
abrigo.
Neste mesmo ano em outubro, em visita à Penitenciária Nilza da Silva Santos
localizada em Campos dos Goytacazes, a ausência de impacto do Marco da Primeira
Infância nas mães que não entram grávidas no sistema prisional se mostrou a regra.
Durante a inspeção foi perceptível o enorme número de presas mães com filhos
dependentes que estão encarceradas. Ao pedirmos para que presas que possuíam filhos
de até 12 anos que não possuíam outra pessoa que cuidasse desses se identificassem, toda
a cela praticamente levantou a mão (foto abaixo). Um caso em especial nos chamou
atenção: uma presa tinha tido parto muito recente, reclamando de dores nos seios porque
ainda estava produzindo leite e possuía uma cesárea ainda em processo de cicatrização,
com pontos.

No ano seguinte outra unidade nos apresentou como a relação de mãe e filho, pela
ausência de assistência adequada, vem sendo vetor de tortura para presas mulheres no Rio
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de Janeiro. Em visita em setembro à Cadeia Pública Joaquim Ferreira, que à época ainda
era unidade de entrada feminina, grande parte das presas não sabiam se sua família havia
sido avisada e não possuíam nenhuma notícia sobre seus filhos, o que causava extrema
preocupação, especialmente nas mães que possuíam filhos muito pequenos e que ainda
estavam em fase de amamentação, que choravam todas as vezes que se tocava neste
assunto. No que se refere ao aviso à familiares, o MEPCT/RJ decidiu coletar os telefones
das familiares e avisá-los da localização das presas, e pudemos atestar que a grande
maioria das famílias não havia sido contactada por nenhum serviço do estado, tomando
conhecimento a partir de pessoas que viram a prisão ou por meio da própria equipe do
MEPCT/RJ. Destacamos que diversas familiares estavam desesperadas por informação a
respeito das mulheres que estavam presas, inclusive algumas achando que estas poderiam
ter morrido, sendo que em diálogo com os familiares foi verbalizado uma série de outros
impactos negativos que já haviam sofrido antes pela violência de estado, como
assassinato de outros filhos que estavam com medo de ter se repetido, demonstrando as
consequências traumáticas e desagregadoras que a desestrutura no serviço técnico das
unidades prisionais podem acarretar.
Em 2020, logo antes do início da pandemia, o cenário no SEAP-TB era
preocupante. Em visita realizada em janeiro a unidade manteve a ampliação do número
de presas grávidas para mais do dobro. Na penúltima inspeção havia apenas seis presas
grávidas, todas provisórias, na última inspeção número subiu para 14, sendo ainda a
maioria de presas provisórias, nesta foi informado haver 13 presas grávidas. Deve ser
ressaltado uma incompatibilidade de informações no que dizia respeito ao número de
mulheres grávidas quando da visita: o quadro da unidade indicava quatorze, mas no
efetivo apresentado o número era de onze. Destaca-se ainda que segundo a direção o fluxo
de entrada e saída de presas grávidas era constante.
Um caso ocorrido em fevereiro daquele ano nos dá o tom de como uma grávida e
sua família são impactadas pelo aprisionamento. Na data de 7 dezembro de 2019 o
MEPCT/RJ recebeu denúncia de uma familiar que nos informou que sua filha estava
grávida de 8 meses, sem que tivesse tido acesso a qualquer acompanhamento e cuidado
médico desde que havia sido presa. De acordo com as informações Ana29 sentiu-se mal
na Penitenciária Nelson Hungria (SEAP-NH), onde estava acautelada na ocasião, quando
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Nome fictício para proteger a privacidade da assistida.

79

ainda era unidade feminina, tendo sido encaminhada para a Pronto Socorro Geral
Hamilton Agostinho. Sua mãe relatou não ter sido contactada pela unidade para informar
o quadro da filha, tendo tomado conhecimento da situação na fila de visitação. Quando
tentava ingressar no SEAP-NH, foi informada que Ana havia sido encaminhada para a
PSGHA “perdendo líquido”. Ela havia tentado visitar Ana na unidade de saúde, no
entanto, não havia sido permitida sua entrada. Afirmou ter sido orientada a ligar e agendar
atendimento com a Assistente Social, sinalizando que ao ligar não conseguiu nem o
agendamento para visitação, nem informações sobre o estado de saúde de sua filha e de
seu neto.
Em 22 de dezembro de 2019, após o nascimento do bebê, Ana foi transferida para
UMI. Em janeiro de 2020 novamente a mãe de Ana entrou em contato com o MEPCT
informando que sua filha vinha sofrendo ameaças por parte das agentes de segurança de
retirada do poder familiar do seu filho. Na ocasião relatou que as mulheres sofriam
inúmeros abusos e como Ana respondeu aos insultos, foi ameaçada de receber uma parte
disciplinar contra ela que, segundo relatado, acarretaria na retirada da guarda de seu bebê,
que seria encaminhado para adoção. Diante da complexidade do caso, optou-se por
realizar uma visita à unidade para diálogo direto com a presa.
Ana relatou que após a confirmação da gravidez sofreu por muitas vezes
humilhação e violência psicológica por parte das policiais penais do SEAP-NH que
zombavam dela por ser lésbica e estar grávida, o que a colocou em profundo sofrimento
psíquico, tendo desenvolvido quadro depressivo. Após um período de espera foi levada
do SEAP-NH para o SEAP-TB, onde pela primeira vez tomou as vacinas da gestação, fez
exames e escutou o coração do bebê. Ana, que quando dialogamos estava na UMI, relatou
em 2020 que ela e outra interna eram destratadas e constantemente humilhadas na unidade
pela sua orientação sexual e aparência, violências estas que quando questionada pela
presa, segundo seu relato, geravam a ameaça. Nesta mesma visita, conversamos com a
psicóloga presente no dia, que contou que vinha realizando com Ana, o bebê e sua mãe
reuniões de aproximação, reforçando que a intervenção da equipe psicossocial se dava no
sentido de manutenção dos laços. Alguns meses após esta visita, finalmente a presa
recebeu domiciliar e retornou para casa com seu filho.
Com a chegada da pandemia de COVID-19 a situação de mães e seus filhos não
encontrou arrefecimento. No começo de 2021, recebemos uma ligação de uma familiar
que acompanhávamos por conta do óbito de sua primeira filha no sistema, alertando que
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outra filha sua havia sido presa. O desespero e angústia maior de Dona Joana30
encontrava-se pelo fato da prisão de Lucia31, sua filha, ter ocorrido quando ela chegava
ao trabalho, e que excepcionalmente neste dia ela estava com seus netos. A avó havia ido
se vacinar e por tal não pode ficar com seus netos como fazia todos os dias, mas ao invés
de uma ação que buscasse um familiar para alocação temporária das crianças, estas foram
encaminhadas para o sistema de abrigos.
Assim, menos de um ano depois de perder sua filha, Dona Joana novamente estava
sendo traumatizada pelo sistema prisional, que havia levado sua segunda filha Lucia, que,
por sua vez, possuía a mesma doença congênita que gerou o óbito de sua outra filha em
meados de 2020. A prisão se dava por um mandado de prisão supostamente em aberto de
10 anos antes, havendo Lucia reconstruído sua vida, principalmente a partir da chegada
de suas filhas. Sem nenhuma notícia das crianças e de sua filha, foram alguns dias e uma
rede de assistência que já a acompanhava para que Dona Joana pudesse descobrir a
localização de suas netas e ter informações sobre sua filha.
O MEPCT/RJ, coincidentemente, possuía uma visita planejada neste período para
a mesma unidade que Lucia se encontrava e, por tal, pudemos conversar e ouvi-la. Ela
estava profundamente preocupada com seus filhos e sua mãe, ao mesmo tempo que sua
mãe estava durante todo este período com medo de perder outra filha sem poder visitá-la
e a guarda de seus netos. Em um dia, por um mandado que se comprovou depois recair
sob uma pena já prescrita, a vida de ambas desmoronou novamente.
Em relação a Lucia foram enviadas à Defensoria, que peticionou diversas vezes
no processo, informações que a então presa já havia perdido sua irmã poucos meses antes
no sistema prisional, que estava antes de ser presa já em situação crítica de saúde, sendo
ainda informado no processo pelo defensor que além destes elementos teria ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva. Lucia somente foi liberta início de julho, ou seja, mais
três meses depois de sua prisão.
Todo este período seus filhos ficaram em situação de abrigamento, levando a
Dona Joana a ter que realizar visitas periódicas, na qual sua situação econômica já
precarizada entrou quase em colapso, vivenciando um processo cuja discriminação
marcou a demora para realização de reunião familiar. Por múltiplas vezes o atendimento
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Nome ficticio
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acionou traumas de Dona Joana, inclusive no que concerne a perda de outros filhos que
sofreu no decorrer de sua vida. As crianças, que dialogamos algumas vezes, diversas
vezes pediam para voltar para casa e que estavam com saudades de sua família. Somente
meses após a soltura de Lucia, em setembro, as netas de Dona Joana puderam retornar
para casa, junto a sua família.
No entanto, a experiência de Dona Joana, Lucia e Ana, assim como das presas que
visitamos em 2016 e 2018, não estão no passado ou foram pontuais.
Em setembro deste ano o retorno a Unidade Materno Infantil comprova que o
aprisionamento de mães necessariamente gesta consequências indeléveis para ela e seu
bebe. É fundamental frisar que mesmo com poucas presas, esta é uma unidade com perfil
extremamente fragilizado, na qual a liberdade está intimamente conectada a sua
possibilidade de maternagem. Neste sentido, a ausência de informação sobre se será
possível esperar o julgamento em liberdade ou ir para PAD implica, necessariamente, em
ausência de informação sobre a possibilidade ou não de manutenção de laços permanentes
com seus filhos, levando uma profunda sobrecarga emocional as mães e grávidas da
unidade.
Tal torna-se ainda mais grave, quando identificamos que a maior parte das internas
presentes eram mães de mais de um filho menor de 12 anos de idade, sem possibilidade
de cuidado por outras pessoas da família e, portanto, se enquadrariam nos limites do
Marco da Primeira Infância. A previsão legal acaba por gerar muita esperança nas
grávidas e mães, no que tange a possibilidade de um futuro ao lado dos seus filhos
extramuros.
No entanto, o que a direção apontou como mais comum é a separação entre mães
e filhos a partir na maioria dos casos em um ano, período a partir do qual a criança é
acolhida, geralmente, pela família extensa.
Quanto ao fluxo do parto, a direção afirmou que a interna precisa avisar sobre o
início do seu trabalho de parto, a equipe de saúde faz o primeiro atendimento e encaminha
para o PSGHA. No PSGHA, a gestante passa por uma triagem e só então segue para o
Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Esses trajetos são realizados pelo
SOE, via de regra, os relatos alternando entre a ocorrência de uso de algemas e a sua não
utilização. Deste modo o fluxo segue o mesmo do identificado na visita de 2018.
Os relatos são uníssonos no que se refere a abandono e falta de assistência. Para
pedir atendimento as presas tocam um interfone que muitas vezes não é atendido pelas
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agentes, que inclusive desligariam o mesmo nos fins de semana. Segundo as puérperas, o
tratamento no hospital melhorou. Uma relata que um profissional de saúde do hospital
fez cessar uma agressão dos policiais do SOE contra ela, e também ordenou a retirada das
algemas durante o parto.
É importante destacar que uma análise adequada sobre o tratamento dado a presas
e presos, especialmente no que se refere a tratamento desumano, degradante e cruel,
depende de uma análise pormenorizada, realizada a partir de uma escuta atenta, das
peculiaridades e vulnerabilidades de cada um dos sujeitos em privação de liberdade. Neste
sentido, questões de raça, classe e gênero impactam diretamente na forma como a tortura
e outras formas de tratamento cruel se materializarão na pratica, o que obviamente, no
caso de grávidas, puérperas e seus bebes envolverá não apenas as condições que afetam
todas as unidades prisionais, como também eixos que compõe essas especificidades.
Neste sentido faz-se necessário destacar que os relatos de assédios por parte de
policiais penais se agravaram no intramuros. No PSGHA, além de negarem acesso a
alimentação, as internas relatam que frases como: “minha mamadeira tá cheia”, “ela tem
uma penca de filho, se encostar nela engravida”, “doido para fazer um filho em você”,
fazem parte do cotidiano das mulheres grávidas atendidas na unidade.
As internas ainda nos relataram tratamento baseado em xingamentos e ameaças
por parte de alguns plantões de policiais penais da UMI. Algumas práticas de tortura
psicológica são relatadas entre as presas, cabendo destaque para uma delas que é a ameaça
permanente de separar a mãe do bebê a cada atitude que as agentes não considerem
adequadas, em relatos exatamente iguais aos feitos por Ana em 2019-2020. A ameaça
realizada culmina com as policiais penais afirmando às presas que após separação seriam
mandadas ao isolamento do Talavera Bruce, já que sem os bebês as mães poderiam passar
a sofrer a sanção de isolamento solitário. Esse cenário se agrava a partir da prática relatada
de não preparar a mãe para o doloroso momento de separação do bebê, tendo em vista
que todas estavam sem informações sobre quando tal ocorreria e nos informaram que a
praxe é que essas sejam avisadas tão somente no momento da separação.
Retomando a questão do próprio fluxo, como dissemos anteriormente neste
relatório, não houve alterações significativas desde 2018. Neste sentido, apontamos ser
possível perceber a reprodução dos problemas encontrados na Penitenciária Talavera
Bruce na Unidade Materno Infantil, pelo menos a partir da inclusão de mulheres grávidas
nos últimos meses de gestação na unidade. Apesar das condições estruturais e de
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salubridade da UMI serem significativamente melhores, além de não haver superlotação
e de sua equipe técnica ser mais completa, o abandono das presas grávidas e puérperas
seguiu sendo um relato unânime na visita.
Com a alta hospitalar, a interna retorna à unidade no SOE, enquanto o bebê vem
em um carro na unidade, em companhia de uma técnica de enfermagem, ou se aos finais
de semana, em companhia de uma policial penal. Ou seja, mantem-se o fluxo de mãe e
filhos separados logo na saída do hospital.
Em caso de hospitalização do bebê, caso a mãe o amamente, diferente do caso
encontrado em 2016, ela poderá ir ao hospital durante a internação, caso contrário, é
solicitado a presença de uma pessoa da família no hospital durante o tempo de
permanência da criança, mas a mãe não terá acesso ao mesmo, o que pode ser
extremamente prejudicial ao próprio processo de cura do bebê como citado acima.
Nos casos de consulta na rede externa da mãe, o bebê também não vai com a mãe
para rua. Fica sob cuidados de outras internas com o auxílio da técnica de enfermagem
que estiver na unidade.
Segundo a direção, o desligamento dos bebês inicia quando ele nasce. A equipe
técnica da unidade inicia uma “corrida contra o tempo”, segundo a diretora, a partir de
diversas avaliações sociais e psicológicas com a equipe técnica da própria UMI. Em via
de regra, é a mãe que aponta o familiar que será responsável pela criança.
No entanto, a própria direção informa que durante sua gestão, um bebê foi retirado
de sua mãe e está em acolhimento institucional. A interna teria, segundo relatou a
subdiretora, questões de saúde mental, e que se encontrava sem o devido cuidado
psíquico, entrando em surto, consequentemente não conseguia ter boa relação com o
coletivo, além de dificuldade no cuidado ao bebê. Então, a partir de uma decisão judicial
da Vara da Infância e Adolescência, o bebê foi acolhido e a mãe retornou para a unidade
prisional de origem sob justificativa de mau comportamento.
Cabe registrar que encontramos com essa mulher no seguro do SEAP/ISE, durante
inspeção no dia 11 de setembro de 2021 e a mesma aparentou extrema fragilidade e
deprimida, a mulher reivindicou saber onde está seu filho e relatou sua versão, na qual se
sente extremamente injustiçada pela maneira e justificativa da retirada de seu filho de sua
guarda.
A maior parte dos bebês ficam sob responsabilidade da família extensa das
internas. Segundo a subdireção, o entendimento do juiz responsável é que o ideal é o
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menor tempo possível do bebê na unidade. Mas cada caso é analisado individualmente, e
por isso, nas situações em que há a possibilidade de saída da mãe do sistema prisional, é
autorizado a permanência do bebê com a mesma até um ano depois do nascimento.
Neste ponto é importante destacar que o MEPCT/RJ entende ser torturante para o
bebê iniciar sua vida privado de liberdade, assim como o é a separação deste de sua mãe.
Neste sentido, enfatizamos que a prática de separação de mães e bebês remonta a cultura
racista dos tempos de escravidão, na qual a separação de famílias negras era utilizada
enquanto forma de destruição de laços e importavam em consequências traumáticas
severas à população negra. Neste sentido reforçamos a centralidade da aplicação do
Marco da Primeira Infância para as mães de crianças até 12 anos, grávidas e puérperas,
assim como de penas alternativas conjuntamente com programas de assistência que as
assegurem o sustento, sendo essa a única forma de prevenção efetiva a consequências
deletérias severas e traumáticas para mães e filhos. Não obstante este entendimento,
devemos reforçar que é central que a mãe que passe por este processo seja igualmente
cuidada e preparada de forma cuidadosa para este momento, sob pena deste se
materializar enquanto tortura psíquica contra a mesma.
A pandemia não trouxe nenhum alívio na situação das mães, mas criou outras
metodologias que agravam ainda mais suas violações. Destacamos que algumas das
presas passaram por audiência virtual e aqui merece destaque os relatos dos impactos
extremamente negativos do procedimento. Em primeiro plano relataram que entendem
ser muito ruim, especialmente sendo grávidas, que o juiz sequer possa olhar sua barriga,
já que só são capazes de ver seu rosto. Ainda relataram que em momento algum foi pedido
para que girassem a câmera para que fosse observada a presença ou não de agentes na
sala, sendo ainda alegado por estas que em todas as audiências havia algum profissional
da unidade presente e que este controlava o que elas diziam, ordenando que dessem
informações inclusive equivocadas para defensores ou juízes. Tal reforça o dano extremo
da virtualização das audiências para o acesso a ampla defesa e combate a tortura. Agravase ainda este cenário um relato que dá conta de uma presa que foi mantida entre 13 ou 18
horas, não soube precisar, sem poder amamentar seu filho ou ter contato com o mesmo,
por estar aguardando a realização da audiência virtual o que a deixou extremamente
preocupada e tensa, demonstrando a utilização do próprio instrumento da audiência
enquanto uma metodologia de tratamento cruel não apenas com a mãe, quanto com o
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próprio bebe já que o aleitamento é um momento central tanto no sentido nutritivo, quanto
da própria formação de vínculo entre mãe e bebe.
Assim, entendemos ser fundamental apresentar aqui no relatório sobre familiares
que hoje a relação de mãe e filho para uma presa do Rio de Janeiro, como demonstramos
neste subtítulo, é fundamentalmente baseada, cada uma a seu modo, em metodologias de
tortura para as mães e traumas para os bebês. Não há outra solução possível: para o melhor
interesse da criança é fundamental que sua mãe esteja em liberdade.

