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1. Apresentação 

 

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 

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 
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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. 

O Mecanismo 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. 
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2. Introdução 1 

 

 Foi no dia 11 de março de 2020, o início de um momento que não poderíamos 

antever a magnitude. Já haviam sido declaradas outras pandemias como a de H1N1 em 

2009, inclusive a de SARS-CoV em 2004, e a vida durante essas no Brasil seguiu a mesma.  

Viramos o ano de 2019 com o primeiro alerta: notícias chegavam que um novo 

vírus havia abatido a cidade de Wuhan na China, que se alastrava rapidamente, mas esta 

seguia sendo mais uma notícia de jornal que passava de relance, como tantas outras2. Em 

09 de janeiro, houve a primeira morte e a identificação pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de que se tratava de um coronavírus, semelhante ao SARS que contaminou 8 mil 

pessoas e matou 775 em 2003. Quatro dias depois o primeiro caso fora da China é 

identificado na Tailândia, seguindo seu curso para Coréia do Sul, Taiwan e Japão. Para o 

ocidente, tão eurocentrado, seguia sendo um problema “dos Outros”3. Em 15 de janeiro o 

primeiro caso nos Estados Unidos foi detectado. Ainda em janeiro, no dia 30, a OMS 

declarou tratar-se de uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional4. 

Foi somente no final de fevereiro que começamos a compreender a dimensão do 

que tomou o ano de 2020: a doença chegou à Itália, com uma população elevada de idosos. 

Quando haviam apenas 17 casos e a primeira morte5, medidas mais restritivas não foram 

tomadas, e em menos de um mês o sistema de saúde entrou em colapso, com médicos 

relatando ter que elencar aqueles que tinham chance de sobrevivência para decidir quais 

                                                             
1 Tendo em vista o formato do relatório do MEPCT/RJ, que possui a obrigatoriedade de Recomendações ao 
final, optamos não seguir a norma ABNT para bibliografia por uma questão de organização do texto, mas 

enfatizamos que todas as referências e fontes estão citadas nas respectivas notas de rodapé. 
2 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/01/22/cronologia-da-expansao-do-novo-coronavirus-

descoberto-na-china.ghtml 
3 Aqui o uso do termo “Outro” refere-se a ideia que com a colonização o sujeito hegemônico, que é 

cisheteronormativo branco e europeu, teve contato com povos de culturas distintas, racializando e 

binarizando os sujeitos, sujeitas e sujeites no mundo em categorias para fazer vigir um projeto de dominação 

em larga escala global, que se reedita e se mantém até a contemporaneidade. Neste violento processo, grupos 

que não se enquandravam dentro das categorias do dominador sofreram e seofrem um brutal processo de 

desumanização, sendo impedidos de acesso a quaisquer direitos, como negros, negras, indigenas e pessoas 

de acendência árabe ou oriental Cf. . MALDONADO-TORRES, N. Analítica da colonialidade e da 
decolonialidade: algumas dimensões básicas. In. Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. 

BERNARDINO-COSTA, J.; MALDONADO-TORRES, N.; GROSFOGUEL, R. (Org.). Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2018; FRANTZ, Fanon, Pele Negra, máscaras brancas. Tradução Renato da Silveira, 

Salvador: EDUFBA,2008  
4 https://www.paho.org/pt/covid19 
5 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-

medidas-mais-restritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml; 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/02/24/coronavirus-covid-19-mortes-

alerta.htm 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-restritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/25/ha-um-mes-italia-resistiu-a-tomar-medidas-mais-restritivas-contra-coronavirus-hoje-soma-75-mil-mortes.ghtml
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seriam intubados ou não. Depois de fevereiro, as proporções catastróficas do então 

chamado SARS-Cov-2 ficaram perceptíveis aceleradamente. Menos de um mês depois, no 

dia 11 de março, foi declarada pandemia global pela OMS, já com 115 países com casos 

de infecção6, que ocorre quando um vírus atinge geograficamente diversas regiões do 

globo. Descobriu-se que o vírus tinha elevada taxa de contágio, que se alastrava por 

gotículas, que sobrevivia a superfícies, que determinadas comorbidades e ser idoso 

colocava pessoas em especial situação de vulnerabilidade quanto ao agravamento de 

quadro da então já nomeada COVID-197. 

No dia 13 de março, o Rio de Janeiro já estava com contaminação comunitária 

descontrolada8, segundo o Ministério da Saúde, no mesmo dia sendo emitido um Decreto 

pela prefeitura do Rio de Janeiro, limitando atividades e aglomerações9, e três dias depois 

é decretada Emergência de Saúde Pública no Estado do Rio de Janeiro10 por meio do 

Decreto 46.973/2020. Neste primeiro momento uma série de medidas restritivas foram 

adotadas, mas os nossos “outros”, aqueles que desumanizamos, os privados de liberdade, 

entraram em um período mais difícil do que nós em liberdade. Nós nos submetemos a 

isolamento, a eles foi imposta a incomunicabilidade. Visitas foram suspensas assim como 

as idas a audiência, sem alternativa dada para garantia de seu contato extramuros, sem o 

qual a pena se transmuta em tortura. A porta de entrada, no entanto, seguia aberta como 

sempre, recebendo 150 a 200 presos por dia, e a de saída afunilada, com um Estado que à 

época possuía mais de 53 mil presos, para apenas uma Vara de Execuções Penais. 