2.9 - Dificuldade de contato com a Defensoria Pública
A maioria das pessoas privadas de liberdade são pobres e, portanto, dependem da
assistência jurídica ofertada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. No
entanto, as frequentes dificuldades de contato com presos e defensores em algumas
unidades do Rio e a interrupção de atendimento nas unidades foi uma demanda
permanente durante as inspeções que ocorreram nos últimos anos. Ademais, a dificuldade
de contato das familiares para atendimento remoto ou presencial na instituição foi alvo
de reclamações para o MEPCT/RJ.
Apartado da Audiência de Custódia, na qual os familiares atendidos informaram
ter conseguido contato e informação em Benfica, caso a prisão se mantenha há um
completo colapso na comunicação da instituição com familiares. O número utilizado
comumente para o atendimento, “129”, historicamente apresenta dificuldades, mas a
pluralidade de métodos de atendimento remoto terminou inviabilizando quase em
absoluto o contato entre familiares e a defensoria. As familiares atendidas pelo
MEPCT/RJ e assistidas pela Defensoria comumente relatavam um verdadeiro labirinto
para o atendimento: o 129 normalmente estava ocupado ou não atendia, quando
conseguiam falar este indicava a necessidade de cadastramento no site ou e-mail, o e-mail
dizia para utilizar o aplicativo ou WhatsApp, no WhatsApp informavam para recomeçar
o processo ou que as familiares aguardassem, o que em determinados casos levava a quase
um mês de espera para familiares que se encontram em extrema angustia. Para agravar a
situação o WhatsApp no atendimento informa não aceitar áudios ou ligações, sendo
notório o baixo acesso à educação formal de parte dos assistidos que possuem um nível
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de alfabetização restrito e dependem da linguagem oral para comunicação isto ainda opera
como um severo detrator de acesso.
Tentando a compreensão com a instituição sobre o ocorrido, entendemos que cada
núcleo possui uma regra distinta: o NUSPEN se vale de 129 e e-mail, havendo uma
defensora que prefere a utilização de WhatsApp; já a Defensoria da VEP realiza
atendimento pelo WhatsApp, carece de uma linha mais direta e suficiente, e também de
uma oralidade mais acessível. Portanto, as demandas que chegam para o nosso órgão é a
dificuldade em agendar atendimentos, ou ainda, incompreensão dos termos utilizados nos
atendimentos, que dificulta o acompanhamento real da condição do preso. No 129 você
marca os atendimentos presenciais no plantão do NUSPEN, já a Defensoria da VEP só
atende presencial aqueles que não possuem WhatsApp. Este labirinto faz com que muitas
famílias terminem sem conseguir acesso ao defensor ou atendimento. Por obvio, não há
que se discutir a tecnicidade do trabalho da defensoria quanto a defesa, no entanto o
contato com seus assistidos é insuficiente e ineficaz, especialmente quando se trata do
“129”, levando um agravamento na angústia vivenciada na qual a maior expectativa é,
justamente, a soltura, progressão ou absolvição no processo para que a situação de
violência sistêmica do aprisionamento cesse. Trata-se de um problema que depende de
uma modificação institucional como um todo do atendimento ao público, que perpassa
pela inserção da compreensão do processo pelo assistido como elemento central ao acesso
a justiça.
A gravidade da situação pode ser compreendida em dados. Das 629 denúncias
recebidas pela Plataforma Desencarcera 49,7% eram assistidos, 60,3% não conseguiram
contato em momento algum. Já em 2021, 46,5% são assistidos, desses e 75,7% possuíram
dificuldade no retorno ou não conseguiram nenhum contato com a defensoria.
Para além do contato, há uma problemática no que tange aos recursos humanos
disponíveis, para a população inserida no sistema. O número de defensores destinados ao
atendimento criminal é insuficiente para as demandas que estão postas, dificultando o
acesso a assistência jurídica qualitativa no que concerne especialmente a informação
sobre processo.
Um outro fator diz respeito as formas de comunicação que estão colocadas nessa
relação. O mundo jurídico goza de uma língua própria, e quando não há o deciframento
desses meandros para a população em geral, simplesmente a mensagem não é passada.
Então, muitas das vezes, quando o familiar consegue um atendimento com a Defensoria,
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segue sem compreender o andamento processual e nos buscam muitas vezes para ajudar
neste decifrar de códigos jurídicos.

2.10 - Problemas com a tornozeleira eletrônica.
O monitoramento eletrônico por meio do uso de tornozeleiras foi instituído a partir
da Lei nº 12.403/2011, que versa sobre Alternativas Penais como forma de, supostamente,
reduzir a incidência da utilização de privação de liberdade, especialmente levando em
conta a superlotação no país. Mas desde sua adoção uma série de debates e estudos foram
feitos com base em dois efeitos diretos: ela operou como um forte estigma para as pessoas
que havia passado pelo cárcere ou tinham sofrido algum processo de criminalização, seja
por dificultar a reinserção no mercado de trabalho ou levar a maiores arbitrariedades, seja
prisões arbitrarias ou constância de revistas por policiais; do mesmo modo esta também
não impedia que mais penas privativas de liberdade ocorressem, tendo em vista a punição
ser parte de uma cultura do sistema de justiça, que passou a aplicar a medida como
alternativa a liberdade e não a prisão, ou seja, ela era imposta a pessoas que poderiam ter
saído em liberdade condicional com menores restrições.
Grande parte dos casos recebidos pelo MEPCT/RJ sobre tornozeleira vem de
presos que já sofreram condenação, mas que receberam conversão da pena em Prisão
Albergue Domiciliar, principalmente por conta de problemas graves de saúde- PAD
humanitária- e durante a pandemia após decisão da VEP que visava a redução
emergencial da superlotação, autorizando aqueles que possuíam benefícios extramuros
como visita periódica ao lar ou trabalho extramuros.
As tornozeleiras eletrônicas no Rio de Janeiro são um problema histórico. Ele é
um dos estados cujo serviço é prestado pela empresa Spacecomm 32, que em seu site se
denomina como “a maior empresa de monitoramento de sentenciados da América
Latina.”, cobrindo além do Rio de Janeiro mais 16 estados. Destaca-se que a empresa
não vende a tornozeleira ao Estado, mas sim aluga. Há assim um interesse
econômico comercial no alastramento da medida. A colocação de tornozeleiras
eletrônicas é realizado pela SEAP, estando localizado no setor dentro Coordenação
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https://www.spacecom.com.br/
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de Patronato e Alternativas Penais. Não são poucas as pessoas impactadas. Segundo a
própria SEAP de 2015 até 2019, 18,768 pessoas já foram ou estavam em monitoramento
eletrônico33.
Em maio de 2020, o Ministério de Justiça e Segurança Pública emitiu uma Nota
Técnica Orientadora sobre o tema, informando que a principal forma de financiamento
pelo Fundo Penitenciário Nacional da política hoje é a Central de Monitoração Eletrônica,
que são os espaços físicos que realizam atendimento, acompanhamento e fiscalização da
monitoração. Nesta nota foi indicado que houve repasse de R$ 2.162.420,00 ao Rio de
Janeiro, que realizava a monitoração naquele ano de 5560 pessoas, 5337 pessoas já
sentenciadas e 211 presos provisórios. Há de se destacar que a média nacional do valor
da tornozeleira é de R$ 198.48 a unidade, enquanto o valor no Rio de Janeiro era de
R$ 252,19.
Quase um ano antes, em outubro de 2019, foi realizado uma auditoria pelo
Tribunal de Contas do Estado que apurou uma série de irregularidades, exigindo
devolução por dano de R$ 6.7 milhões pela empresa, além da realização de nova
licitação34. Em maio de 2020, foi noticiado a interrupção da prestação de serviço por um
dia pela empresa, sob a alegação de que a SEAP estaria devendo R$ 13.5 milhões por
alguns meses sem pagamento entre 2018 e 2020. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
emitiu uma decisão ordenando a retomada do serviço imediata, informando ainda que o
caso estava sob investigação do TCE, incluindo a existência de sobrepreço, sendo o
contrato suspendo em maio de 2020 passando a ser monitorado por um Termo de Ajuste
de Conduta. Em agosto de 2020 foi fechado um acordo para a manutenção do serviço até
outubro de 2020, limitando a prestação a 5 mil equipamentos, dando 10 dias para SEAP
realizar contrato emergencial ou chamar nova licitação. Em 25 de novembro foi
estabelecido 60 dias para pagamento, o que novamente não foi realizado. Já em fevereiro
de 2021 novamente a Spacecomm pediu a suspensão da prestação de serviço por
inadimplência de R$ 1 milhão pela SEAP sendo dado 10 dias para pagamento sob pena
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http://rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=527
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https://www.tcerj.tc.br/portalnovo/noticia/tce_rj_nao_proibiu_pagamentos_da_seap_a_empresa_de_torn
ozeleira_eletronica
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de suspensão do serviço, o que foi realizado. Neste período eram 3.295 pessoas com
monitoramento.35
Este caos na prestação de serviço impacta de diversas formas o cotidiano das
pessoas monitoradas: as tornozeleiras apresentam frequentemente defeito, seja
desligamento, quebra ou descarga excessivamente rápida, até fazer com que apenados
retornem de tempos em tempos para tentar que tal seja instalado sem sucesso o que gera
extrema insegurança nos que tem a medida imposta. Igualmente os presos saem com as
medidas sem sequer compreender ou ter a eles explicados quais os limites impostos a ele,
se podem voltar a trabalhar, se podem ter endereço distinto do processo caso tenha
perdido sua morada, onde devem trocar estes endereços, o que fazem quando a
tornozeleira possui defeitos. Soma-se a vida daqueles que cumprem prisão domiciliar e
liberdade condicional, conforme denúncias recebidas, que o Patronato, responsável por
assinar o comparecimento do preso em caderneta, não vem emitindo novas unidade e que
muitas vezes funcionários se negam a assinar, o que também leva a colocar-se em situação
de evasão e potencializam o retorno ao regime fechado. Por ineficiência do estado, o
retorno ao sistema prisional daqueles que cumprem suas obrigações seguem sendo uma
ameaça constante. Neste mesmo sentido, apesar do conhecimento desses defeitos, os
presos são recolocados como evadidos no sistema, por vezes sem conseguir contato com
defensores e advogados para que informem na VEP o problema, terminam por ter
regressão de regime imposta. Segundo nos informam pessoas que experienciam esta
situação, na Central parte dos assistidos após entrada no sistema como “evadido” só
poderia ter reversão com decisão da Vara de Execuções Penais.
Um caso anterior a pandemia torna-se emblemático pois apresenta o extremo
impacto que a ausência de critérios na utilização de tornozeleira eletrônica. Aroldo, nome
fictício dado para preservação da privacidade de seus familiares, começou a ser
acompanhado pelo MEPCT/RJ em 2019 após sermos buscados por sua mãe que nos
informou que ele estava preso após tiro de arma de fogo no momento de sua prisão que o
havia deixado paraplégico. À época em que estava preso, devido a extensão de seus
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ferimentos após PAF e pelas consequências gravíssimas que o encarceramento estava
gerando em seu quadro de saúde, emitimos um parecer anexado pela defesa ao pedido de
PAD humanitária na VEP, buscando a concessão do benefício, o que tão somente
realizamos em casos que observamos risco iminente de dano irreparável a saúde ou vida
de um apenado. Neste elencamos o estado deteriorado de saúde, o qual citamos abaixo:
“O caso de [Aroldo] chegou ao conhecimento do MEPCT/RJ no dia 26 de
fevereiro do presente ano [2019], por tratar-se de preso que havia sido detido após
ferimento de arma de fogo (PAF), cuja consequência foi dano permanente motor,
tendo ele adquirido deficiência física (paraplegia). Inicialmente o sr. [Aroldo] deu
entrada pela Cadeia José Frederico Marques, Benfica, tendo em seguida sido
transferido para o Presídio Ary Franco (Água Santa) e posteriormente para a
Cadeia Pública Jorge Santana no Complexo de Gericinó, unidade essa destinada
a presos baleados e/ou com problemas de saúde. Tendo em vista a absoluta
ausência de estrutura no local para atendimento do mesmo, este foi transferido
novamente para a Unidade de Pronto Atendimento- Hospital Hamilton Agostinho.
Recentemente tomamos conhecimento que mais uma vez houve deterioração
do estado de saúde do apenado, que passou a ter, segundo relatos, pernas
atrofiadas e diversas escaras pelo corpo.” (MEPCT/RJ,2019, p. 3)

Aroldo recebeu PAD no dia 11 de outubro de 2019. Mantivemos contato com a
mãe do mesmo no último ano, tendo ele tido sua pena convertida em PAD com
tornozeleira eletrônica. Sua família foi quem garantiu não só mobilização em torno do
caso até sua soltura, como também conseguiu no extramuros toda a assistência médica
necessária, inclusive fisioterapia.
Durante o período de sua domiciliar Aroldo conseguiu melhoras
consideráveis, especialmente quanto a suas escaras, que fecharam, mesmo deixando
profundas cicatrizes, e estava recebendo acompanhamento médico adequado, da
qual destacamos fisioterapia, que por sua vez é inexistente no sistema prisional
fluminense.
Durante a pandemia, Aroldo teve um problema referente a defeito na tornozeleira,
e este momento foi determinante para o início de um período de deterioração de sua saúde.
Por óbvio enquanto portador de deficiência motora, não sentia suas pernas, então a
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tornozeleira apresentou defeito e vibrou, mas este não sentiu. Sua mãe, ao notar o que
tinha acontecido, se dirigiu prontamente a Central de Monitoramento, ainda nos alertando
sobre o que estava em curso. Alertamos a defensoria que prontamente peticionou no
processo da VEP, enquanto a sua mãe teve notícia de que este estava aparecendo como
evadido no sistema e que havia a possibilidade de expedição de mandado de prisão, pois
a VEP já havia sido notificada. Durante todo o período até seu falecimento não foi
solucionada a questão.
Simultaneamente a isso, vários dos processos foram tendo sentença de
condenação em regime fechado, apesar da defensoria estar monitorando e alertando em
todos eles sobre seu grave estado de saúde e risco de morte caso retornasse ao sistema
prisional.
O ocorrido com seus processos e com a tornozeleira eletrônica foram
determinantes para um extenso quadro depressivo, que o levou a emagrecimento e
retrocesso de sua saúde, levando a uma serie de escaras cuja última internação hospitalar,
já emagrecido e extremamente deprimido o contaminou com osteomielite. Nos seus
últimos dias nos foi relatado o quanto o uso da tornozeleira estava impactando em
sofrimento intenso a Aroldo que se encontrava com os pés inchados e feridos, levando a
família eventualmente a cortar a tornozeleira para assegurar que pelo menos este tivesse
seu sofrimento reduzido. Em 01 de agosto sua mãe entrou em contato que ele havia
falecido, após anos de luta para recuperar a saúde retirada pelo cárcere, trauma este
relacionado cada vez que o risco de retorno ao mesmo ocorria em sua vida, seja pelo
funcionamento defeituoso de sua tornozeleira ou pelos mandados de prisão a regime
fechado. O que nunca foi considerado foi que Aroldo era uma pessoa com deficiência
motora, que não passaria pelo sistema prisional nem em sua prisão em 2019 sem risco de
morte. Aroldo foi preso aos 23 anos baleado, recebeu PAD no mesmo ano pois o risco de
morte era iminente, sobreviveu com apoio de sua família, mas o risco de reviver a situação
que lhe levou a saúde, fez com que aos 25 anos de idade viesse a óbito, por causas que
poderiam ter sido plenamente evitadas pelo Estado.

2.11 - Problemas graves no fluxo de informação sobre as mortes no
sistema prisional
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É fundamental demarcar, antes de apresentar os problemas sobre a notificação das
famílias a respeito das mortes, que o Estado tem uma responsabilidade aumentada sobre
o resguardo do direito à vida e a integridade física de quaisquer pessoas privadas de
liberdade.
Assim, segundo padrões internacionais, caso haja violação de direitos humanos
de pessoas privadas de liberdade ou suas famílias, o Estado deve dispor de um recurso
eficaz para pleitear reparações, devendo esses terem acesso a uma participação ativa na
investigação com possibilidades de apresentação de queixas, provas, petições ou
quaisquer outras diligências para ter satisfeito seu direito a estabelecer a verdade dos
fatos36. O direito a verdade, por sua vez, é um direito autônomo, e consiste no dever dos
órgãos competentes de esclarecimento dos fatos ocorridos e, caso haja, responsabilização
daqueles agentes de Estado envolvidos, sendo o dever de informação sobre todo o
ocorrido uma obrigação do Estado frente às famílias das vítimas e toda sociedade37.
É fundamental aqui que se marque que estabelecer o ocorrido inclui a obrigação
de adotar desenhos institucionais que permitam que este direito se realize na forma mais
idônea, participativa e completa possível, não podendo haver obstáculos que façam com
que ele se torne um direito aparente, mas não efetivo38. Assim, a uma função individual
diretamente para a familiar ou vítima, operando como uma forma de reparação39 e em sua
dimensão coletiva representa o estabelecimento da mais completa verdade histórica
possível40.
Quando se trata de pessoas cuja morte ocorre quando ela está presa ou custodiada
de alguma forma pelo Estado, há o dever de iniciar uma investigação sem provocação (ex
officio) e sem demora, devendo ainda ser séria, efetiva e imparcial.
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Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
19 de mayo de 2011. Parr. 86
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Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101. Parr. 273-274;
Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31
de enero de 2006. Serie C No. 140. Parr. 219
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Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Parr.193
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Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
19 de mayo de 2011. 86
40

y

Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163. Parr.193
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O Protocolo de Minessotta trata exatamente destes direitos. Ele foi estruturado
para investigações de mortes potencialmente ilícitas elaborado pelo Alto Comissariado
em Direitos Humanos das Nações Unidas. Os deveres presentes nele são múltiplos e como
se verá todos desrespeitados pelo Estado: a perícia deve ser autônoma para mortes em
prisões, ou seja, não podem ser feitas por funcionários ligados ao sistema prisional ou
sofrer nenhuma influência das administrações destes espaços. As mortes em privação de
liberdade também dependem de protocolo próprio de notificações, como haver notícia
imediata às autoridades independentes e autônomas que possam realizar uma investigação
apartada da própria administração prisional, inclusive pelo caráter de controle estrito que
estes espaços possuem nas vidas dos sujeitos que lá se encontram.
A família aqui também possui direito a ter acesso a toda a documentação das
pessoas mortas no sistema. A participação destes, para o Protocolo, é exatamente o que
permite a garantia de isenção das análises e transparência, já que as investigações devem
estar abertas ao escrutínio público e das familiares daqueles que vieram a falecer nestes
espaços. O direito a todos esses itens não é apenas da familiar mas do próprio falecido,
que mantem o direito a dignidade como um princípio base de sua proteção. Sabemos que
a realidade concreta dos presos e presas e seus familiares não é nada sequer próximo a
isto.
Em 2020, por exemplo, foi admitido41 um caso na Comissão Interamericana de
Direitos Humanos de um preso provisório chamado José Carlos da Silva42 que estava
preso na Cadeia Pública Pedro Melo desde abril de 2006. A visita de familiares não havia
ainda sido autorizada, mas este enviava cartas informando sobre a falta de condições de
seu encarceramento e sobre episódios reiterados de tortura por agentes penitenciários
incluindo espancamento. Seus familiares tentaram visitá-lo diversas vezes sem sucesso
tendo em vista que não conseguiam acesso a carteira de visitante. Aproximadamente
quatro meses depois de sua prisão, em 14 de agosto de 2006, quando finalmente a família
conseguiu agendar a visita, sua mãe foi informada que seu filho havia sido internado no
então Hospital Penal Fabio Soares Maciel, hospital este que já foi fechado com a
desativação do Complexo Frei Caneca. Ela então se dirigiu ao local e lá foi informada
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que ele teria dado entrada no dia 23 de julho e falecido no dia seguinte. No intervalo entre
23 de julho e 14 de agosto a família havia tentado visitar José Carlos novamente, mas não
obteve êxito e nada lhe foi informado. No mesmo dia a mãe de José Carlos se dirigiu ao
Instituto Médico Legal, e tomou conhecimento que seu filho teria sido enterrado como
indigente, recebendo o número da cova onde seu corpo estaria. A familiar retornou no dia
seguinte ao IML e sua sobrinha encontrou o corpo, fora do local refrigerado, ainda em
suas dependências e já em decomposição. O sepultamento só pode ocorrer após
autorização em 06 de setembro daquele ano.
É imensurável a gravidade da violação sofrida por esta família, que não apenas
perdeu seu filho sem que pudesse visita-lo, como sequer foi alertada pelo estado sobre o
óbito, e teve que por conta própria achar seu corpo dentro de uma instituição pública
responsável, justamente, pela investigação das causas que levaram a vida de pessoas no
Rio de Janeiro. José Carlos também teve incontáveis violações somadas, foi preso em
situação de incomunicabilidade, veio a óbito sem que houvesse o devido cuidado a sua
integridade física, vítima de tortura e sequer quando morto teve seus direitos básicos
respeitados. É importante demarcar: os mortos também possuem direitos, dentre eles a
dignidade. Segundo a Corte Interamericana, os restos mortais de uma pessoa merecem
ser tratados com respeito, de modo a reconhecer o valor que sua memória tem para seus
entes queridos43.
Infelizmente o ocorrido com José Carlos está longe de ser um caso isolado, e a
pandemia de COVID-19 trouxe novos contornos a esta questão, fazendo com que casos
como este possam se repetir, como no caso de Melissa que já mencionamos acima.
Em 2020, especialmente a partir do receio de um incremento no número de óbitos
no sistema prisional fluminense, entendemos que era fundamental realizar um
cruzamento mais detidos de informações sobre as mortes, especialmente a partir de casos
que começavam a chegar a nosso conhecimento de erros graves no fluxo de informações
aos familiares.
Em um dos primeiros meses da pandemia recebemos a ligação de uma parceira
que estava com uma familiar em desespero, sem notícias de seu ente querido, na porta de
uma unidade no município de Magé. Ela nos informou que a familiar estava relatando
que seu parente estava doente e que sua saúde estava piorando, mas que com a interrupção
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de visitas não conseguia informação de modo algum sobre seu filho. O MEPCT/RJ
recebia à época a lista de pacientes internados ou suspeitos de COVID-19 na qual
constava onde estes se localizavam, se estavam internados, se receberam alta ou se
faleceram. Como realizamos outras vezes, checamos a lista e constava que o preso tinha
vindo a óbito. Pedimos alguns minutos para entrar em contato com a direção e requeremos
que esta descesse e avisasse a familiar do ocorrido, tendo em vista que ninguém o havia
feito até aquele momento e enfatizando a necessidade de que fosse feito um acolhimento
a familiar. Algumas horas depois tivemos retorno que a direção havia feito a comunicação
aos familiares na porta da unidade.
Logo no início da pandemia, o caso de Luciano44 também chegou a nosso
conhecimento, tendo este inclusive já constado em nosso relatório temático do ano
passado. Segundo seu BAM ele possuía 22 anos e na Guia de Remoção Cadavérica tinha
25. Ele faleceu cinco dias depois de declarada contaminação descontrolada de COVID19 e serem estabelecidas as medidas de isolamento social pelo governo estadual. Luciano
dá entrada já cadáver às 00:50 horas, recebendo em sua declaração de óbito a causa
“outras mortes súbitas de causa desconhecida”, mais uma das mortes por causa
indeterminada da pandemia, sem nenhuma testagem. Segundo seu BAM este teria tido
saída às 02:13 da madrugada em direção ao IML. Mas as notícias rapidamente chegaram
que a realidade era diferente: seus familiares passaram dias tentando a remoção de seu
corpo para dar-lhe um enterro digno e viverem o luto da perda de um jovem ente querido.
A repercussão do caso gerou a abertura de um Inquérito Civil pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, no qual houve relatos de que este havia passado mal na cela
com falta de ar. Há depoimentos de policiais penais que o pedido de atendimento chegou
às 00:02 horas do dia de sua morte, levando 24 minutos para chegada do SOE, que então
teria levado 22 minutos para transportar Luciano até o PSGHA, sendo a unidade que este
estava dentro do próprio Complexo de Gericinó. Segundo as documentações analisadas,
não é informado o porquê da demora. O registro de ocorrência de sua morte foi realizado
no mesmo dia pela manhã, que era um sábado. Apesar do PSGHA requerer ao IML a
remoção cadavérica, a direção do IML informou que o de referência (Campo Grande)
estaria fechado no fim de semana para necropsia. Foi tentado contato com o corpo de
bombeiros, mas mais uma vez a direção do IML informou que não estava atendendo este
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tipo de remoção. O corpo Luciano somente foi removido segunda-feira dia 23.03.2020,
segundo a Guia de Remoção Cadavérica
Tais eventos não ocorrem ocasionalmente, mas sim por uma falha que está sendo
apontada como grave por uma série de instituições a respeito do fluxo de óbitos
estabelecido pela SEAP/RJ, incluso aqui o que concerne a notificação de familiares.
Antes da pandemia estava em vigor a Resolução 774 da SEAP de 26 de junho de
2019 que previa um fluxo que envolvia a perícia pelo IML e uma série de hipóteses de
como deveria ser realizada a remoção cadavérica e o atestado de óbito. Nesta normativa,
o aviso de falecimento ao familiar deveria ser dado por telegrama ou telefone,
disponibilizando o serviço social e psicologia para assistência, realizado pela direção da
unidade em que o preso se localizava. Se a morte ocorresse em unidade de saúde da SEAP,
ao invés do estabelecimento de um fluxo mais simples que passasse pela própria equipe
do PSGHA ou Sanatório, ela previa o aviso à unidade de origem para que então essa
avisasse a família. Mais insuficiente ainda se torna a proposta para preso que venha a
óbito na rede pública: caberia ao SOE alertar a unidade de origem, sendo que esta, os
serviços de saúde da SEAP e outros seriam apenas responsáveis pela notificação nos
termos da Resolução “se tomarem ciência”, cabendo as direções apenas buscar a evolução
“rotineiramente” dos presos baixados.
Aqui o fluxo já possuía riscos severos de familiares não saberem em tempo hábil
do óbito ou saberem de um modo completamente inadequado e sem o devido suporte que
uma notícia deste peso pode gerar em suas vidas. Mas com a pandemia o fluxo manteve
o que ele possuía de mais falho, sendo as alterações realizadas ainda mais distante dos
padrões internacionais. A Resolução da SEAP/SEPOL n. 10, amplamente tratada em
nosso Relatório Temático de 2020, suspendeu os exames do IML, passando os presos a
ter sua declaração de óbitos preenchida pelos funcionários do PSGHA, impactando
severamente no direito a memória e verdade das familiares dos presos. Os dois casos
mencionados ocorreram exatamente no momento em que este fluxo estava começando a
ser aplicado, demonstrando os impactos negativos da Resolução logo nos primeiros
momentos que entrou em vigor.
No ano passado, em 2020, com o estabelecimento da Resolução, foi questionado
por Ofício do Grupo de Trabalho Interinstitucional em Defesa da Cidadania, sediado
junto com a 7ªCCR MPF, do qual fazemos parte, como estava o fluxo dos obituados da
SEAP, incluindo aqui a notificação das familiares. A resposta datada de junho de 2020
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dá conta de um fluxo que consistiria em: um médico plantonista faz a declaração de óbito
e o registro de ocorrência eletrônico, que entrega ao chefe de segurança ou ao chefe de
turma da UP local. Por sua vez, a enfermagem prepara o corpo para que esse seja levado
por um maqueiro para a câmara fria, acompanhado por um agente penitenciário. A OS
afirmou que os corpos ficam na câmara fria até o transporte para o IML, que tende a não
durar mais de 24 horas, estando na responsabilidade do SEAPHA. A OS também
informou que o transporte é feito pela defesa civil e que o IML de referência é o de Campo
Grande e registrou que entre 01/01 e 18/06 de 2020 57 corpos foram encaminhados ao
IML.
A OS afirmou que nenhuma pessoa que veio à óbito no PSGHA deixou de ser
documentada. Quanto aos óbitos na rede externa, afirmou ser responsabilidade do
hospital que o preso está baixado comunicar à família, indicando que o PSGHA só
consegue saber informações com busca ativa pelo serviço social. No ofício, afirmou que
foram sete os internos que vieram a óbito na rede externa e que o registro no SIPEN seria
de responsabilidade do SEAPHA. Por fim, alegou que qualquer apoio ao familiar seria de
responsabilidade da unidade de origem do preso, assim como o dever de notificação.
O GT Interinstitucional também oficiou à Subsecretaria de Tratamento da SEAP,
questionando sobre o fluxo para óbitos. Recebemos, em resposta, a informação de que
quem realiza o recolhimento dos corpos seria o serviço de remoção do corpo de
bombeiros. Salientou que a notificação de óbito na rede externa é feita pelo SOE ao
PSGHA, que então solicita à rede pública as informações para fazer as notificações
necessárias, inclusive à UP de origem que, por sua vez, deve notificar o familiar.
Diversamente da OS AFNE, a Secretaria afirmou que foram 6 os pacientes que vieram à
óbito na rede externa até 24/06. Informou também que cabe ao setor de cadastro e
classificação a inclusão do SIPEN, tanto da baixa quanto do óbito, assim como a
notificação da família por telegrama ou telefone, para encaminhá-la ao IML.
O fluxo assim torna-se completamente irracional e por óbvio com uma série de
problemas que não serão resolvidos sem uma atuação interinstitucional que possa dar as
violações por ele geradas a resposta necessária.
A ausência de contato com familiares, como medida importante para investigação,
mostrou-se necessária também em caso que recebemos pela plataforma em 2020. A
família denunciou algum tempo antes de sua morte que não conseguia confirmar
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informações sobre a saúde do jovem Anderson45 de 21 anos, tendo recebido notícias que
ele estaria abandonado no isolamento da unidade, em surto por conta de sofrimento
psíquico e também que estaria no PSGHA, nos pedindo auxílio para buscar informações
de qual das duas versões era verdadeira. Tentamos inúmeras vezes contato com a unidade
e enviamos ofícios, nunca obtivemos respostas. Alguns dias depois, a mesma familiar
informou que seu filho teria morrido e que foi alertada por telegrama telefonado.
Acessamos em nosso cruzamento de dados, meses depois, seu Boletim de Atendimento
Médico. Perceptivelmente a versão outra que a do Policial Penal não foi levada em conta:
o BAM se inicia informando que este chegou desacordado e segundo o agente teria
“usado drogas psicoativas na unidade”, sendo considerado que este estava com surto
psicótico e suspeita de uso abusivo de drogas. No dia seguinte à sua internação, pela
manhã, o paciente apresentou crise convulsiva, sendo pedida vaga zero que foi negada.
No dia subsequente foi feito um teste rápido no qual se descobriu que convivia com HIV
e ainda estava desacordado, entrando quatro dias depois em coma sem conseguir ainda
vaga zero para TC de crânio, passando a ser tratado só então para outras possibilidades
como neurotoxoplasmose e meningite fúngica. Algumas semanas depois ele veio a óbito.
Em nenhum momento a família teve espaço para dar informações sobre o que sabia ou
seu histórico, que poderiam ter sido fundamentais tanto no atendimento, quanto para
estabelecer a causa mortis.
Até novembro deste ano foram 301 óbitos desde o início da pandemia na SEAP
RJ, sendo 159 entre março e dezembro de 2020 e 142 até 17 de novembro de 2021
segundo o SIPEN. Entre março de 2020 e julho de 2021, 244 pessoas morreram na SEAPRJ, das quais, segundo dados do Instituto Médico Legal, 39 (16%) não tiveram sua
passagem registrada no IML, mesmo que esta esteja prevista. As unidades nas quais estes
presos estavam localizados antes do óbito eram: Presídio Diomedes Vinhosa Muniz
(Itaperuna), Instituto Penal Candido Mendes (Rio de Janeiro), Penitenciária Carlos
Tinoco da Fonseca (Campos dos Goytacazes); Cadeia Pública Juíza Patricia Acioli (São
Gonçalo), Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (Rio de Janeiro), Presídio Evaristo de
Moraes (Rio de Janeiro), Penitenciária Luiz Fernandes Bandeira Duarte (Resende);
Presidio ISAP Tiago Teles de Castro Domingues (São Gonçalo); Colônia Agrícola Marco
Aurélio Vergas Tavares de Mattos (Magé), Instituto Penal Benjamin de Moraes Filho
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(Rio de Janeiro); Presídio Elizabeth Sá Rego (Rio de Janeiro); Presídio Romero Neto
(Magé); Cadeia Pública José Frederico Marques (Rio de Janeiro); Penitenciária Milton
Dias Moreira (Japeri); Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho (Rio de Janeiro);
Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira (Rio de Janeiro); Instituto Penal Coronel
PM Francisco Spargoli Rocha (Niterói), Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (Rio
de Janeiro); Cadeia Pública Cotrim Neto (Japeri) e Cadeia Pública Dalton Crespo de
Castro(Campos dos Goytacazes).
Não há como negar pela abrangência territorial, sistematicidade e variedade de
regimes, que não se trata de erro pontual ou individualizável, mas sim de um problema
grave e estrutural do fluxo de óbitos na SEAP. Entendemos ser central uma atuação
multisetorial integrada entre as Secretarias de Estado de Administração Penitenciária,
Estadual e Municipal de Saúde e de Polícia Civil para elaboração de um fluxo que dê
conta do respeito aos direitos básicos dos presos e seus familiares e que este seja posto
efetivamente em prática.
Este cenário dramático é apenas o início do que pretendemos relatar nas próximas
páginas, trazidos por nós pelas nossas parceiras familiares, em sua grande maioria
mulheres negras e de periferia que lutam incansavelmente pelo cuidado com os seus.
Vivenciamos uma política de desinformação, incomunicabilidade e por tal
violência permanente a familiares de presos, que perpassam pela angústia de não saber o
que, onde e como estar com seu familiar, mitigada tão somente pela extrema solidariedade
presente entre familiares que passam por esse sistema tem entre si. Familiares apoiam
presos e outras famílias, presos apoiam outros presos e parecem ser os únicos que ainda
garantem qualquer nível de humanidade e afeto para os privados de liberdade. Há aqui
um outro nível de intensidade no que diz respeito a estar junto e em coletivo.
Avaliamos que o fluxo de informações sobre a situação dos internos e internas,
é, sem sombra de dúvidas, a maior demanda das familiares. Reforçamos assim a
importância de ações urgentes a serem tomadas pela SEAP para sanar a dificuldade em
obter informações sobre pessoas presas no Estado do Rio de Janeiro. Em situações
extremas, como a pandemia, incêndios, rebeliões, grandes transferências servem para
ilustrar o quão impactante a ansiedade e sofrimento gerados pela incomunicabilidade
podem gerar nas vidas das pessoas que tem um ente querido privado de liberdade.
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CAP. III – A FAMÍLIA NA E PELA SOCIOEDUCAÇÃO
A centralidade da família no cumprimento das medidas socioeducativas, impacta
ainda mais as relações quando adolescentes e jovens são privados de liberdade. A
responsabilização e o empenho nessa dinâmica traz muitos sentimentos aos envolvidos e
cria novas rotinas familiares. Tudo porque, o termo família toma proporções diferentes
quando nos direcionamos para o sistema socioeducativo, nesse espaço de privação de
liberdade a família para além de visitante e de possibilidade de afeto se torna - ou deveria
se tornar-, protagonista durante a execução da medida socioeducativa.
Tanto o artigo 22746 da constituição federal quanto o artigo 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069) estabelecem a co-responsabilidade de família, da
comunidade, e da sociedade em geral e poder público em assegurar, por meio de
promoção e defesa, os direitos de crianças e adolescentes. Para cada um desses atores
sociais existem atribuições distintas, porém o trabalho de conscientização e
responsabilização deve ser contínuo e recíproco, ou seja, família, comunidade, sociedade
em geral e Estado não podem abdicar de interagir uns com os outros.
Tal co-responsabilidade47 foi detalhada no texto do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE, mostrando que os papeis desses atores sociais
se conjugam e se entrelaçam. A sociedade e o poder público devem cuidar para que as
famílias possam se organizar e se responsabilizar pelo cuidado e acompanhamento de
seus adolescentes, evitando a negação de seus direitos, principalmente quando se
encontram em situação de cumprimento de medida socioeducativa. Já à família, à
comunidade e à sociedade em geral cabe zelar para que o Estado cumpra com suas
responsabilidades, fiscalizando e acompanhando o atendimento socioeducativo,
reivindicando a melhoria das condições do tratamento e a prioridade para esse público
específico, inclusive orçamentária.
Compreendemos que a participação da família, da comunidade e das organizações
da sociedade civil voltadas para defesa dos direitos da criança e do adolescente na ação
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socioeducativa é fundamental para o alcance dos objetivos da medida aplicada ao
adolescente. As práticas sociais devem oferecer condições reais, por meio de ações e
atividades programáticas à participação ativa e qualitativa da família no processo
socioeducativo, possibilitando o fortalecimento dos vínculos e a inclusão dos
adolescentes no ambiente familiar e comunitário.
As ações e atividades, propostas pelas instituições públicas responsáveis pela
execução da medida socioeducativa, devem ser programadas a partir da realidade familiar
e comunitária dos adolescentes para que em conjunto – programa de atendimento,
adolescentes e familiares – possam encontrar respostas e soluções mais aproximadas de
suas reais necessidades. Tudo que é objetivo na formação do adolescente é extensivo à
sua família. Portanto, o protagonismo do adolescente não se dá fora das relações mais
íntimas. Sua cidadania não acontece plenamente se ele não estiver integrado à
comunidade e compartilhando suas conquistas com a sua família.
Contudo, mesmo diante do texto legislativo ou das recomendações de atuação,
quando encontramos as familiares é possível identificar os atravessamentos do impacto
das mudanças causadas pela inclusão de seus filhos ou filhas no sistema socioeducativo.
Narram como primeira questão a forma como são tratadas/qualificadas na Vara da
Infância e juventude, muitas vezes retratadas como “mãe de bandido” e acabam sendo
responsabilizadas pelos atos infracionais atribuídos aos seus filhos. Acompanhar e ouvir
a trajetória das famílias nos remete a diversas questões postas no campo de defesa dos
direitos humanos, como: associação entre pobreza e criminalidade, ausência ou
precariedade de políticas públicas, entre outras.
Tais relatos são permeados por sentimentos como: raiva, impotência, desespero,
medo, e aversão pelas humilhações que são submetidas, assim como seus filhos. Sendo
inúmeros os relatos de violência, conforme exposto adiante.
Em diversos encontros é possível identificar o desconhecimento que as mães têm
em relação ao sistema socioeducativo, pois ainda permanece no imaginário social que
essas instituições são feitas para oferecer direitos que antes foram negados e que as
famílias foram levadas a acreditar não ter como garantir tal acesso, como eram pensadas
as atividades da FUNABEM e FEBEM - Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, respectivamente - no século passado. Muitos
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discursos são de acreditar que os seus filhos estariam protegidos em espaços sempre
denominados com termos de educação48.
Contudo a realidade se apresenta no momento da visita quando enxergam e sentem
as marcas e o cheiro deixados no corpo de seus filhos e também nos seus. Processo
iniciado na delegacia, quando precisam percorrer um longo caminho para encontrar o
filho, ou ter negado a entrega da medicação após o filho ter passado por cirurgia, vêem
as distância das unidades em relação ao local de moradia, passam pela revista vexatória,
dentre outras situações de violência e violações.