Enquanto medidas além do isolamento tão somente, foi emitida a Resolução 

SEAP/SES 736/2020 e 804/2020 que previam estratégias que sabíamos serem 

impraticáveis nas condições de encarceramento do Rio de Janeiro. Percebendo o alto risco 

que os presos sofriam neste momento, especialmente levando em conta a propagação e 

altos índices de mortes evitáveis por consequência de doenças infectocontagiosas que são 

a regra há mais de uma década no estado. 

                                                             
6 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/02/24/coronavirus-covid-19-mortes-
alerta.htm 
7 https://www.paho.org/pt/covid19 
8 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/rio-sao-paulo-tem-transmissao-comunitaria-de-

coronavirus-diz-ministerio-da-saude-brasil-tem-98-casos-24303524 
9 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/13/crivella-publica-decreto-contra-coronavirus-

que-pode-restringir-entrada-e-saida-do-rio.ghtml 
10 www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-

renderer.jspx?_afrLoop=11402993896140688&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC420000

08239&_adf.ctrl-state=12onkk4xwg_9 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=11402993896140688&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC42000008239&_adf.ctrl-state=12onkk4xwg_9
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=11402993896140688&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC42000008239&_adf.ctrl-state=12onkk4xwg_9
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-renderer.jspx?_afrLoop=11402993896140688&datasource=UCMServer%23dDocName%3AWCC42000008239&_adf.ctrl-state=12onkk4xwg_9
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 Uma semana depois o MEPCT/RJ emitiu sua primeira Nota Técnica, informando 

como era completamente inviável controlar a pandemia dentro de unidades prisionais, 

levando em conta a urgência de se realizar uma redução emergencial da superlotação 

prisional11. Esta medida não era ideológica, mas técnica: era recomendada pela OMS, e 

em seguida foi reforçada pela Fundação Oswaldo Cruz em diversas Notas Técnicas, pela 

Associação de Prevenção a Tortura, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

e uma série de agências especializadas em privação de liberdade, saúde e direitos humanos. 

O Irã, um dos países mais afetados no início da pandemia, nos deu a lição: soltem seus 

presos12. A Itália igualmente nos ensinou que o modelo de incomunicabilidade como única 

estratégia era falho, sofrendo uma onda de rebeliões no país13.  

Na contramão de toda a prática do MEPCT/RJ, neste meio do caminho, precisamos 

entender que não éramos mais agentes de proteção de presos fazendo visitas in loco, 

éramos vetores de contágio sem a devida precaução, e terminaríamos rompendo com nosso 

principal princípio agindo de modo diverso: o de não causar danos. Foram meses 

reaprendendo a trabalhar, elaborando metodologias para sustentar o monitoramento sem 

arriscar os presos e presas, e reaprender a fazer o que fazemos como principal atividade 

de modo seguro aos presos.  

Durante a interrupção das visitas reforçamos nossa atuação com parceiros, 

passamos a cruzar uma série de dados dispersos, nos deparamos com uma SEAP vedada 

a dar informação, que elaborava dados incompletos, que não testava, que reafirmava que 

as prisões estavam livres de COVID-19, enquanto os óbitos do Presídio Milton Dias e do 

Instituto Penal Cândido Mendes, ocupado nesta época por idosos que vieram de outras 

unidades como medida preventiva, só subiam. A metodologia elaborada para este 

mapeamento consistia no cruzamento dos seguintes dados: levamos em conta denúncias 

recebidas pelo órgão, observação das transferências nas unidades, tabelas de sintomáticos, 

de pessoas com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e testados para COVID-19, 

envio de ofícios com questionamentos diversos para todas as unidades que detectamos 

óbitos ou subida de casos, análise de Boletins de Atendimento Médico e Declarações de 

                                                             
11 Nota disponível em www.mecanismorj.com.br  
12 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/03/17/ira-fecha-santuarios-alto-funcionario-do-pais-morre-

vitima-do-coronavirus.ghtml 
13 https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/coronavirus-rebelioes-em-prisoes-da-italia-contra-

restricoes-visitas-deixam-6-mortos-24293806 

http://www.mecanismorj.com.br/
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Óbito. Participamos de reuniões de Inquérito Civil capitaneadas pela Promotoria de Justiça 

de Tutela Coletiva em Saúde para compreender e incidir no planejamento da SEAP.  