3.1 – A organização coletiva do sofrimento das famílias
Diversas são as mulheres que vão para as filas nas portas de unidades
socioeducativas em dias de visitas, são elas que vivenciam o impacto de um sistema bruto,
cru, cruel, destruidor, que objetifica a potência dos sujeitos, que causa dor, sofrimento,
humilhação, impotência, mas que também faz brotar inquietações e indignação capaz de
produzir encontros que coletivizam, como o que presenciamos na Casa Mãe, no
movimento AMAR e no Movimento Moleque. A seguir uma breve descrição dessas
insurgências resistentes:
CASA MÃE – Belford Roxo

A Casa Mãe começou em 2011, a partir de um incomodo da Sra. Sandra
funcionária concursada do DEGASE que trabalhava na produção das refeições nas
unidades, com a falta de assistência na fila para as familiares, que desmaiavam na fila por
falta de alimento e não havendo nenhum acolhimento para as mesmas, sequer garantia de
organização da fila.
A casa é um espaço que as mães podem esperar para visita e conta ainda com
atendimento de profissional da psicologia e fornece refeições. Há um bazar que vende
peças baratas, especialmente calças, para as mães que visitam. A casa funciona com
trabalho voluntário, não tem muito estímulo/apoio governamental.
Sobre o tema em 2017 o MEPCT/RJ elaborou o relatório temático “Presídios com nome de escola”,
disponível em www.mecanismorj.com.br
48
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Em dia de visita passam mais de 50 visitantes, o local é um espaço de acolhimento
e apoio, além de servir como ponto de diálogo e troca de informações como forma de
construção de um novo lugar e de possibilidade de reinvenção diante do destino dado a
famílias pobres. Espaço capaz de ser entendido como resistência aos estigmas produzidos
que recaem sobre os corpos das visitantes, que na maioria das vezes são tidas como
incapazes ou desqualificadas no exercício da maternidade.

Movimento Moleque

O Movimento Moleque iniciou em 2003 após o encontro das Mães Mônica Cunha
e Rute Salles, que experenciaram os horrores49 da rotina socioeducativa quando seus
filhos foram inseridos no sistema. O objetivo era acolher, apoiar e desenvolver ações de
promoção de direitos junto aos jovens que ingressam o sistema socioeducativo. E durante
esses anos o Moleque vem apoiando famílias e jovens tanto no momento do cumprimento
da medida socioeducativa quanto na saída das unidades.
Se destacando como um dos principais movimentos de familiares no campo
socioeducativo, pois buscam criar formas de enfrentamento aos efeitos da execução de
uma medida socioeducativa, além de levar para espaços públicos discurso potente da luta
de diversas mães e as dificuldades impostas por uma medida socioeducativa em suas
vidas.

Movimento de Mães AMAR

O movimento de mães AMAR no Rio de Janeiro, teve início através de Valeria
Gomes de Oliveira, que teve seu filho apreendido e sentenciado a medida de internação
no Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE.
E inspirada na experiência de Conceição Paganeli que transformou seu sofrimento
em luta, empenhando-se em reduzir o sofrimento de outras famílias no Estado de São
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CUNHA, M.; SALES, R. & CANARIM, C. (2007). “O Movimento Moleque: Movimento de mães pelos
direitos dos adolescentes no Sistema sócio-educativo” in Comissão de Direitos Humanos do Conselho
Regional de Psicologia/5ª Região. Direitos Humanos: O que temos a ver com isso? Rio de Janeiro:
Conselho Regional de Psicologia/RJ.
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Paulo, o Movimento AMAR no Rio de Janeiro vem desenvolvendo esse trabalho de
suporte para centenas de familiares. Entre as principais atuações destacamos:
- Promover a participação de familiares e da comunidade no acompanhamento da
medida socioeducativa;
-Ampliar e garantir a participação de famílias e da comunidade na ressocialização
de jovens;
- Controle social da execução das medidas socioeducativas;
- Monitoramento da situação das unidades de internação e semiliberdade;
- Encaminhamento de denúncias para órgãos de controle e do sistema de justiça.

Ações de extrema relevância, uma vez que faz cumprir a legislação, já que a
família se constitui como ator primordial no processo da socioeducação, além de articular
o grupo para ações coletivas e potentes em detrimento das ações individuais.
A AMAR, a Casa Mãe e o Movimento Moleque são coletivos que fortalecem as
familiares nesse momento de vazio. Muitas vezes, quando uma mãe recebe a notícia que
se filho foi apreendido a sensação de solidão e da falta de conhecimento a acompanha,
sendo muito importante o apoio de outras mulheres, mães e pais para a construção de um
vínculo e de apoio em momentos que muitos amigos desaparecem ou que as políticas
públicas não foram suficientes para evitar ou informar sobre a situação.

3.2 – Apreensão e culpa
Podemos dizer que a apreensão de adolescentes potencializa o sentimento de
culpa do núcleo familiar, principalmente, das mães e avós. Figuras que, na maioria das
vezes, carregam a responsabilidade da educação e o sustento de maneira solo. A elas são
atribuídas toda sorte de culpa pelo “fracasso” do jovem. Uma construção cultural, social
e política das relações de subordinação e incompetência atribuídos aos arranjos familiares
pobres e periféricos no Brasil.
De forma geral, ao nos conectarmos com esses grupos de familiares, nos damos
conta que essas famílias vivenciam o fracasso do poder público como um fracasso
individual, sendo um mecanismo de manutenção do status quo que pune e responsabiliza
através da culpabilização individual.
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Coimbra (1999) diz que:

[...] esses marginalizados têm sido os primeiros a se considerar
incompatíveis com a sociedade da qual eles são os seus produtos. São
levados a se considerar indignos dela e, sobretudo, responsáveis pela
sua própria situação. Julgam-se com o olhar daqueles que o julgam,
olhar esse que adotam, que os vê culpados, e que os faz, em seguida,
perguntar que incapacidade, que aptidão para o fracasso, que erros
cometidos puderam levá-los a essa situação. (Coimbra, 1999)50

A culpa produzida nos faz questionar as experiências relatadas e que são
associadas a trajetória dos adolescentes até o DEGASE. Os analisadores presentes no
discurso das familiares remete a discursos como “eu não percebi” “precisava trabalhar e
ficava pouco tempo com meu filho”, “tentei inserção em projetos sociais”. Uma série de
tentativas de justificativas que revelam muito mais a incapacidade das políticas sociais,
que são insuficientes no provimento do cuidado a saúde, saúde mental, acesso ao trabalho
e educação integral, do que, dos arranjos familiares de atenção, carinho e cuidado.
Por exemplo, o número de creches da rede pública é insuficiente e muitas vezes
as mães são obrigadas a deixar os filhos pequenos sob cuidado dos mais velhos, como
forma de conseguir trabalhar e sustentar o lar. Falta creche, falta escola, falta acesso a
saúde, falta trabalho digno, falta habitação, falta comida, uma série de ausências que é
creditado no sujeito e não na desigualdade estruturante nesse país.
Esses discursos também evidenciam a relação entre maternidade e trabalho,
inclusive nos últimos anos as mulheres assumiram a chefia de suas famílias. Na maioria
das vezes as mulheres são as principais responsáveis pelo cuidado da casa, do provimento
econômico e também dos cuidados com os filhos. Grande parte dessas atividades
corresponde ao trabalho não pago, invisibilizando os desafios que essa realidade impõem.
Uma sobrecarga de funções limitantes de tempo e que leva ao sentimento de culpa.

COIMBRA, M. B. (1999). “Direitos Humanos: Panorama Histórico e Atualidade – Palestra realizada no
Seminário ‘Psicologia e Direitos Humanos’”, promovido pelo CRP – 06 e Programa de Pós-Graduação em
Psicologia da FFCLRP – USP, em Ribeirão Preto (SP), em agosto de 1999. Disponível
em:http://www.slab.uff.br/exibetexto2.php>.
50

106

“- Dona fulana aonde a Sra. estava?
Respirei fundo porque somos carne, e perguntei:
- Você tem filho? Se eu pudesse ficar com meu filho dentro do
casulo até trinta anos eu ficaria. Meu desejo não era estar aqui
toda quarta-feira por duas horas com meu filho. Eu queria, e posso
falar por todas as mães, queria ele dentro de casa. [...]
- Meu único filho gerado tá aqui dentro, e essas palavras que vem
nos confrontar”. (vivência de uma mãe junto a equipe técnica)

Lembramos ainda que esse sentimento é alimentado por discursos técnicos e
judiciais, que anulam a questão de gênero e as mudanças no universo do trabalho e nas
configurações familiares na atualidade. Discursos que individualizam a pobreza e
reforçam os preconceitos de gênero, potencializando o racismo. Precisa-se entender que
o modelo de família e atenção com os filhos, imposto pela sociedade, é difícil ou
impossível de ser alcançado, com tudo é posto como idealizado e produtor de sujeitos que
não alcançam o equilíbrio proposto, como algo individual e não da ordem coletiva.
“Observamos que todos sofrem muita discriminação por serem de
origem pobre e moradores de favela, e por terem filhos privados
de liberdade” (trecho do relatório de atividades de 2020 da
Associação AMAR)

De acordo com diversos levantamentos estatísticos, como já dito, as mulheres são
as principais responsáveis pela casa, sendo as novas chefes de família. Contudo, conforme
já apontava o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, as políticas
públicas não acompanharam esse processo e muitas mulheres não possuem os suportes
necessários para uma vida saudável em todos os aspectos.

3.3 – O diálogo com as famílias que visitam em Belford Roxo
Na tentativa de compreendermos o impacto na vida de familiares de adolescentes
autores de ato infracional e que cumprem medida socioeducativa de internação fomos até
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a porta de uma unidade na baixada fluminense, e assim, conhecemos a Casa Mãe. No
final de 2019, em um dia de visita, realizamos uma roda de conversa sem perguntas
orientadoras, com o objetivo de escutar o que as visitantes daquele dia tinham para nos
dizer.
Chegamos pela manhã ao espaço, conhecemos a estrutura física da Casa e
inicialmente conversamos com a Sandra, que nos recebeu muito bem. As visitantes
estavam em processo de organização para a visita que só começaria a tarde. Elas
participam de um encontro religioso pela manhã, e são oferecidos a elas o café da manhã
e o almoço.
No intervalo entre essa atividade e o almoço, nos apresentamos e fizemos uma
roda que as pessoas que queriam participar da conversa, e então começamos a nossa troca.
Ouvimos muitos elogios e sentimento de gratidão ao trabalho de acolhimento
desenvolvido pela Casa.
“Se não fosse essa casa aqui nós estaríamos na lona. Eu chego
aqui 6:20 da manhã porque preciso pegar uma carona para vir
para cá. Tem o cafezinho que sai de casa, as vezes cinco reais para
ter um lanche... mas se você não tivesse a casa mãe estávamos na
lona. Porque hoje não está tão quente”.

Apontarem logo no início da conversa também que as informações sobre as rotinas
da unidade circulam no grupo de whatsapp criado pelas próprias visitantes. Evidenciando
a dificuldade de obter informação com profissionais da unidade. No grupo é possível
saber os dias de visita, os pertences e alimentos que estão autorizados, as vestimentas que
podem usar, enfim, as informações necessárias para realização das visitas. Inclusive, isso
acontece também porque, como elas disseram essas informações variam, e nas unidades
localizadas na Ilha do Governador tem uma lista com os itens que pode entrar na unidade,
já nessa unidade isso não acontecia o que dificultava a relação com os agentes de
segurança socioeducativos, uma vez que ficava a critérios deles o que ingressava ou não.
A falta de informação também aumenta as despesas para essas famílias. Conforme
trazido por uma mãe:
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“Às vezes o dinheiro todo é gasto, da passagem, para comprar
coisa, chega aqui e não entra porque o adolescente tá no castigo e
ninguém avisa” (sic).

Outra mãe ratifica
“Ninguém avisa da audiência aos pais, cheguei para a visita e
descobri na porta que o filho adolescente está na audiência e
fiquei desesperada para saber aonde é o fórum” (sic).

Fato ainda mais gravoso, uma vez que, de acordo com a legislação, e
imprescindível a presença de familiar nas audiências. A falta de informação e diálogo
permanente com as famílias enfraquece o trabalho necessário a socioeducação e ao
mesmo tempo, fortalece os rituais de culpabilização das famílias, que se ausentam de
espaços essenciais no sistema.
Em outro caso similar a mãe só foi avisada que seu filho tinha sido transferido
para uma unidade de semiliberdade, quando chegou para visitar na unidade anterior.
Demonstrando falta de cuidado e de atenção com mulheres que trabalham e cuidam da
casa e precisam se organizar financeiramente para prestar assistência aos filhos.
“Orçamento está mais pesado porque toda semana eu tenho que
guardar um dinheiro, passagem. Muita família que trabalha não
consegue vir visitar trazer itens básicos. Às vezes só dá para vir
uma vez por mês”

Algumas relataram que precisam faltar o trabalho para garantir uma visita, outra
reclama a não autorização de outros familiares realizarem a visita como padrasto, irmãos
e primos. Nesse momento, uma mãe chegou a verbalizar que o filho está apresentando
rebeldia, pois está há muito tempo sem ver os irmãos e primos.
Importante registrar que a liberação de outros visitantes é feita por avaliação da
equipe técnica da unidade, e nesse ponto as mães reclamaram muito e trouxeram a fala
de uma assistente social “não vejo importância do tio ver o sobrinho”, foi o que a técnica
disse a mãe após solicitação. Uma completa desconsideração do que representa a família
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extensa. A referida mãe ainda ponderou “família vindo conversar com adolescente ajuda
que sabe que não tá abandonado” (sic). Nesse caso, foi pedida autorização judicial e o tio
conseguiu visitar o adolescente.
As mães ainda disseram que essa situação varia muito de técnica para técnica, tem
técnica que libera a irmã de criação, a madrasta e padrasto porque é a família de criação
e julga importante para socioeducação o contato com a família. Em contrapartida, outras
não com justificativas que em nada nos faz compreender o real cenário.
Ao falarem da equipe técnica as mães trouxeram sentimentos de frustração, ou
“sensação que a técnica leva os problemas para o nível pessoal” (sic), conforme registro
a seguir:
“É uma decisão que elas tomam sobre a nossa vida. Cada modulo
tem um técnico. Eu abri mão de muita coisa na vida para hoje ter
meu filho aqui, elas (técnicas) já falam apontando dedo pra te
acusar, parece que eu ensinei ele a fazer tal coisa”.

Outra mãe segue:
“Meu filho está aqui... e aí levo pro lado da religião, não obedeceu
o criador dele e os pais dele, por isso que ele está aqui. O que eles
fizeram comigo não quero que façam com nenhuma delas. Já sai
daí chorando, tremendo porque tive que me controlar”.

Importante pontuar que essas narrativas são discursos científicos produzidos na
construção de um sujeito, sendo uma forma de fazer diagnósticos que, reproduzidas e
atualizadas, sustentam contornos de estatuto de verdade, perene, universal e
pretensamente, inquestionável (Arantes, 1995; Coimbra, 2002; Rizzini, 2000). Por isso e,
as/os profissionais que representam a academia devem espaço a essas vozes, tantas vezes
desqualificadas ou até mesmo caladas, buscando desconstruir essas instituições.
A seguir algumas falas que registram que a situação de falta de informação,
preconceito e maus tratos são similares durante as audiências, por profissionais do sistema
de justiça:
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“A juíza só entrou e voltou pouco tempo depois dizendo que ia
ter medida de internação, mas não explicou nada”;
“Juíza [...] perguntou se eu não tinha vergonha não, de ter dez
filhos, não tem tv em casa?”;
“ Eu disse pra Juíza que ele estava com febre, expliquei que meu
filho tinha apanhado e estava com costela quebrada, e ela disse
que não era pra eu abraçar porque estava com surto de meningite.
Eu falei que ele podia estar leproso que eu ia abraçar. Aí os
policiais que deporam não foi quem prendeu, saiu falando que
tomara que ganhe pena alta porque essas mães acham sempre que
filho são inocentes.”
“A juíza é rígida, e ele nervoso ri, tem déficit de atenção, ele
demora a entender...ela achou que ele estava debochando. Ela
perguntou o que você achou disso tudo? Na segunda audiência a
promotora disse que não sentia que ele estava arrependido, a
defensora falou para pedir para ele mostrar arrependimento. O
que é para fazer para ele se jogar? Ela não conhece os problemas
dele, eu conheço ele do meu ventre. Não vou fazer isso com ele.
Amanhã avalia de novo, mas a defensora já disse que fica ano que
vem. Mas agora são eles aqui que julgam”.

O sistema de justiça deveria julgar o ato infracional em si e garantir que nenhuma
violação e violência ocorressem durante o cumprimento da medida socioeducativa. No
entanto, a partir dessas narrativas e nossas experiências, os atores acabam por violar
muitos direitos previsto nas legislações e aumentar as experiências de preconceito e
racismo que os adolescentes e familiares sofrem.
E não só isso, a humilhação produzida nesses ambientes inviabiliza qualquer
possibilidade de solicitação das familiares em relação às outras violências sofridas nas
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unidades de internação e semiliberdade, por exemplo. É difícil solicitar proteção de quem
violenta.
A produção desses estereótipos é somada a outros que são produzidos pela própria
privação de liberdade. Essa realidade acaba ultrapassando os muros da socioeducação, e
outras pessoas começam a interagir com os adolescentes e seus familiares de um lugar
também de medo, indiferença e preconceito.
“Mas não é só judiciário, muita gente diz para não chegar perto,
minha filha estava brincando e depois chamou vem cá, você não
sabe o que o filho dela fez? Gente que era próximo e se afasta”
(sic)

Não suficiente, as familiares ainda discorreram sobre o tratamento dispensado na
unidade, e conforme apontam os relatos abaixo a tortura ainda é meio utilizado pela lógica
socioeducativa como forma de educação pela coerção e pelo medo.
“Agente de segurança socioeducativo dá tapa na cara se reclama
de comida”;
“O menino tomou tapa e não queria nem sentar na mesa com pai,
o pai chorou quando viu e ouviu do filho:
- sou homem, pai. Não tenho que apanhar na cara”;
“A gente não gosta de falar porque se não eles apanham lá em
cima”;

A iminência de agressão é tão parte constitutiva dos ambientes socioeducativos
que as famílias apresentam esses fatos como algo cotidiano e sem possibilidade de uma
realidade distinta. A impotência das famílias gerada diante desses fatos proporcionam
uma série de sentimentos que na maioria das vezes é até difícil lidar, principalmente
porque os órgãos de proteção, como já dissemos, também potencializam esse tipo de
experiência. Medo, dor e abandono são sentimentos que as familiares que tem seus filhos
no sistema socioeducativo costumam partilhar.
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“Quando tem festa a direção libera pra trazer bolo doce e salgado.
Só que o bolo é partido de qualquer jeito pelo agente”;

Tentar garantir os direitos de seus filhos com a força e a coragem, sem apoio
institucional, também é limitante na socioeducação. Afinal, as visitas são semanais, e
durante esse lapso de tempo, seus filhos podem passar por situações de violência como
forma de represália as tentativas de proteção que as famílias tentam garantir aos filhos
internados.
Mas, não suficiente, as pessoas que visitam também têm seus corpos expostos a
violência direta. O processo de revista para as visitas é humilhante, e por vezes, violentos
e vexatórios. Ainda que haja normativas e instrumentos para garantir a dignidade nos
processos, a cultura institucional pautada na violência perpetua ações nesse nível.
“Scanner faz passar um monte de vezes, vai e volta várias vezes.
Aí levam para salinha e tem que abaixar várias vezes e me pediu
pra bater na barriga. É melhor que a ilha, dom bosco, que todas
passam. Se estamos menstruadas, e essa é a pior parte, fazem a
gente trocar de absorvente no banheiro na frente da guarda.
Mesma coisa com fralda de bebê”;

O encontro com as pessoas que visitam na Casa Mãe nos deu a oportunidade de
consolidar nossas interpretações sobre o sofrimento coletivo produzidas nas famílias que
tem seus jovens inseridos no sistema socioeducativo. O MEPCT/RJ acompanha desde
2011, a partir de casos individuais, o caminho tortuoso que os familiares percorrem junto
aos meninos e meninas no estado do Rio de Janeiro. Mas, oportunizar essa troca coletiva
em um espaço seguro foi importante para observar mais de perto os vínculos que se
consolidam pela dor.
Nosso objetivo ao expor parte das narrativas que participamos nesse único
encontro, além de dar visibilidade as violações e violência, também é apontar para a
construção de novas possibilidades de existência. Existência que ultrapassa a
culpabilização que vem com os discursos de pobreza, criminalidade, preconceito e
racismo. Uma relação que fortalece a dinâmica resistência e [re]existência dessas
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famílias, que juntas conseguem enfrentar os rótulos e as desqualificações dos atores de
que deveriam proteger dessas vulnerabilidades. A culpabilização vira instrumento de
força coletiva através da organização, para que num futuro próximo ninguém precise
passar por tanta humilhação.

3.4 - Pandemia e o impacto nas visitas
Os relatos que trouxemos acima é de um cenário anterior a pandemia do novo
coronavírus. Mas, obviamente, esse cenário alterou bastante a privação e restrição de
liberdade no sistema socioeducativo. Foi a partir do dia 11 de março de 202051, quando a
Organização Mundial de Saúde declarou que estávamos numa pandemia de COVID-19,
e na sequência o governo do Rio de Janeiro passou a adotar protocolos para prevenção a
pandemia com medidas de restrição de circulação no estado, culminando na publicação
do Decreto Estadual nº 46.973, que “que reconhece a situação de emergência na saúde
pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adota medidas de
enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (Covid-19)52.
Não suficiente, o sistema socioeducativo passou pelos impactos da pandemia da
Covid-1953. A forma como as medidas de enfrentamento ao coronavírus foram
implementadas nos espaços onde o confinamento sempre foi a realidade, não só, garantiu
tardiamente o distanciamento social nas unidades que mantiveram os adolescentes em
cumprimento medidas de internação, como descaracterizou completamente a natureza da
socioeducação.
Com a restrição de circulação de pessoas, a visita das familiares foi suspensa e
trouxe inúmeras consequências: financeira, psicológica e social para diversas famílias.
Assim, diversos eram os relatos de angústias nos familiares por não terem condições de
manter o contato físico os adolescentes.
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https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/oms-declara-pandemiadecoronavirus.ghtm
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https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/03/16/witzel-decreta-estadodeemergencia-no-rio-por-causa-do-coronavirus.htm 6
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O MEPCT/RJ emitiu algumas versões de um relatório parcial com o acompanhamento das informações
relevantes sobre o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro e também um boletim informativo sobre os
impactos da Covid-19, disponível em: www.mecanismorj.com.br
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Neste momento a AMAR foi imprescindível no apoio para os familiares, tanto no
que tange acesso a informação como também em doação de cestas básicas e materiais de
higiene para as famílias dos adolescentes que cumpriam medida socioeducativa.
Como alternativa, o DEGASE passou a realizar vídeos chamadas entre os
adolescentes e seus familiares, como forma de diminuir o tensionamento institucional,
como também uma forma de manter o direito a convivência familiar. Conforme
recomendação do CONANDA criado pela Lei nº 8.242 de 1991, a qual destacamos a
recomendação:

Da garantia da comunicabilidade por meio remoto, com utilização de
meios tecnológicos, de adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa com sua família e, advogadas/os e/ou organizações que
já acompanham e executam projetos nas unidades;

O Mecanismo diante da situação procurou a Direção Geral do DEGASE através
do ofício nº 034/2020 de 19 de março de 2020, solicitando que fosse garantido a
possibilidade de contato telefônico entre um familiar e o adolescente por intermédio da
equipe técnica, uma vez por semana. Fazendo isso diariamente em pequenos grupos, por
alojamento, seria garantido o convívio, ainda que limitado, mas seguro, dos adolescentes
e seus familiares, além de reduzir as preocupações inerentes ao contexto atual.
E tivemos como resposta do DEGASE que no dia 25 de março de 2020 tinham
iniciado o contato com os familiares, via ligação telefônica no CENSE Dom Bosco.
Afirmavam que o retorno tinha sido bom e que tentariam fazer o maior número de
ligações possíveis. Importante ressaltar que em abril de 2020 ocorreu rebelião 54 no
CENSE Dom Bosco, tendo ficado claro a época que a motivação foi a ausência de visitas
e de atividades, necessárias para controle da disseminação do COVID-19.
No dia da rebelião as pessoas do Movimento AMAR foram a porta da unidade
para dar apoio presencial às mães durante todo o dia. E, confirmaram que segundo
informações coletadas a reivindicação dos adolescentes da unidade de internação era
decorrente da precariedade da falta de informações sobre visitas de seus familiares e falta
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Fonte: https://globoplay.globo.com/v/8492061/
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de acesso a contato telefônico precário que vinha acontecendo. Ainda foi observado que
cartas e materiais entregues pelos responsáveis nas unidades neste período de quarentena
não eram entregues aos adolescentes por alguns plantões.
Após a rebelião e realização de reuniões com os atores do sistema de garantia de
direitos e direção geral do DEGASE, foi possível acompanhar a melhoria no fluxo de
comunicação com os responsáveis. E novo fluxo interno foi instaurado pelo DEGASE no
momento da entrega dos pertences, qual seja ao entregar os materiais os familiares
assinam um termo com os itens entregues e os adolescentes ao receber verificam e
assinam o mesmo documento.
Ainda nos foi respondido em ofício sobre essa questão, via coordenação de
Serviço Social, no dia 06 de abril, que além do meio telefônico, o WhatsApp também
seria utilizado. E que as equipes técnicas avaliaram que essa dinâmica impactou na
diminuição de angústia das familiares e adolescentes.
O MEPCT/RJ entende que a garantia da convivência familiar em tempos de
pandemia do coronavírus constitui como um direito e não um benefício e por isso é
necessário a garantia, mesmo que haja muitos limites provocados pelos impactos do
COVID-19 em toda a sociedade. A organização e o esforço do DEGASE em garantir esse
direito por meios alternativos evidencia que é possível esse tipo de atuação e seus reflexos
são positivos tanto nos adolescentes quanto aos seus familiares.
Durante esse período tivemos três encontros virtuais com familiares e outros
atores do Sistema de Garantia dos Direitos, para entender perante a angústia trazida pelos
familiares uma forma de produzir alternativas a falta de informação gerada pela
incomunicabilidade.
Destaca-se que até o presente momento as unidades socioeducativas têm seguido
protocolo sanitário e os adolescentes que ingressam na unidade ficam 14 dias isolados em
quarentena e diante de tantas restrições, foi necessário criar também outros momentos
que oportunizassem a relação entre os adolescentes e seus familiares. Assim, a equipe
técnica passou a mediar encontros de chamadas de vídeo e telefonemas entre os
adolescentes e suas famílias.
Atualmente em certas unidades os adolescentes que não recebem visita na semana,
adquirem o direto de fazer essas formas de contato na semana seguinte. A média é de
cinco minutos ao telefone, com supervisão da técnica, tempo que foi alvo de reclamação
dos adolescentes por conta da restrição. Isso ocorre, quando o adolescente está cumprindo
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medida socioeducativa em unidade que diverge do local de moradia e a família não possui
meios financeiros de realizar visita semanalmente.

3.5 – Por um futuro de liberdade aos adolescentes, jovens e suas
famílias
Ter um filho adolescente ou jovem privado de liberdade no sistema
socioeducativo traz questionamentos profundos a família. As instituições que compõem
o sistema contradizem o tempo inteiro a função da família durante o processo
socioeducativo. Em uma frase, uma mãe conseguiu sintetizar bem os múltiplos
sentimentos: “É uma decisão que elas tomam sobre a nossa vida”. A frase era sobre a
atuação de uma profissional da equipe técnica de uma unidade socioeducativa, mas ela
serve também para a atuação do tribunal de justiça, da promotoria de justiça, da defensoria
pública, dos agentes de segurança socioeducativo, das direções de unidade, o governador
do estado. Todos esses atores que decidem a vida de adolescentes e familiares.
Decidem limitar ou impedir o convívio do adolescente com a família e sua
comunidade, decidem a vestimenta que os familiares vão sair de suas casas, decidem o
que vão comer nos dias de visita, decidem quais os dias elas vão podem trabalhar,
decidem o horário de saída de seus territórios. Decidem se vão podem tocar nos corpos,
que muitas das vezes, gestaram durante nove meses e carregaram até aqui. É separação
bruta!
Separa a rotina, corta as demonstrações de amor, carinho e cuidado. E ainda assim,
querem culpar, responsabilizar e punir essas mulheres que só querem permanecer com o
seu papel e responsabilidade de mães. Cobra o papel da família ao mesmo tempo que
afasta e repeli sua presença e participação ativa na proteção desses corpos, vidas e
trajetórias.
Na socioeducação, o direito a ter a família como central no cumprimento das
medidas é deturpada e se torna alvo de humilhação, violação e violência. As
características sociais dos arranjos familiares são usadas como justificativas até para a
própria privação de liberdade. O MEPCT/RJ tem experenciado essas situações junto às
famílias e os coletivos e assevera, mais uma vez, que esses fatos são violentos e
torturantes e precisam ser interrompidos, cessados e erradicados. Não queremos mais
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ouvir das familiares que “estão mais presos que seus filhos”, queremos liberdade e
dignidade para as e os adolescentes e suas famílias, porque outras formas de
responsabilização e educação são possíveis.
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CAP. IV - HISTÓRIA DA AGENDA E DA FRENTE PELO
DESENCARCERAMENTO
Neste capítulo vamos resgatar a história de construção e efetivação de duas
importantes articulações nacional e estadual em pró do desencarceramento e a defesa dos
direitos das pessoas privadas de liberdade. Assim, através da história oral em diálogo com
atores centrais desses movimentos e a participação do MEPCT/RJ na construção e
fortalecimento desses, conseguimos apresentar aos leitores um pouco da trajetória desses
movimentos.