Notamos que os dados da SEAP não eram compatíveis com o cenário que 

estávamos mapeando, e que os familiares, movimentos sociais e sociedade não tinham 

nenhum acesso à informação. Assim, começamos a emitir Relatórios Semanais sobre 

COVID-19 nas prisões, com informações cumulativas sobre novas resoluções, 

mapeamentos de casos e apresentando uma contra narrativa às informações de “está tudo 

bem” emanadas pelo órgão da administração. Denunciamos a falta de transparência, o 

fluxo de óbito violatório de direitos básicos, a incomunicabilidade, a interrupção de 

tratamento de outros agravos. Mapeamos uma Defensoria Pública ativa e diligente, 

empregando todos os esforços para efetivar a Recomendação 62 do CNJ e a soltura 

emergencial de presos com regimes menos gravosos e de grupos de risco. Em 

contrapartida, um sistema de justiça indiferente e responsável por uma política de morte 

evitável, negando de forma sistemática habeas corpus, enquanto também negava acesso à 

saúde, como na Ação Civil Pública da Defensoria e do Ministério Público, que buscava 

levar às unidades prisionais reforço para uma atenção básica, secundária e terciária em 

colapso antes mesmo da pandemia. Tentava-se assegurar pelo menos o início do que é 

norma: pessoas privadas de liberdade devem ter o mesmo acesso à saúde que a população 

geral. 

A frase da 9ª Vara de Fazenda Pública na negativa da participação do MEPCT/RJ 

no amicus curiae em junho parece dar conta do “deixar morrer” perpetuado pelo judiciário: 

“não houve qualquer relato ou conhecimento por este juízo que as medidas adotadas pelos 

réus não estão surtindo efeitos neste momento, motivo pelo qual foi indeferida a tutela de 

urgência requerida”. Em anexo ao pedido havia nosso documento informando ao 

magistrado das 57 mortes ocorridas até maio de 2020, dos casos de presos que morriam 

de COVID-19, as imagens e relatórios de visitas a unidades onde o fluxo de saúde era 

inexistente, as condições degradantes, desumanas e cruéis e que os dados da SEAP à época 

não eram compatíveis com o número de unidades que apresentavam contaminação 

confirmada ou casos de SRAG, que a testagem era ínfima na população. 

Retornamos às atividades fiscalizatórias in loco, com protocolo de biossegurança 

revalidado pela OPAS em agosto. Encontramos o sistema colapsado que havíamos 

visitado pela última vez em fevereiro de 2020, mas com presos e presas mais deprimidos, 
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mais emagrecidos, mais frágeis, mais doentes e condições tão desumanas como as 

anteriores. Era mais presente o receio do óbito. Era perceptível as sequelas da 

incomunicabilidade que passaram, da falta de acesso a atendimento de saúde, da falta de 

notícias de suas famílias. Presos e presas tiveram que escolher, com o retorno da visita, 

entre a solidão ou o risco de contaminação daqueles que sabem que morte evitável é uma 

realidade concreta, seja por COVID-19, seja por coinfecção com HIV, seja por sepse, seja 

por tuberculose.  

Na pandemia os presos passaram fome, com a crise de fornecimento de alimentos 

de novembro e dezembro. Não tiveram água tendo em vista o permanente racionamento e 

a igual crise recente de abastecimento que assola a população fluminense. Os presos e 

presas viveram um Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA), seu último e 

único recurso de saúde, paralisando atendimento por falta de pagamento aos médicos, 

insumos básicos como bolsa para hidratação de presos, luvas e tantos outros itens.  

As próximas páginas dão conta da necropolítica (MBEMBE 2014; 2017; 2018), 

baseada na política de definhamento (MALLART, 2019) dessas vidas negras e jovens, 

tentando fazer memória do que segue ocorrendo com a pandemia de COVID-19 nas 

prisões do Rio de Janeiro. Demarcamos que todas as políticas propostas para saúde foram 

desmontadas, e estamos novamente em uma disparada de casos, da suposta segunda onda 

do país que não conseguiu sair de sua primeira14. A pandemia não acabou, e seguiremos 

lutando contra a política em curso de “aglomeração legalizada e morte indeterminada”15.  

Os dados elaborados no corpo do texto vão até 30 de novembro deste ano. No 

entanto, como haviam ainda exames aguardando, atualizamos aqui o total a partir do dia 

30 de novembro até 20 de dezembro, data de fechamento do relatório. Hoje são 39 

unidades que já tiveram casos de SRAG e/ou COVID-19. Neste último período, foram 

mais 14 casos de SRAG, dos quais 01 ainda aguarda resultado, 02 casos de COVID-19 

com SRAG e 22 casos de COVID-19.  

                                                             
14 https://cultura.uol.com.br/radio/programas/de-volta-pra-casa/2020/11/18/102_brasil-nunca-saiu-da-

primeira-onda-de-covid-19-defende-infectologista.html;  

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ainda-estamos-na-primeira-onda-da-covid-19-diz-

diretora-da-opas-sobre-aumento-de-casos-24519926; https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55268151 
15 O título em aspas do relatório aqui reproduzido remete a um artigo submetido pela integrante Ionara 

Fernandes para Revista Científica Argumentum em junho de 2020 e aceito para publicação em novembro 

de 2020, o texto estará presente na próxima edição da revista. 