4.1 – Agenda Nacional pelo Desencarceramento
A Agenda teve início em 2013 a partir de uma convocação da Coordenação da
Pastoral Carcerária Nacional à época, estando presentes neste primeiro encontro Justiça
Global, MEPCT/RJ, Movimento Independente Mães Maio, Movimento Reaja ou seja
Morto, Reja ou Seja Morta, AMPARAR, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Grupo de
Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, Sociedade sem Prisões,
Instituto de Defensores de Direitos Humanos, dentre outros. A reunião ocorreu em São
Paulo para que se refletisse uma estratégia para inserir o debate do desencarceramento
nos mais diversos movimentos sociais, abrindo as fronteiras da pauta para além dos atores
que atuavam diretamente com a luta pelo fim das prisões, propiciando a introdução e
ampliação da temática na população em geral. Foram três dias de debates que culminaram
com encaminhamentos como: a urgência de que fosse expandido a nível nacional,
especialmente a partir de debates nos mais diversos Estados do que estava sendo pensado
sobre a criação de uma agenda para o desencarceramento; a necessidade de inclusão de
mais sobreviventes do cárcere e familiares de pessoas que foram ou são presas; e reuniões
periódicas.
As reuniões seguiram ocorrendo na cidade de São Paulo, nos anos seguintes
começam a se aprofundar os debates, iniciando a ideia de criação de Frente nos Estados
entre 2015 e 2016, sendo o último ano aquele que podemos afirmar que efetivamente
instituiu a Agenda Nacional Pelo Desencarceramento em direção ao que hoje ela é
conformada.
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Em 2016, o encontro contou com uma expansão considerável da participação de
familiares de pessoas privadas de liberdade, estando presentes representantes de locais
como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Destacamos que este momento
foi fundamental, pois como veremos a seguir, reforçou um dos principais nortes que
guiam a Agenda que é: o protagonismo de familiares organizados em movimentos ou não
para refletir estratégias de incidência; expansão da implementação dos pontos da agenda;
dos núcleos territoriais nos estados (Frentes) e todas as demais iniciativas presentes na
articulação.
A agenda assim em 2016 passa a ser caracterizada por ser uma das mais potentes
articulações de movimentos e associações de familiares de presos e pessoas sobreviventes
do cárcere, que tem como diretriz a implementação de Frentes Estaduais Pelo
Desencarceramento, cuja função é articular os movimentos locais e atuar junto a Agenda
de modo a construir uma proposta de incidência pelo fim do cárcere e garantia dos direitos
para pessoas presas e seus familiares. A partir do debate e da cooperação, permitindo que
o movimento tenha pautas e uma agenda comum e unificada, ao mesmo tempo em que
garante que as peculiaridades de cada Estado sejam respeitadas.
Foi neste mesmo ano que se construiu os dez pontos que servem como princípios
que devem representar a união entorno de uma compreensão política que o
encarceramento, por si só, constitui uma violação de direitos humanos e que necessita-se
encontrar brechas abolicionistas para construção de uma sociedade sem prisões,
especialmente levando em conta que o aprisionamento é marcado como metodologia
fundamental utilizada pelo Estado e pela branquitude para o genocídio de pessoas negras.
Os pontos são:
1. Suspensão de qualquer verba voltada para a construção de novas unidades
prisionais ou de internação
2. Exigência de redução massiva da população prisional e das violências
produzidas pela prisão
3. Alterações legislativas para a máxima limitação da aplicação de prisões
preventivas
4. Contra a criminalização do uso e do comércio de drogas
5. Redução máxima do sistema penal e retomada da autonomia comunitária
para a resolução não-violenta de conflitos
6. Ampliação das garantias da Lei de Execuções Penais (LEP)
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7. Ainda no âmbito da LEP: abertura do cárcere e criação de mecanismos de
controle popular
8. Proibição da privatização do sistema prisional
9. Prevenção e combate à tortura
10. Desmilitarização das polícias e da sociedade

A partir deste encontro, marcado por uma maior efetividade da proposta da
Agenda, passou-se a realizar encontros regionalizados, compreendendo a importância da
presença em outros estados para garantir não apenas a implementação da agenda, como
também assegurar participação massiva de familiares. Assim em 2017 o Encontro ocorreu
em Pernambuco e foi composto, em grande parte, por movimentos sociais, especialmente
grupos, associações e organizações capitaneados por sobreviventes do cárcere e seus
familiares, passando a incluir também movimentos de familiares de adolescentes que se
encontravam no sistema socioeducativo e os próprios adolescentes que estavam em
cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade ou em meio aberto (Liberdade
Assistida ou prestação de Serviço a Comunidade). A escolha dos estados também tentou
incluir estratégias para incidência em locais cujas dinâmicas prisionais e de segurança
pública estavam mais agressivas no período e que defensores de direitos humanos
estavam mais ameaçados, e necessitavam de apoio de outros Estados para segurança e
continuidade de seu trabalho.
Neste encontro, também foi possível compreender que não era possível estruturar
o que se queria da agenda sem que as reuniões também se dessem ao longo do ano, tanto
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com intercambio entre movimentos e familiares de regiões distintas do país, como
também a partir de reuniões online que ocorriam quase mensalmente. Foi montando ainda
um grupo com as organizações que possuíam mais estrutura de modo a conseguir
financiar a ida de movimentos e familiares de todos os Estados, buscando a participação
equânime entre as várias regiões, além de ficarem responsáveis por organizar a logística
do encontro, de modo que os familiares que estão na linha de frente não ficassem
sobrecarregados.
Aqui também foi o momento que se tornou mais perceptível o papel de cada um
na Agenda, na qual se entende que os aliados (organizações e pessoas não diretamente
impactadas pelo cárcere) apoiam, constroem e fazem os trabalhos de bastidores junto com
familiares, sem hierarquização entre saberes, e especialmente respeitando que quem dita
os rumos são aqueles e aquelas que vivem o dia a dia das prisões e do socioeducativo.
Não se pode deixar de mencionar que foi nesse encontro que a Agenda conseguiu
aproximar familiares e sobreviventes de vários Estados, principalmente da região
Nordeste, tendo em vista que entendia-se ser fundamental romper com o regionalismo tão
presentes na política, no qual o Sudeste termina por exercer um papel colonizador nas
demais regiões.
Aqui também alterou-se a metodologia do encontro: em um primeiro momento
era feita a apresentação e uma análise geral de conjuntura a partir dos relatos dos
movimentos e organizações de cada Estado. Nos dias seguintes, havia uma divisão em
grupos como socioeducativo e derrubada do projeto de redução da maioridade, mulheres,
comunicação, advocacy e articulação, dentre outros temas e estratégias.
A história daqui em diante em muito se confunde com a expansão das próprias
frentes estaduais pelo desencarceramento, como veremos a seguir. Cabe aqui dizer que
no encontro de 2017 já estava presente a primeira Frente Estadual pelo
Desencarceramento que era a do Rio de Janeiro, que terá um subtítulo próprio, mas estas
foram se expandindo exponencialmente nos anos seguintes.
Em 2018, por conta da intervenção federal na segurança pública, o Estado que
sediou o encontro foi o Rio de Janeiro. Na mesma época havia a visita da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, o que permitiu que diversos movimentos e
organizações que estavam no encontro, também pudessem incidir na própria visita, que
terminou tendo o sistema prisional abarcado em vários pontos do seu Relatório lançado
no início de 2021. Aqui já havia aumentado o número de Frentes a partir da articulação
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da agenda com os Estados que estavam presentes no encontro de 2017 ao longo do ano.
Estando constituídas à época além do Rio de Janeiro, a Frente de Minas Gerais, Ceará,
Bahia e do Distrito Federal. Diante do cenário de intensificação de rebeliões, da tortura e
violência institucional das intervenções pela Força Tarefa de Intervenção Penitenciária
(FTIP) e de ameaças sofridas por Defensores, foi tratado que era fundamental que o
encontro do ano seguinte ocorresse novamente no Nordeste.
Em 2019 foi a vez do Encontro da Agenda tomar lugar no Ceará. Neste encontro
foi proposta uma revisão dos pontos da agenda de modo a atualizá-los, especialmente no
que concerne a estratégias de implementação, assim como aumentar o debate sobre o
papel do racismo e machismo dentro do atual cenário.
Foi nesse encontro de três dias que efetivamente a Agenda tomou sua face
definitiva: a grande maioria eram familiares e sobreviventes do cárcere ou do sistema
socioeducativo, e estavam presentes representantes do Acre, Amazonas, Rondônia,
Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão,
Distrito Federal, Ceará, Bahia, Pernambuco e Pará.
Mas foi durante a pandemia que o número de Frentes e coletivos de familiares
efetivamente deram o contorno final na centralidade que a articulação das familiares e
sobreviventes tem e devem ter na luta pelo desencarceramento. Entre o ano de 2019 e
2021 a articulação a partir de Frentes na agenda ocorre em 19 dos 26 estados e distrito
federal. Elas estão na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Sergipe, Acre, Amazonas, Ceará,
Maranhão, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Espírito
Santo, Distrito Federal, São Paulo e Pará. Em sua grande maioria elas têm como
lideranças familiares locais, e passam por um processo de formação e fortalecimento
coletivo e interestadual.
A cada Frente que surge, os coletivos que compõe Frentes já mais estabelecidas e
que também estão na Agenda realizam e participam de reuniões auxiliando o
fortalecimento dessas estratégias, enquanto ao mesmo tempo trazem para próximo da
Agenda. Já as novas Frentes, familiares e sobreviventes locais auxiliam em uma formação
permanente e continuada de como é a realidade do sistema prisional de seu Estado. Este
é, por exemplo, um ponto fixo de todas as reuniões: repasse sobre contexto e conjuntura
do sistema prisional e/ou socioeducativo de seu Estado, estratégias que funcionaram e os
principais problemas enfrentados, de modo a refletir coletivamente estratégias de luta que
dêem conta da questão nacional, sem romper com as particularidades locais. É um
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processo permanente de formações e trocas de saberes que ajudam a propagar cada vez
mais uma perspectiva abolicionista do cárcere.
Igualmente realizam também apoio umas as outras a cada crise que um Estado
componente da Agenda passe. Nessa formação coletiva é central a permanente
conscientização dos aliados da centralidade do protagonismo de familiares e
sobreviventes do cárcere na luta, assim como é debatido e se tenta superar também
vantagens ou colonizações encontradas nas diversas singularidades que compõe esses
espaços: aos sudestinos entender a importância e peculiaridades dos nortistas e
nordestinos, e o cuidado de que não se colonize os demais locais com perspectivas
daqueles que se encontram em territórios com mais agencia e mais renda; aos que não são
negros a importância de dar lugar central a pauta da superação do racismo; a todo tempo
a memória de que também estamos falando de gênero e sexualidade quando falamos de
opressão; a reverberação frequente que ali está o espaço aonde efetivamente se produz
conhecimento e política, porque esses dependem da práxis. Foi esse inclusive o tom da
formação para os membros da Agenda, que ocorreu de junho a dezembro a Oficina
Desencarcera, Brasil! com encontros semanais de formação, das familiares para os
integrantes da agenda e das frentes para debater e aprofundar cada um dos 10 pontos da
agenda.
O que se gesta de modo permanente é uma potência política de formação e
estruturação de lutas que invadem espaços de poder colocando a realidade e problema do
cárcere pela perspectiva de quem sofre, rompendo de modo inédito barreiras impostas
pelo racismo institucional e da censura imposta pelo encarceramento, ao mesmo tempo
em que a conformam que esta invasão de quaisquer institucionalidades são apenas uma
estratégica e não um fim em si mesmo, já que são exatamente elas as responsáveis pelas
opressões sofridas.
Nesse ponto retomamos a estratégia adotada pela Agenda e pelas Frentes estaduais
em audiência no Supremo Tribunal Federal sobre o HC coletivo 143.641 sobre o Marco
da Primeira Infância e análise dos 05 anos de deferimento da medida liminar em sede da
ADPF 347, que versa sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário.
Em um momento inicial, poucas organizações não governamentais e apenas uma familiar
que possui uma forte liderança nacional, Maria Teresa, haviam sido convidadas a falar no
espaço. Quando anunciada, foi facultada a possibilidade de inscrições para falas de 10
minutos que seriam deferidas ou não pelo Relator do Supremo, Ministro Gilmar Mendes.
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Foi feito uma mobilização a nível nacional que garantiu a inscrição de dezenas de
movimentos de familiares e organizações aliadas. Dessas somente foram deferidas a
Frente Estadual de Pernambuco e do Acre, mais algumas poucas organizações não
governamentais aliadas, como a Justiça Global, e depois de forte incidência a Agenda
Nacional.
Foi então que durante uma reunião foi pensada uma estratégia que permitiria a
fala com ou sem autorização do Supremo: foi pedido aos parceiros que tinham conseguido
ter sua inscrição deferida e que não eram compostas por familiares, que cedessem 2
minutos de sua fala para apresentação de vídeos gravados pelos familiares e por
sobreviventes do cárcere. A grande maioria, especialmente após publicização do pedido,
cederam espaço, por vezes como ocorrido com a organização Conectas de metade de seu
tempo. Somente poucas exceções, majoritariamente compostas por órgãos de Estado que
ainda tem em uma idéia assistencialista seu norte de atuação, negaram o pedido. Ao fim,
a audiência foi tomada quase totalmente por falas de familiares e sobreviventes do
cárcere, levando ao ponto do próprio Ministro reconhecer que foram as falas centrais,
demonstrando que a Agenda e as Frentes vieram para “sentar na mesa” e trazer ao debate
a radicalidade para se pensar um mundo sem muros, sem grades, sem cercas, sem tortura,
sem racismo. A Agenda também foi, junto com outros coletivos familiares, presença
marcante na audiência sobre o juiz de garantias no STF em outubro deste ano.
Ainda no que concerne ao sistema de justiça a Agenda vem buscando também
incidir a partir de amicus curiae, tendo pedido habilitação em duas Ações Direta de
Inconstitucionalidade, a primeira é a 6527 da Associação Brasileira de Magistrados. A
ação busca derrubar o artigo 19 da Resolução 329/2020 que veda a audiência de custódia
por videoconferência e ADI 6841 a esta conectada. O amicus busca incidir para o não
deferimento da ADI, assegurando a manutenção da audiência de custódia apenas de modo
presencial e foi proposto conjuntamente pela Agenda, Instituto Pro Bono, Conectas
Direitos Humanos, APT, GAJOP, IDDD e ITTC.
Mas não foi apenas no sistema de justiça a partir da presença em audiências que a
Agenda Nacional demonstrou a sua capilaridade. Assim, passaremos a abordar algumas
das campanhas realizadas pela articulação e também a eleição desta para o Comitê
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
Com a pandemia de COVID-19 o sistema justiça começou a tentar implementar,
com forte incidência também do legislativo, audiências virtuais, que inicialmente eram
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colocados como medidas excepcionais para pandemia, mas que em um breve espaço de
tempo passaram a ser tratadas como um retrocesso que veio para ficar. Desde o início
deste movimento por parte das instituições públicas, já foi levantado pelas familiares e
sobreviventes do cárcere, como já era difícil, por conta da cultura punitiva e
discriminatória do judiciário, que fosse detectado torturas. Ponderou-se como o que já
estava sendo um problema na implementação especialmente das audiências de custódia,
tornar-se-ia incontornável. Assim, após tentativas de incidência mais institucionalizadas
a partir de informes para ONU e CIDH conjuntos, e também ofícios, entendeu-se que
seria necessária uma pressão pública a partir de uma campanha que sensibilizasse não
apenas juízes, mas a sociedade como um todo. Foi assim que durante uma reunião se
pensou a estratégia da Campanha #TorturaNãoSeVêPelaTV, nome pensado por uma das
familiares da própria Agenda. A posição da articulação em relação à campanha está
detidamente elaborada no artigo publicado pela Agenda no Le Monde Diplomatique
intitulado Nós, mães e familiares de vítimas de terrorismo do Estado, dizemos não às
audiências por videoconferência55.
Outra ameaça que surgiu durante a pandemia foi a tentativa de flexibilização das
regras de arquitetura prisional no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
que visava criar brechas para a possibilidade de aprisionamento em containers, como
realizado no Espírito Santo e no Pará, sendo o último caso o local no PEM 1 aonde ocorreu
o incêndio em 2019 que ficou conhecido como Massacre de Altamira. Além de
novamente participar da produção e coleta de assinaturas para informe internacional com
outras articulações e movimentos para ONU e CIDH, ainda foi feita também uma
campanha #NaoAoConteiner. Foi essencial a incidência de movimentos, familiares e
instituições para que não tenha vingado a proposta, apesar do perigo desse retrocesso não
estar totalmente afastado. Além destas foram feitas campanhas contra o pagamento de
tornozeleiras pelos presos, PL que estava proposto na ALEPE; pela vacinação contra
COVID-19 nos presídios; para assegurar a assistência religiosa em prisões de modo
presencial; pela derrubada da manutenção do exame criminológico; dentre outras.
Uma campanha essencial e que vale também ser rememorada tendo em vista as
violações sistemáticas a familiares nas unidades prisionais, inclusive com reiteradas
tentativas de criminalização dos visitantes, foi a campanha Ser Familiar Não é Crime,
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que fez uma série de lives, fotografias, vídeos e cards informativos sendo postados quase
diariamente pela Agenda, que para ter maior eficácia contaram também com material
produzido pelos estados que compõe a articulação.
Mais recentemente, em 2021 a Agenda decidiu colocar também mais peso na
incidência sobre o socioeducativo junto com parceiros, construindo pontos específicos
para o desinternação de adolescentes em conflito com a lei, chamado de “Desinterna
Brasil!”. Serão 10 pontos lançados no mesmo mote que os construídos para agenda, já
tendo sido publicizados os seguintes:
1. Nenhuma vaga a mais e abolição de todas as formas de privação de liberdade
para jovens, como unidades de internação e semiliberdade do sistema
socioeducativo e comunidades terapêuticas;
2. Fim dos abusos, tortura e violações de direitos perpetrados nos Espaços de
Privação de Liberdade para jovens;
3. Fim das privatizações no sistema socioeducativo. Trocar vidas de jovens por
dinheiro apenas reforça a lógica do aprisionamento. Jovens não são
mercadorias!
4. Garantia do acesso dos jovens privados de liberdade à saúde integral,
dignidade, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, privacidade,
assistência social, dentre outros direitos, conforme legislação vigente.

No ano de 2021 a Agenda e uma série de organizações e coletivos de familiares
que também compõe a Agenda foram eleitas para o Comitê Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura. É fundamental que marquemos que sem dúvida os movimentos e
associações de familiares e de pessoas que passaram pelo cárcere vêm sendo um dos
grandes responsáveis pela implementação do sistema de prevenção de modo formal,
como também são efetivamente parceiros que possibilitam que o combate a tortura seja
realizado no país. Neste sentido, é essencial reforçar o grande avanço do sistema de
prevenção a partir da presença massiva dos movimentos no CNPCT. Dos eleitos para as
09 vagas abertas no último edital entraram, entre outras coletivos e associações, a Agenda,
Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade, Assessoria
Popular Maria Felipa, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e GAJOP, todas estas
componentes da agenda. Infelizmente, até o fechamento deste relatório ainda não havia
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sido possível que estes grupos fundamentais na construção da pauta tomassem posse
devido a uma liminar impetrada pela OAB Federal.
Como em artigo que publicamos recentemente em conjunto, a fala de Dona Maria
Teresa dos Santos no 6º Julho Negro na mesa “Prevenção e Combate à Tortura no Brasil”,
que dá o tom do por que e como são de espaços como agenda que acreditamos que
mudanças efetivamente ocorrerão:
“São mulheres pretas, pobres e periféricas como eu, trabalhadoras, arrimos de
família e que não tem amparo legal. Que a justiça insiste em não nos reconhecer
como sujeitas de direitos, porque a lei é clara quando diz que a pena não pode
passar da pessoa condenada, mas quando um filho da gente é preso a gente acaba
sendo presa junto com ele. Você começa a ser presa pela dor, e depois pelo cárcere
mesmo porque você vê tanta coisa errada [...]. Porque cada mulher que tá nesse
sofrimento eu me vejo nelas. [...] É como se cada pessoa que tivesse no cárcere
fosse um pedaço de mim. A gente costuma a dizer que são os filhos que a gente
pare com o coração.” (SANTOS, 2021)

4.2 - Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro –
implementação e ações
Na virada do ano, em 01 de janeiro de 2017, entramos em uma nova etapa perversa
da política genocida de encarceramento marcada pelos grandes massacres e chacinas. Não
que antes não houvesse eventos com tamanha gravidade como o Massacre do Carandiru,
Massacres do Urso Branco, incêndio de uma cela no Presídio Ary Franco e dois incêndios
na Colônia Agrícola Penal de Rondônia, e tantos outros. Mas em 2017 as rebeliões de
grande porte seguidas de massacres começaram a ocorrer todo ano, por vezes mais de
uma vez. O Complexo Prisional Anísio Jobim no Amazonas foi o primeiro, no próprio
dia 01, seguido da Paraíba, Rio Grande do Norte e Roraima. O total de mortes nas
primeiras duas semanas de janeiro de 2017 chegou a 138.
Naquele momento eram vários os coletivos de familiares dispersos a cada região
e também organizações que atuavam pelo desencarceramento: Guerreiras de Bangu,
AMUGUE, AFAPERJ, Fórum Social de Manguinhos, Rede de Comunidades e
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Movimentos contra a Violência, ISER, Justiça Global, Instituto de Defensores de Direitos
Humanos, Pastoral Carcerária, MEPCT/RJ, Assessoria Jurídica Popular Mariana Criola
e outros familiares e movimentos. Na reunião ocorrida no auditório da CAARJ, puxada
pela Subcomissão da Verdade na Democracia- Mães de Acari havia um forte diálogo
sobre a necessidade e urgência de uma articulação local, conforme ideado pela Agenda
Nacional, que conseguisse reunir não só familiares que fossem organizados em
associações ou coletivos, mas também aqueles e aquelas que eram defensores de direitos
humanos que atuavam de modo mais autônomo.
Foi a partir da experiência e saberes acumulados pelos movimentos de familiares
de vítimas de violência do Estado em favelas como a Rede de Comunidades e
Movimentos contra Violência, das Mães de Manguinhos, Mães de Maio, Candelária
Nunca Mais, Movimento Moleque e de tantos outros, que foi proposta a criação de uma
articulação

que

traria

os

pontos

estabelecidos

pela

Agenda

buscando

o

desencarceramento. Nasce assim a idéia de construir a Frente Estadual pelo
Desencarceramento, e foi tirado como a tarefa a escrita da Carta de Princípios,
mapeamento e chamamento de parceiros para compor a Frente que seria lançada em uma
audiência pública em 09 dias56.
Entre o dia 17 e 26 de janeiro foi lançada a Frente Estadual pelo
Desencarceramento do Rio de Janeiro com 83 movimentos e organizações. Ao longo
desses quatro anos cada vez mais movimentos e familiares de pessoas privadas de
liberdade e de sobreviventes de cárcere foram ocupando o espaço, que como a agenda é
hoje uma articulação construída e efetivada por eles e aliados que entendam que não há
disputa em relação ao protagonismo daqueles que vivenciam ou vivenciaram os efeitos
do sistema prisional ou socioeducativo. Dentre as organizações que se somaram cabe
mencionar a AMAR, AFAPERJ, AMUGUE, Eu sou Eu A ferrugem, Coletivo Todxs
Unidxs, Associação ao Egresso do Sistema Prisional-Recomeço, além de uma série de
familiares que não estavam organizados e passaram a se organizar dentro da Frente,
vindos dos mais diversos presídios do Estado.

56

Para acesso a Carta de Princípios Cf. Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro. Frente
Estadual
pelo
Desencarceramento,
2017,
Disponível
em
https://carceraria.org.br/wpcontent/uploads/2017/01/Frente-Estadual-pelo-Desencarceramento-2017-01-26-VERSA%CC%83OFINAL.pdf, Acessado em 29 de jul. 2021
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O que guia a Frente em sua atuação é a mesma lógica que gesta a Agenda:
desencarceramento e garantia de direitos para que seja possível um mundo sem prisões.
As reuniões inicialmente eram feitas mensalmente, sendo estabelecido um período de
informes e avaliação de contexto no qual se discutia as prioridades de incidência. Na
prática foi possível perceber que efetivamente, quem compunha o espaço
permanentemente e efetivava as estratégias da Frente eram os movimentos de favelas e
familiares de presos e socioeducandos e sobreviventes do cárcere. Essas reuniões, sempre
compostas por visitantes de diversas unidades foram centrais inclusive para identificação
de problemas que são estruturais nas prisões e unidades Socioeducativas fluminenses
como: falta de informações; alimentação ruim; falta de acesso a saúde; problemas na
visita e, principalmente, na custódia; carteirinhas, seja a confecção delas ou as constantes
tomadas de carteira como sanção pelas unidades, principalmente em retaliação a
familiares que demandavam por direitos; transferências arbitrárias como sanção; questões
referentes a falta de emprego para aqueles que saiam das prisões; dificuldades impostas
pelas tornozeleiras, que sempre apresentavam defeitos; a dificuldade que os sobreviventes
do cárcere possuíam de assinar no Patronato; dentre muitos outros que tratamos ao longo
deste relatório.
Foram diversas oficinas, eventos, articulações para incidência nas instituições
públicas e no legislativo, e incontáveis outras estratégias, que passaram a partir de 2018
a serem articuladas a partir dos grupos de trabalho que versam sobre condições no
sistema, medidas institucionais, socioeducativo e comunicação. Estes grupos por questões
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organizativas foram rearticulados em apenas três em 2019 sendo comunicação, incidência
e socioeducativo.
Dentre os muitos temas e incidências optamos por destacar alguns que também
trazem a baila os pontos que foram considerados mais centrais ao longo dos últimos
quatro anos na Frente, inclusive porque tanto a Rede, quanto Mecanismo compõe a
articulação.
Dentre eles a redução da maioridade penal e o aumento de tempo de internação é
um dos principais. Desde 2007, depois novamente em 2013 e 2015, retornando ainda
diversas vezes ao debate, a redução da maioridade penal representa um dos maiores
retrocessos políticos na garantia de direitos humanos básicos a adolescentes e jovens.
Durante a presidência na Câmara dos Deputados de Eduardo Cunha, esta pauta retornava
quase semanalmente na agenda política, sendo apresentada como solução e redução de
danos por parte do campo progressista o aumento de tempo de internação. É de
conhecimento público as condições absolutamente degradantes nas quais os adolescentes
estão cumprindo medidas socioeducativas no país, em ambientes insalubres que se
assemelham a prisões, com alto índice de tortura, em unidades superlotadas, muitas vezes
longe de suas famílias, sem acesso a educação ou lazer, ambiente por obvio inadequado
em um país que deveria se pautar, segundo sua legislação, pelo melhor interesse da
criança e do adolescente. Grande parte das organizações e coletivos que compõem a
Frente estavam presentes e ativos na campanha de 2015, contra ambas as propostas,
entendendo que não é possível escolher entre uma violação de direitos ou outra. O que é
necessário, no momento, é o inverso: a desinternação dos adolescentes. Desde então,
quando este debate retorna a pauta, a Frente incide junto com parceiros, especialmente
em campanhas e incidência no legislativo, para impedir que tal tome corpo. Para Frente
é fundamental demarcar que não há negociação possível neste campo: é não ao aumento
de tempo de internação e não a redução da maioridade.
O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, sofreu retrocessos específicos no que se
refere ao tratamento de adolescentes. Em 2018 entraram em pauta na ALERJ dois projetos
de Lei: um para posse de armas por agentes socioeducativos e outro para que agentes
socioeducativos passassem a ser agentes de segurança socioeducativo. Por obvio, ambas
as propostas eram um retrocesso e nas reuniões do GT socioeducativo da Frente estava
muito demarcada a leitura que a negociação entre ambos os PLs seriam um erro, já que
um abriria espaço para o outro ser mais facilmente aprovado e que ambos poderiam tirar
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o DEGASE da Secretaria de Educação, já que representavam uma migração de
entendimento mais afinada com o SINASE e o ECA, para efetivamente colocarem os
jovens fora de uma lógica de cuidado para oficializar o tratamento conectado ao campo
de segurança. Apesar de envio de notas técnicas e diálogo com os parlamentares à época,
esses optaram por negociar o “menos pior”, e foi aprovado o PL que transformava agentes
socioeducativos em agentes de segurança, agravando ainda mais a violência sistêmica
presente no DEGASE.
Infelizmente, em 2019 o PL do porte de armas, que era conectado a um movimento
nacional, retornou ao debate na ALERJ. No dia da votação diversas organizações que
compõem a Frente e parceiros estiveram presentes no Plenário ocupando as galerias, e
dialogando com todos os parlamentares que entravam para votação, deixando claro os
riscos imensuráveis da aprovação do PL. Com agressões verbais por parte de agentes
socioeducativos que ocupavam as galerias, com gestos imitando armas em direção as
tribunas ocupadas por familiares, o PL foi aprovado. Agora estava claro que era questão
de tempo antes da PEC 33 ser posta em pauta no Plenário, levando o DEGASE da
Secretaria de Educação para a Secretaria de Segurança.
Em 2020 foi exatamente o que ocorreu, já em meio a pandemia, quando sequer
havia mais no estado a Secretaria de Segurança, sendo feito pela Frente junto com De
Olho na ALERJ, contato telefônico com diversos parlamentares, buscando impedir a
aprovação. Mesmo com fortes apelos, que inclusive apresentaram a real situação hoje
vivenciada pelo DEGASE a PEC também foi aprovada.
Por óbvio, a perda da luta no legislativo não impediu que se buscasse outras
formas de barrar estes retrocessos, sendo feitas reuniões com parceiros com CDEDICA
da

Defensoria

e

CEDECA

que

capitanearam

importante

Recursos

de

Inconstitucionalidade no TJRJ para reverter a grave violação cometida. As ações ainda
aguardam julgamento.
No entanto, não foram somente derrotas ao longo dos últimos e uma importante
vitória ocorreu em 2021. Desde 2011 o MEPCT/RJ e movimentos como a AMAR e a
própria Frente vem expondo o risco de se ter agentes socioeducativos do gênero
masculino no Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa CENSE PACGC, unidade de internação e internação provisória para meninas. Ao longo
deste trajeto, diversas vezes foram expostos que uma série de atos observados e relatos
indicavam a presença de assédio às jovens, fazendo com que fosse realizada uma
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articulação junto ao mandato da Deputada Tia Ju para que fosse proposto um PL neste
sentido. Tal foi feito em 2016, sendo este o PL 2131/2016.
Desde então foram muitas tentativas para que este entrasse em pauta sem sucesso,
até que o pior ocorreu com as jovens da unidade: em junho de 2021 foi denunciado a
ocorrência de uma série de estupros no local. Então, finalmente, após uma completa
ausência de ação de quaisquer poderes para frear o ocorrido, entrou em pauta o PL em
comento. Desde o primeiro dia, a Frente que compõe o GT Meninas e Mulheres Privadas
de Liberdade do CEPCT/RJ junto com uma série de movimentos, organizações,
instituições e mandatos estruturam uma estratégia solida de advocacy: se faria uma
campanha nas redes sociais com a hashtag #NaDefesaDasMeninas, assim como se redigiu
uma Nota pela aprovação do PL para ser distribuída junto aos mandatos pelo GTMMPL
e também um diálogo com os mesmos. O PL foi aprovado com ampla maioria.
No entanto, mesmo com compromisso firmado de promulgação do projeto, o
Governador Claudio Castro o vetou em julho deste ano, logo quando iniciado o recesso.
Ao recomeçarem os trabalhos na ALERJ iniciativas para a derrubada do veto foram
tomadas. Foi redigida uma nota de moção contra o veto e pedindo a derrubada dele,
recebendo 670 assinaturas de todo o país. A Frente ainda realizou panfletagem no dia 03
agosto, data da inauguração do novo prédio. Na semana seguinte foram em cada gabinete
distribuindo a nota completa com todas as assinaturas, sendo nesta oportunidade firmado
por uma série de deputados e deputadas o compromisso com a derrubada do veto. O veto
entrou em pauta no dia 24 de novembro, sendo novamente feita abordagem dos deputados
a partir de panfletagem pela Frente. O veto foi derrubado no mesmo dia, obrigando o
DEGASE a garantir que as meninas serão custodiadas exclusivamente por mulheres.
Para o sistema prisional, duas incidências realizadas pela Frente e seus parceiros
também foram essenciais para derrubada de dois Projetos de Lei que poderiam ter tido
consequências imensuráveis para o sistema prisional. Em 2018 entrou em pauta o PL
1919 que buscava impedir o acesso de presos ao Sistema Único de Saúde, o que é não
apenas contrário a constituição e aos compromissos assumidos pelo Estado do Rio de
Janeiro com o Ministério da Saúde a partir do PNAISP, como também viola uma série de
convenções e regras internacionais. Neste sentido, foi elaborada uma nota técnica pelo
MEPCT/RJ e foi articulado pela Frente incidência nos gabinetes dos deputados, como
especial ênfase aos que eram da CCJ, já que o PL estava para relatório da mesma e padecia
de severas inconstitucionalidades. Após a incidência, foi dado um parecer pela
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inconstitucionalidade fazendo com que o PL fosse arquivado, fazendo com que
pudéssemos voltar nossa atenção novamente a implementação do PNAISP.
Nesse mesmo sentido, em 2019 foi proposto outro retrocesso na ALERJ, desta vez
visando instituir a privatização do Sistema a partir do regime de Parcerias Público
Privadas. No mesmo dia que a Frente tomou conhecimento de sua entrada em pauta foi
construído coletivamente uma Nota Técnica que abordava não apenas a violação da LEP,
como as graves violações nos presídios brasileiros que adotaram esse modelo e a violação
da Convenção 29 da OIT que imporia aos presos do sistema fluminense regime de
trabalho forçado. Essa nota foi assinada por uma série de movimentos e instituições e foi
entregue na ALERJ aos deputados, conjuntamente com a articulação de um pedido de
audiência realizado pelas Comissões de Direitos Humanos e Trabalho da ALERJ,
estratégia esta que também contou com apoio da categoria de agentes prisionais que
também eram contrários a proposta. Depois da audiência pública no plenário que contou
com a participação do Ministério Público, Pastoral Carcerária Nacional, SINDSISTEMA,
MEPCT/RJ, Frente Estadual do Desencarceramento e diversos outros atores, o PL saiu
de pauta e não prosperou na ALERJ.
A Frente também foi um dos atores, junto com outros movimentos sociais, que
após o Seminário do Ministério Público Federal organizado pela PFDC em 2018 no Rio
de Janeiro propôs a construção de um grupo de trabalho composto por movimentos sociais
que lidam com violações de direitos humanos em favelas por consequência de operações
policiais e de direitos humanos dos presos, instituições que compõe o sistema de justiça
a nível federal e estadual, assim como responsáveis pelo monitoramento de violações de
direitos humanos em espaços de privação de liberdade. Neste momento nasceu o Grupo
de Trabalho Interinstitucional em Defesa da Cidadania ligado a 7ª Câmara de Controle
Externo da Atividade Policial e Sistema Penitenciário que é composto hoje por seis
movimentos sociais, incluindo a Frente, além do MEPCT/RJ, DPGERJ, MPF, DPU e
OAB-RJ. Foram diversas ações referentes ao sistema prisional, desde questionamentos
sobre a alimentação, produção de carteirinhas, vacinação, fluxo de informações sobre
óbitos durante a pandemia, até produção de Nota Técnicas sobre fluxo de óbitos na
pandemia, policias penais e seus limites, fluxo de atendimentos para vítimas de violência
sexual no DEGASE e na SEAP, contrário ao uso de containers, contra a verticalização de
presídios, dentre outras. Além dessas estratégias, o GT também se vale de reuniões com
atores centrais do executivo para reflexão sobre práticas compatíveis com direitos
134