https://cultura.uol.com.br/radio/programas/de-volta-pra-casa/2020/11/18/102_brasil-nunca-saiu-da-primeira-onda-de-covid-19-defende-infectologista.html
https://cultura.uol.com.br/radio/programas/de-volta-pra-casa/2020/11/18/102_brasil-nunca-saiu-da-primeira-onda-de-covid-19-defende-infectologista.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ainda-estamos-na-primeira-onda-da-covid-19-diz-diretora-da-opas-sobre-aumento-de-casos-24519926
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/ainda-estamos-na-primeira-onda-da-covid-19-diz-diretora-da-opas-sobre-aumento-de-casos-24519926
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Foram 167 óbitos por quaisquer causas até o momento este ano, no mesmo número 

de unidades que foram elencadas no capítulo 5, onde trataremos sobre o tema. Em 

novembro e dezembro a escalada é perceptível:  14 testes a mais foram feitos no mês de 

novembro tanto em servidores, quanto em presos com 01 novo positivo; em dezembro 64 

foram feitos, 11 foram positivos e 14 ainda aguardam resultado. São 84,78% de unidades 

no estado que possuíram casos de SRAG e/ou COVID-19 desde o início da pandemia.  

Ainda destacamos a unidade Penitenciária Talavera Bruce que não possuía 

confirmação de casos até o presente. Mas, no último dia de novembro até a presente data 

foram 16 presas testadas por swab no PSGHA, das quais 09 foram positivas, duas no 

começo do mês de dezembro e 07 entre os dias 14 e 17 de dezembro. Também, segundo 

informações do dia 15 de dezembro prestadas pela SMS por ofício respondendo 

questionamento do MEPCT/RJ quanto a unidade, foi realizada testagem em massa de 

presas em duas galerias cujos casos acima mencionados foram identificados. Ainda foi 

realizada testagem rápida, identificando 07 presas com IgG e 01 com IgM que foi isolada. 

Totalizando 18 presas que estão ou estiveram com COVID-19 desde o início da pandemia 

no local. 

Sendo assim até dia 20 de dezembro totalizavam 352 casos de COVID-19 no 

sistema prisional fluminense. No último dia o total de testagens que tivemos notícias é de 

1.573 testes aplicados, ou seja, em 3,4% da população prisional, índice ainda irrisório nas 

testagens. 

Diferente da conclusão do sistema de justiça, não, as medidas não foram 

suficientes. Vidas foram perdidas e ainda podem ser neste momento, em que no 

extramuros acumulamos 407.575 casos de contaminação por COVID-19 e 24.479  óbitos 

no estado16. Mas as medidas ainda podem ser adotadas. Ainda há caminhos para frear a 

violência que de tão severa torna-se indizível.  

A necropolítica segue seu caminho no sistema prisional, demandando forte 

resistência a cada possibilidade de cuidado que se conquista para os presos. Neste mês o 

Ministério da Saúde retirou os presos e presas, um dos grupos mais vulneráveis do país, 

                                                             
16 https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/12/6051220-covid-19-rio-esta-perto-de-25-mil-mortes-pela-

doenca.html 
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da lista de vacinação prioritária, sem consulta aos pesquisadores colaboradores do plano17. 

Antes da solução chegar, dos “outros” de nossa sociedade, havia sido tolhido o direito à 

sobrevivência, tendo em vista que para pessoas privadas de liberdade, doenças 

infectocontagiosas não apenas matam mais como se alastram com velocidade muito maior.  

Após forte pressão, a população prisional e privada de liberdade no geral foram 

umas das re-incluídas no plano, no entanto para estes não há previsão de qual fase serão 

inclusos. Neste sentido apontamos que as primeiras 3 etapas estão previstas para os 

seguintes grupos: 1ª Fase - trabalhadores de saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas 

de 60 anos ou mais institucionalizadas, população indígena em terras demarcadas aldeada, 

povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; 2ª Fase - pessoas de 60 a 74 anos; 3ª Fase 

-  morbidades: diabete melitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva 

crônica, doença renal, doença cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos 

transplantados de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave. Neste 

sentido, entendemos que a população prisional idosa estará incluída na primeira fase e que 

os com morbidades citadas na 3ª fase também estarão aqueles privados de liberdade 

enquadrados nas condições citadas. Não obstante, é fundamental que se estabeleça a fase 

específica de todos as demais pessoas privadas de liberdade, especialmente se levarmos 

em conta que tuberculose e pessoas que convivem com HIV/AIDS são também grupos de 

risco, estão em presença considerável na população e são as duas doenças 

infectocontagiosas que identificamos maior letalidade quando da co-infecção por COVID-

19. 

A única forma de iniciar este Relatório parece ser nas palavras de Conceição 

Evaristo em nome da memória e resistência dos presos e presas e seus familiares, em sua 

maioria negras e negros, jovens e pobres, sejam aqueles que tombaram ou que sobrevivem: 

 

Não, 

a água não me escorre 

entre os dedos, 
tenho as mãos em concha 

                                                             
17 https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/ministerio-saude-presos-lista-vacinacao-prioritaria-

covid-19/; https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/12/16/governo-lanca-plano-nacional-de-vacinacao-

contra-a-covid-19.ghtml 

 

https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/ministerio-saude-presos-lista-vacinacao-prioritaria-covid-19/
https://www.gazetadopovo.com.br/republica/breves/ministerio-saude-presos-lista-vacinacao-prioritaria-covid-19/
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e no côncavo de minhas palmas 

meia gota me basta. 

Das lágrimas em meus olhos secos, 
basta o meio tom do soluço 

para dizer o pranto inteiro. 

Sei ainda ver com um só olho, 

enquanto o outro, 
o cisco cerceia 

e da visão que me resta 

vazo o invisível 
e vejo as inesquecíveis sombras 

dos que já se foram. 

Da língua cortada, 

digo tudo, 

amasso o silêncio 
e no farfalhar do meio som 

solto o grito do grito do grito 

e encontro a fala anterior, 
aquela que emudecida, 

conservou a voz e os sentidos 

nos labirintos da lembrança.18 

 

/ 

 

  

                                                             
18 EVARISTO, Conceição Evaristo, Meia Lágrima, IN: “Poemas da recordação e outros movimentos”. Belo 

Horizonte: Nandyala, 2008. Disponível em < https://www.revistaprosaversoearte.com/conceicao-evaristo-

poemas/> 
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3. Do colapso da saúde19 à pandemia: 

 

Com o anúncio da pandemia pela OMS e pelas características do COVID-19, sua 

alta transmissibilidade em ambientes fechados e aglomerados, sua maior letalidade nos 

casos associados a outras doenças ou à baixa imunidade e, especialmente, pelas 

complicações no sistema respiratório que podem gerar evolução para SRAG, foi fator de 

grande preocupação dos seus impactos no sistema prisional.  A população prisional, apesar 

de majoritariamente jovem, sofre com um cotidiano de insalubridade, superlotação e 

insuficiente circulação de ar. Adiciona-se às questões estruturais, a oferta baixíssima ou 

ausência de itens de higiene pessoal, acesso intermitente à água e péssima alimentação, 

que somados a outros fatores impactam severamente a saúde de presos e presas e 

dificultam ou impedem a aplicação adequada de medidas para prevenção e controle da 

disseminação do COVID-19.  

A potencial fragilidade desses corpos pode ficar invisível pelo recorte etário, mas 

a realidade vivida nos presídios, e em especial aqui no Rio de Janeiro, é permeada pela 

presença de comorbidades, como perceptível pelo alto índice de pessoas com tuberculose. 

Por parte da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro 

(SEAP/RJ), as medidas identificadas de mapeamento, controle, acompanhamento e 

tratamento dos casos identificados ainda são muito precárias. 

De maneira geral, devemos ressaltar o grupo de principais morbidades apontadas 

como de risco se associadas ao COVID-19, das quais citamos:  “idosos e em pacientes de 

qualquer idade, portadores de comorbidades (grupos de risco): diabetes mellitus, 

hipertensão arterial, cardiopatias (especialmente insuficiência cardíaca e doença cardíaca 

isquêmica), tuberculose, infecção pelo HIV/aids, doenças pulmonares crônicas 

(especialmente asma brônquica), insuficiência renal crônica, anemia falciforme, 

neoplasias e aqueles pacientes em uso de drogas imunossupressoras [...], e gestantes e 

puérperas até duas semanas após o parto são incluídas neste grupo”20. Há de se ressaltar 

que há falhas severas na busca ativa de morbidades crônicas ou doenças infectocontagiosas 

                                                             
19 O título leva o nome Colapso em referência ao Relatório Temático de 2018 sobre saúde, na qual o 

MEPCT/RJ já denunciava que a saúde do sistema prisional havia sofrido grave desmonte e o acesso à saúde 

já se encontrava inexistente. Para mais vide MEPCT/RJ,  “Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política 

Prisional no Estado do Rio de Janeiro”, 2018, Disponível em <www.mecanismorj.com.br>  
20 SANCHÉZ, Alexandra; LAROUZÉ, Bernard “Nota Técnica  “Enfrentamento do COVID-19 nas prisões 

do Rio de Janeiro proposta para a proteção de pessoas privadas de liberdade com alto risco de evolução 

fatal” , 19 de março de 2020. 

http://www.mecanismorj.com.br/
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no sistema, incorrendo ainda no risco de subnotificação da real dimensão dos presos e 

presas que se enquadram neste perfil. 

Em 2018, o MEPCT/RJ publicou o relatório “Sistema em Colapso: Atenção à 

Saúde e Política Prisional no Estado do Rio de Janeiro”, no qual foi retratado a dura 

realidade enfrentada pela população prisional, de completa ausência de assistência à saúde. 

O relatório analisa a fundo os problemas de acesso à saúde para os presos, perpassando 

desde a completa ausência de assistência nas unidades prisionais- ofertadas pelos 

ambulatórios sem medicamentos, insumos e pouquíssimos profissionais- até a crítica ao 

modelo de atenção, centralizado no Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA). 