humanos. De modo ainda complementar a esta forma de incidência no sistema de justiça,
a Frente também vem, do mesmo que a Agenda, buscando intensificar ainda mais sua
participação nas audiências públicas do STF, do mesmo modo que realizava nos últimos
no legislativo, como por exemplo, tendo participado da audiência pública sobre Juízes de
Garantias.
Igualmente, em um movimento semelhante ao da Agenda Nacional, o Comitê
Estadual de Prevenção e Combate à Tortura - CEPCT/RJ hoje é composto
prioritariamente por movimentos de familiares de vítimas de violência do estado ou de
privados de liberdade. A eleição de 2020 assegurou a entrada da Frente Estadual pelo
Desencarceramento, AMAR, Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela,
Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e Grupo Tortura Nunca Mais
Rio de Janeiro. A entrada destes movimentos assegura efetivamente que o CEPCT
cumpra sua função e atue de modo compatível com sua missão institucional de prevenção
e combate à tortura.
Citamos aqui apenas de modo breve a Plataforma Desencarcera RJ! já muito
comentada em nosso relatório, já que hoje se coloca enquanto uma estratégia central tanto
para Frente, quanto para o MEPCT/RJ. Ela foi criada a partir de uma provocação da
Frente ao próprio Mecanismo, de modo que pudéssemos concentrar as demandas de
atendimento em um único lugar e que o debate do órgão com os familiares e sobreviventes
do cárcere se desse de modo mais estrutural e permanente, inclusive porque em muitos
casos há a demanda de uma atuação não apenas no caso individual, mas sim na
macroestrutura prisional. Este é o caso da questão de alimentação, água, carteirinhas,
prevenção de COVID-19 nas prisões, fluxo de óbitos, reparação de vítimas de tortura, de
pessoas que sofreram aprisionamento por erros judiciais ou que vieram a óbito nas
instituições de privação de liberdade, interrupção de práticas de tortura no sistema
socioeducativo, vacinação, comunicação por cartas durante o período de interrupção das
visitas, acesso a justiça, dentre outros.
Por fim, durante a pandemia de COVID-19, especialmente a partir da dificuldade
de comunicação com a Defensoria Pública e também do estado de extrema insegurança
alimentar gestado pelo aumento do desemprego e dificuldades enfrentadas pelos
trabalhadores informais durante o período de distanciamento social, a Frente estruturou a
partir de agosto na sede da AMAR atendimentos jurídicos apenas para que as pessoas
conseguissem informação sobre seus processos ou de seus familiares e entrega da cesta
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básica, ação esta que já estava sendo realizada anteriormente. Há de se destacar que além
da Ação de Distribuição de Alimentos e Atendimento Jurídico, a Frente também vem
desde abril de 2020 realizando ações de distribuição de máscaras para unidades prisionais
e com o retorno das visitas nas filas, momento que também vem servindo como modo de
prestar informações que familiares necessitam.
Em apenas quatro anos é possível observar como a Frente coloca-se não apenas
enquanto um espaço de incidência política qualificada e sensível as demandas dos presos
e presas, como também enquanto espaço de cuidado e acolhimento entre familiares, cujo
compartilhamento de dores, saberes e potencias são essenciais para que se busque forças
para seguir na luta pela liberdade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de prevenção a tortura ultrapassa os limites do cárcere, uma vez que a
violação de direitos atinge o cotidiano de centenas de mulheres, crianças, pais, irmãos,
avôs, tios e tias entre outros reconhecidos como família e familiares. Atores essenciais
para a sustentação do cenário das instituições totais que são o reflexo direto do precário
entendimento de direitos humanos no Brasil. Quando lidamos com a população carcerária
a máxima “direitos humanos para bandido” ganha amplitude e ressoa no resultado da
estratégia de construção de um lugar apropriado de onde o indivíduo possa marcar os
limites a partir do qual o mal, representado pelo crime e criminosos, deve ser isolado
(Caldeira, 1998), sendo a marca da segregação entre as distâncias sociais da cidade.
As histórias que ouvimos e vimos, seja nas filas de visita em frente ao presídio,
seja nos atendimentos individuais, mostra como a singularidade se repete através da
injustiça, da violência e da culpa. Acompanhamos vidas desde o momento da fila do lado
de fora, da entrada na unidade prisional com identificação e revista, do próprio encontro
da visita no pátio da prisão até o momento da saída muitas horas e tensões que se
acumulam nesse percurso.
- “Quando é preso é aquela loucura, dão um número para a
gente. Só soube que ele havia sido preso 13 dias depois, me
avisaram que ele estava em estado deplorável que não conseguia
nem sequer falar na audiência de custódia”. (familiar)
“Você está tão presa quanto o preso” (familiar)

Existe um silêncio. Parece medo. Parece um completo abandono, mas a sensação
é de vigilância, existe silêncio e medo. Existe muito cansaço e peso. O peso das sacolas,
o peso de estar fazendo para o outro, que depende da sua presença (física e material)
Depende da sua resistência em meio a tanta humilhação. É uma experiência que toma a
vida, traz e deixa muitas marcas (estigmas, mudanças na rotina, cansaço, saudade, medo,
humilhações, traumas), enfim, afeta a saúde.
Toda a atividade que envolve fazer uma visita, ou ser um visitante frequente do
sistema prisional, impõe ao menos um dia de muito cansaço, gasto financeiro e a certeza
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de assumir uma determinada posição subjetiva de inferioridade. Um lugar constante de
ameaça, vigilância e violência, tornando-se um sujeito subjugado. Sem voz, sem direitos,
sem lugar, amedrontada, sempre suspeita, ameaçada e intimidada, apalpada, na iminência
de uma humilhação verbal, mais uma, não poder queixar-se de nada, na incerteza de como
será tratada depois de cada ação, na expectativa e sob a possibilidade de ser novamente
humilhada.
Faz necessário frisar que todas as familiares que conversamos disseram como as
palavras doem, e como se sentem mal quando são chamadas de “bandida”. A execução
de uma pena segue ultrapassando os limites da vida de um apenado, ela é estendida
arbitrariamente a vida de seus familiares. Todo mundo paga!
O objetivo do MEPCT/RJ e da Rede de Comunidades e Movimentos contra a
Violência ao construir esse documento foi expor, dentro do que é possível, o grau
exacerbado de violência que as famílias vivenciam cotidianamente ao visitar e tentar
proteger seus familiares que estão em privação de liberdade.
Nossa tentativa também foi de fortalecer o importante papel que as familiares têm
na construção de estratégias de sobrevivência da população privada de liberdade e de si
mesmas, denunciando abusos e punições ilegais dentro das unidades prisionais e mais que
isso, sendo construtoras, implementadoras e parceiras do Sistema Estadual de Prevenção
e Combate à Tortura do Rio de Janeiro.
Nosso agradecimento especial as mulheres que gestam, parem e criam a luta por
condições dignas de vida no cárcere e pelo desencarceramento. Sem vocês o trabalho do
Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro seria
inexequível. Assim finalizamos esse documento, construído com e por vocês, e
registramos publicamente nossa admiração e respeito!
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RECOMENDAÇÕES
Pelo exposto neste relatório temático, são propostas as seguintes recomendações,
indicados, respectivamente, os órgãos competentes para promover as mudanças
apontadas:

1. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; Governo do Estado Instituir uma política de reparação para pessoas vítimas de tratamentos cruéis,
desumanos e degradantes, maus tratos e tortura nas unidades prisionais e
socioeducativas do Rio de Janeiro;

2. Tribunal de Justiça/ Ministério Público/ Defensoria Pública - Aplicar para
presas grávidas a prisão domiciliar, conforme nova redação recebida no artigo 318
do Código de Processo Penal dada pelo Marco da Primeira Infância, assim como
do respeito da decisão do HC Coletivo 143.641 do STF.
3. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária; Governo do Estado –
Adequar o número de profissionais ao efetivo carcerário, em consonância a
Resolução nº 9/2009 do CNPCP, realizando chamamento e posse dos aprovados
em concursos anteriores e a promoção de novos concursos para Policiais Penais e
Equipes Técnicas, compreendendo o grave déficit dos profissionais das equipes
técnicas, enfatiza-se a urgência para tal concurso. Assegurando também a
adequação das condições trabalhistas e salariais dos profissionais que realizam tal
serviço.

4. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária; Governo do EstadoRealizar concurso para a contratação e reposição do déficit existente hoje na área
técnica das unidades, tanto de profissionais do ambulatório, quanto assistentes
sociais e psicólogos, como assegurar a melhora nas condições de trabalhistas e
salariais dos profissionais que realizam tal serviço;
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5. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária; Direções de Unidades
- Assegurar a entrega de custódias por familiares em dias de visita, de modo a não
ter que obrigar os familiares a deslocar-se às unidades prisionais em dias distintos,
caso queriam visitar os custodiados, fato que pode ser alcançado com o aumento
do número de agentes lotados na unidade, de modo a não restringir de modo
desproporcional o direito à assistência familiar insculpido no art. 41, inciso X, da
Lei de Execuções Penais (Lei n.o 7.210/84) e em respeito a própria Resolução
SEAP 886/2021;

6. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- Garantir o direito à
visita das familiares da pessoa privada de liberdade mesmo com o protocolo da
carteira de visitas da SEAP, a fim de que não seja restringido por longo período o
direito à assistência familiar, tutelado no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais
(Lei n.o 7.210/84), principalmente enquanto perdurar a ausência de emissões
suficientes de carteirinha e houver demanda represada frente ao DETRAN;

7. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Departamento de
Trânsito Nacional (DETRAN) - Revisar pactuação entre instituições de modo a
que seja fornecido número de atendimento compatível com a demanda, assim
como que seja a SEAP notificada de interrupções na prestação de serviço com
antecedência, de modo a agudizar a crise já estabelecida no fornecimento de
carteirinhas;

8. Departamento de Trânsito Nacional (DETRAN) - Realizar novos mutirões
para carteirinhas de visitantes, com ampla divulgação, de modo que se lide com a
demanda represada durante os últimos anos;
9. Departamento de Trânsito Nacional (DETRAN) – Ampliar a quantidade de
postos de atendimentos ou quantitativo de vagas para agendamento de confecção
de carteirinha;

10. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária- Garantir o direito a
visita regular das famílias aos presos, evitando meios que possam obstaculizar o
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contato do preso, tendo em vista os direitos previstos no artigo 41, X da Lei de
Execuções Penais, inclusive a partir de reunião familiar caso a transferência
impossibilite a manutenção de visita, como na transferência sobre a qual este
relatório trata;

11. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária; Direção da UnidadeGarantir o direito à visita íntima para mulheres, inclusive a partir da construção
de parlatórios, assegurando que tal direito seja garantido também em relação a
mulheres e homens que possuam companheiros/as, maridos ou esposas em outras
unidades prisionais;

12. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária; Direção da UnidadeGarantir o direito à visita íntima para a população LGBTI+, em respeito ao artigo
8° da Resolução SEAP no. 558 de 2015;

13. Secretaria do Estado de Administração Penitenciária: Garantir a visita íntima
às pessoas privadas de liberdade, dando celeridade ao credenciamento de presos
para que seja iniciada a utilização dos “parlatórios” da unidade. Adequação dos
espaços físicos dos “parlatórios”, provendo-os de colchões, vasos sanitários,
iluminação e higiene adequada, de acordo com o Plano Nacional de Política
Criminal e Carcerária do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
do Ministério da Justiça.
14. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Garantir a notificação
aos familiares dos/as presos/presas das transferências entre unidades, a fim de
evitar o deslocamento desnecessário das famílias para unidades que não
encontrarão seus entes;

15. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/ Direção da UMI Garantir a notificação das familiares da presa sobre início do trabalho de parto;
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16. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/ Direção da Cadeia
Pública Frederico Marques e Oscar Stevenson – Garantir aos familiares a
entrega de uma custódia nas unidades de porta de entrada;
17. Tribunal de Justiça/ Defensoria Pública – Qualificar a forma como as
informações são prestadas aos familiares antes da audiência de custódia,
ampliando o número de profissionais responsáveis pelo primeiro contato com
os/as familiares;
18. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Garantir o pleno
funcionamento do telefone de localização de preso/a para os familiares;
19. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Assegurar a alocação
dos/das presos/presas em unidades próximas aos territórios de seus familiares;
20. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Assegurar que
nenhuma transferência implique na ruptura dos vínculos familiares;

21. Conselho da Comunidade do Município do Rio de Janeiro - Democratizar a
participação de familiares no conselho da comunidade;
22. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Disponibilizar suas
Resoluções administrativas no website institucional, de modo a facilitar o acesso
aos familiares.

23. Secretária de Estado de Administração Penitenciária, Direções de UnidadesGarantir a entrega efetivada de cartas em todas as unidades prisionais do estado,
seja ela entregue durante a custódia ou enviada pelo correio, assim como enviada
com assiduidade a seus familiares em respeito à LEP e à Lei Estadual 8851/2020,
sendo respeitado o direito a sigilo de correspondência, ainda assegurando que
quaisquer censuras de conteúdo por motivo de segurança sejam registradas em
livro;
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24. Secretária de Estado de Administração Penitenciária, Direções de UnidadesAmpliar as formas de comunicação entre presos e familiares, como por meio de
instalação de telefones acessíveis aos presos e presas na unidade e/ou por
videoconferências, de modo a interromper o regime de incomunicabilidade
imposto àqueles visitantes ou presos cuja visita segue interrompido, ou caso se
faça necessário nova interrupção geral da mesma;

25. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- Elaborar política de
garantia de acesso à informação para a família do preso, de modo a assegurar um
canal eficaz e de fácil acesso para que estas possam receber informações sobre
transferências, localização das unidades prisionais e estado de saúde de seu
familiar;

26. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária; Direções de Unidades;
Direção do PSGHA e do SEAPHA- Elaborar fluxo de comunicação célere com
familiares, assegurando que estes tomem ciência da internação hospitalar,
evolução e óbito de familiar de modo eficiente e seguro;

27. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Rever a orientação de
proibição de recebimento de donativos familiares em dias de visita, de modo a
não ter que obrigar os familiares a deslocar-se às unidades prisionais em dias
distintos, caso queriam visitar os custodiados, fato que pode ser alcançado com o
aumento do número de agentes lotados na unidade, de modo a não restringir de
modo desproporcional o direito à assistência familiar insculpido no art. 41, inciso
X, da Lei de Execuções Penais (Lei n.º 7.210/84).

28. Tribunal de Justiça/ Ministério Público / Defensoria Pública - Aplicar para
presas grávidas a prisão domiciliar, conforme nova redação recebida no artigo 318
do Código de Processo Penal dada pelo Marco da Primeira Infância, assim como
do respeito da decisão do HC Coletivo 143.641 do STF.
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29. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – Vedar que em
nenhuma hipótese discriminação com presas lésbicas ou bissexuais nas unidades,
como limitações a visita íntima ou impedimento de expressões de afeto entre as
presas;

30. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- Garantir a manutenção
do/a preso/a em unidade que possibilite o convívio familiar da presa, sendo
impossibilitado ao estado restrição do mesmo por tempo indeterminado (Regra
43.3 e 58 das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU; Regras
22 e 23 das Regras para Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas
de Liberdade para Mulheres Infratoras da ONU), além de garantir a manutenção
de laços sociais da presa (Regra 88 das Regras Mínimas para o Tratamento de
Reclusos da ONU), sendo no caso de mulheres obrigatório que tal seja estimulado
(Regra 26 das Regras para Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não
Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras da ONU)

31. Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Estimular a participação dos
adolescentes, seus pais e familiares durante todo o período de cumprimento de
medidas socioeducativas, desenvolvendo programas de assistência familiar
específicos, com vistas a permitir que os mesmos tenham um contato constante,
além de garantir transportes para deslocamento de familiares para visitação.

32. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Departamento Geral
de Ações Socioeducativas- Garantir a manutenção permanente de todos os
scanners corporais, bem como a utilização de detectores de metais ou outros
procedimentos não vexatórios, de modo a não mais se realizar a revista íntima
sofrida pelas famílias na unidade o que configura tratamento desumano e
degradante, e desrespeita o princípio da dignidade humana tutelado no art. 1o, III
da Constituição Federal de 1988 e no art. 1o da Declaração Universal de Direitos
Humanos da ONU; bem como em respeito ao art. 16.135 da Convenção Contra a
Tortura da ONU.
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33. Departamento Geral de Ações Socioeducativas - Estender da visita aos fins de
semana, uma vez que em razão de expediente de trabalho muitos familiares não
podem comparecer nos dias designados, em respeito ao adequado cumprimento
do direito à convivência familiar, tutelado no art. 124, VII do Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei 8069/90; e art. 37, c30, da Convenção sobre Direitos da
Criança da ONU.

34. Conselho Nacional de Justiça- Aprimorar a Resolução 307/ 2019 que cria os
escritórios sociais , sendo um equipamento de atendimento para egressos e pré
egressos no auxílio a estabelecimentos sociais e na mobilização de articulação
de redes de políticas públicas e sociais
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