Localizado no Complexo de Gericinó, este é o destino final para a grande maioria daqueles 

e daquelas que precisam de atendimento. A desassistência, como conclusão de nosso 

relatório, gerou um volume aumentado de óbitos evitáveis dentro do sistema, como será 

retratado em capítulo próprio deste documento.  

Diante da realidade posta no sistema prisional fluminense a chegada da pandemia 

era um acontecimento extremamente temerário. Somente a redução emergencial da 

população prisional, em especial assegurando medidas alternativas ou prisão albergue 

domiciliar (PAD) para os identificados como pertencentes ao grupo de risco, seria de fato 

preventivo. A esta é central somar a efetivação da contratação de profissionais de saúde 

para atuarem no nível da atenção básica (EABs) e o desimpedido acesso a leitos de maior 

complexidade para os casos graves e/ou para tratamentos não ofertados no PSGHA, 

assegurando a compleição do acesso ao SUS prevista pela Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

No próximo subtítulo, apresentaremos as diretrizes indicadas por entidades 

nacionais e internacionais a respeito da prevenção e dos cuidados em saúde contra o 

COVID-19 no sistema prisional.    
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3.1. Parâmetros para prevenção e combate à Pandemia de 

COVID-19 em espaços de privação de liberdade 

 

Segundo a OMS, um dos pontos basilares de prevenção para contaminação por 

COVID-19 encontra-se na higienização das mãos, no estabelecimento de etiqueta 

respiratória e distanciamento entre pessoas, além da busca ativa e testagem de pacientes 

sintomáticos ou contactantes de casos confirmados. Em caso de contaminação 

comunitária21, como a que vivemos desde março, é indicado o dever do Estado de garantir 

o acesso pronto e mais eficaz possível ao serviço de saúde, assim como estabelecimento 

de fluxos de acesso para que tal seja efetivo. 

Há de se enfatizar que a OMS em suas recomendações para redução do impacto do 

COVID-19 é enfática ao afirmar que os Estados devem adotar todas as medidas 

necessárias para que se evite a disseminação maior do vírus, assim como deve tomar todas 

as providências necessárias para que os casos mais graves possam acessar o tratamento 

adequado. Assim devem avaliar na elaboração de sua estratégia a situação concreta de 

saúde local, antevendo e solucionando possíveis colapsos da rede pública por sobrecarga 

de demanda, materializadas em guias para redução de impacto no campo da saúde, 

econômico e social por consequência da epidemia22.  No mesmo mote, recomenda ainda 

que sejam evitados espaços com multidões, a quarentena/isolamento de pessoas com casos 

detectados de COVID-19, a desinfecção e limpeza de ambientes, dentre outras medidas.  

A Organização revela ainda que um dos pontos mais críticos da epidemia são os cuidados 

especiais com aqueles e aquelas que estão desenvolvendo sintomas mais agudos da 

doença, de acordo com a evolução do caso clínico.  

De acordo com a Associação Brasileira de Infectologistas23, a taxa de 

transmissibilidade do vírus é alta e o período de incubação pode durar entre 5 e 14 dias, 

sendo provável que o período de transmissibilidade da doença esteja em seu pico entre 3 

a 5 dias após contaminação (ou seja, em momento que a pessoa ainda pode se encontrar 

assintomática). Ainda segundo a Associação, a letalidade dos grupos de maior risco acima 

citados é a maior em relação aos demais grupos, chegando a acometer 15% dos pacientes, 

                                                             
21 WHO. Responding to community spread of COVID-19. 

https://www.who.int/publicationsdetail/responding-to-community-spread-of-covid-19 
22 Ibidem. 
23 SBI. Informe da Soiedade Brasileira de Infectologia (SBI) sobre o novo Coronavírus, Atualizado em 

12.03.2020, Disponível em https://infectologia.org.br/wp-content/uploads/2020/07/informe-8-

capacidadede-contagio-covid-19.pdf 

 

about:blank
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devendo ser evitado o contato social com tais grupos quando se atinge a etapa de 

contaminação comunitária24. Quando trata-se do sistema prisional, especificamente o 

fluminense, o Grupo de Estudos “Saúde nas Prisões” da ENSP/Fiocruz aponta em sua 

Nota Técnica n.2 de 25 de março de 2020, que a taxa de contaminação no extramuros é de 

2 a 3 pessoas para cada contaminado, enquanto no sistema prisional, devido às condições 

extremas, a taxa torna-se de 1 para 5, levando em 21 dias a infecção de 90 presos em uma 

cela com 150 pessoas25. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) recomendou aos 

Estados a adoção de medidas urgentes para garantir a saúde e a integridade da população 

privada de liberdade e suas famílias diante dos efeitos da pandemia do COVID-19. A 

medida de redução da superlotação nas unidades com vistas a conter a pandemia ganha 

especial destaque em suas recomendações26. A CIDH apontou preocupação com as 

condições precárias de saúde e higiene desses espaços, identificando como os que se 

encontram em maior ameaça os presos idosos e em grupos de risco, por isso considera 

urgente a adoção de planos de contingência para impedir a propagação do vírus nas 

unidades e garantir a assistência médica adequada a essas pessoas. 

A Associação para Prevenção da Tortura (APT) igualmente expôs seu 

posicionamento sinalizando grande preocupação com a população prisional dentre os 

grupos de riscos, apontando inclusive a maior prevalência dessas morbidades, admitidas 

como mais vulneráveis ao COVID-19, entre pessoas privadas de liberdade em relação a 

população absoluta: 

  

“[...] condições crônicas e infecções como diabetes, hepatite, HIV ou tuberculose são mais 

prevalentes no contexto prisional do que fora dele. Tem sido documentado que tais condições pré-

existentes aumentam consideravelmente o risco de morte se ocorrer uma infecção pelo Coronavírus. 

[...] algumas autoridades estão priorizando a adoção de medidas alternativas à privação de 

liberdade, para evitar maior contaminação. Este avanço inegavelmente positivo tem o potencial de 

demonstrar os méritos de tal abordagem em circunstâncias menos extremas. O que deve ficar claro, 

é que mesmo sob tamanha pressão, as autoridades não podem deixar que o medo de contágio ponha 

em risco os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade”. 27 

 

                                                             
24 Informações disponíveis em https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
25 SANCHÉZ, Alexandra, “Nota Técnica n. 2: Enfrentamento de COVID-19 nas prisões do Estado do 

Rio de Janeiro”, 25 de março de 2020 

26CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de 

libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19, 2020 Disponível em 

:http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp, Acessado em 31/03/2020 

27 COMNIMOS, Alexis, COVID-19 nas Prisões, 2020,Disponível em 

https://www.apt.ch/pt/blog/coronavirus-nas-prisoes, Acessado em 10.08.2020 

about:blank
https://www.apt.ch/pt/blog/coronavirus-nas-prisoes
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O Subcomitê de Prevenção a Tortura da ONU (SPT), emitiu uma indicação com 

recomendações de ações aos Estados parte e aos respectivos Mecanismos de Prevenção e 

combate à Torturas locais. Aos Estados, o SPT recomendou: (a) a realização urgente de 

avaliações de risco para identificar os grupos cujo quadro podem se agravar caso sejam 

contaminados com COVID-19 dentro das unidades; (b) redução de populações privadas 

de liberdade, implementando medidas alternativas à privação;(c) maior atenção aos 

espaços com superlotação e em espaços onde não seja possível garantir o distanciamento 

social e; (d) revisão dos casos de prisão preventiva e de detenção de imigrantes; (e) deve-

se prezar pela garantia da minimização das restrições dos regimes; garantir espaços de 

reclamações, como as ouvidorias; (f) garantir que sejam suficiente os serviços e bens 

relativos à higiene pessoal; (g) respeitar o exercício diário ao ar livre; (e) garantir métodos 

alternativos para contato com os familiares, em caso de suspensão de visitas, como 

telefone, internet/e-mail, comunicação por vídeo e afins, permitindo que os familiares 

continuem a fornecer os alimentos e demais bens aos interno, sendo que este último ponto 

receberá atenção no próximo capítulo.  

O Grupo “Saúde nas Prisões” da ENSP/Fiocruz, emitiu ainda a “Nota Técnica n. 

3: Enfrentamento do COVID-19 nas prisões do Estado do Rio de Janeiro”, considerando 

que o sistema prisional deve ser incluído como unidade sentinela ao lado das que já 

existem no município. Assim, poderá ser garantido o mapeamento da circulação do 

COVID-19 nas unidades prisionais, com vistas à elaboração de estratégias para enfrentar 

e limitar sua disseminação. Afirma também que é urgente a incorporação da população 

prisional ao sistema de vigilância epidemiológica estadual, garantindo a notificação dos 

casos de Síndrome Gripal como casos suspeitos. Recomenda ainda que todos os pacientes 

com sintomas de resfriado ou síndrome gripal sejam manejados como possíveis portadores 

da COVID-19, ficando os casos leves em isolamento por 14 dias e os casos graves devem 

ser encaminhados via sistema de regulação “vaga zero”. Assevera ainda, que sejam 

disponibilizados no PSGHA, o exame RT-PCR COVID-19 e que sejam estabelecidos 

fluxos para que o material coletado siga para laboratório, além da disponibilização de 

testes rápidos nas unidades prisionais, visando a contenção da transmissão. Por fim, 

enfatiza que seja coletado material para a realização do RT-PCR COVID-19 em todo caso 

de óbito com histórico de resfriado ou síndrome gripal, ainda no sistema, antes da liberação 

do corpo.  

Apresentados alguns dos parâmetros recomendados pelos órgãos técnicos locais, 

nacionais e internacionais em relação às medidas a serem tomadas para a prevenção da 
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disseminação de COVID-19 e os cuidados em saúde para a população prisional, 

passaremos a abordar quais medidas foram adotadas na prática.     

 

3.2.  Planejamento e Desmonte da assistência à saúde 

durante a pandemia de COVID-19: 

 

Para o sistema prisional a medida inicial estava prevista no Decreto de 45.973/2020 

do Governador do Estado, editado no dia 13 de março. Nesse era previsto que seriam 

suspensas todas as visitas em unidades prisionais (artigo 4º, II); todos os transportes para 

audiências dos presos (artigo 4º, III) e as visitas de advogados deveriam ser ajustadas com 

a SEAP. No mesmo dia, o Juiz Titular da VEP determinou a suspensão de saídas de todos 

os presos do Estado, sem que medida semelhante fosse adotada para porta de entrada. 

Assim, pessoas seguiram dando entrada no sistema prisional, sem possibilidade de redução 

da população por meio da porta de saída, vetados simultaneamente qualquer contato 

extramuros28.  

Somente três dias depois foi realizada qualquer previsão pública quanto ao fluxo 

de atendimento de presos e medidas preventivas de contágio, para além do completo 

isolamento das unidades prisionais. Foram editadas as Resolução SES/SEAP nº 73629 e 

Resolução SEAP nº 80430. A primeira, publicada no Diário Oficial do Estado do dia 16 de 

março, continha recomendações para a prevenção e o controle de infecções pelo COVID-

19 a serem adotadas pelas unidades prisionais do estado. A resolução versa sobre a 

necessidade de uma série de ações preventivas, como de higiene pessoal, etiqueta 

respiratória, ventilação do ambiente, utilização de equipamentos de proteção individual 

para os agentes penitenciários, dentre outras medidas, além de propor o fluxo de cuidados 

e atendimento para casos suspeitos para as pessoas presas e para os trabalhadores do 

sistema. A segunda estabeleceu novas rotinas de funcionamento dos órgãos no âmbito da 

SEAP para enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pelo COVID-19.  

                                                             
28Disponível em https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/coronavirus-justica-do-rio-suspende-

saida-de-presosda-cadeia-24303858.html 

 
29 Resolução SES/SEAP nº 736. Disponível em: https://brasilsus.com.br/index.php/pdf/resolucao-conjunta-

ses-seap-no-736/ 
30 Resolução SEAP nº 804. Disponível em: https://www.gov.br/depen/pt-br/804.pdf.pdf 

about:blank
about:blank
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À época, apontamos na Nota Técnica sobre os Impactos do COVID-19 no sistema 

prisional31, logo em março de 2020, que as resoluções possuíam pontos que se lidos 

conjuntamente poderiam criar um agravamento do colapso no campo da saúde prisional 

e/ou careciam de medidas que garantissem sua eficácia. Abaixo atualizaremos cada ponto 

apreciado na nota, o que tornará demarcada a falibilidade do anteriormente planejado: 

●  Higienização das mãos: é notória a ausência de água em todo sistema prisional 

fluminense, no qual as unidades a liberam, comumente, apenas duas a três vezes 

por dia. Durante a pandemia o MEPCT/RJ vem monitorando as condições das 

unidades prisionais em relação ao COVID-19 a partir de ofícios, assim como 

manteve canais abertos para denúncias. Por ambas as fontes, foi possível averiguar 

a manutenção desta prática, assim como problemas em algumas unidades 

específicas de dificuldade de abastecimento como no Instituto Penal Ismael 

Sirieiro. Com retorno de nossas visitas, a prática seguia de abertura de água de 2 à 

3 vezes ao dia pelo espaço de 15 minutos à 1 hora. Destaca-se ainda que entre 

novembro e dezembro recebemos uma série de denúncias de corte de fornecimento 

completo, especialmente no Complexo de Guaxindiba e Magé.  

Igualmente grande parte do material de higiene, se não a completude, é 

fornecido por familiares através da custódia, o que foi reduzido nos últimos dois 

anos pela nova resolução sobre o tema.  A Resolução possuía previsão de 

disponibilidade de álcool gel nos espaços de grande circulação, o que incluiria 

celas levando em conta a superlotação. Tal não se concretizou na prática. No que 

se refere a EPIs, igualmente houve uma parca distribuição nas unidades, sem fluxo 

contínuo. Em nossas visitas, foi constante a ausência de máscaras em agentes, 

outros profissionais das unidades e, principalmente, entre os presos e presas. Em 

respostas recebidas pelo MEPCT/RJ foi informado por algumas direções que os 

presos tão somente utilizavam máscaras quando circulavam nas áreas comuns ou 

iam para atendimento. No que se refere às informações trazidas por denúncias 

pudemos atestar imagens de transferências de presos e presas sem a utilização das 

mesmas, assim como foi relatado por diversas instituições e também familiares que 

                                                             
31 Disponível em < http://mecanismorj.com.br/relatorios/> 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fmecanismorj.com.br%2Frelatorios%2F
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fmecanismorj.com.br%2Frelatorios%2F
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realizavam a custódia, haver ausência de uso de máscara e luvas para os 

procedimentos por parte dos servidores. 

● Etiqueta respiratória e ausência de contato: o MEPCT/RJ denuncia desde 2011 

a situação de superlotação extrema nas unidades, onde presos não possuem sequer 

espaço suficiente para dormir, por vezes dividindo camas e com proximidade 

permanente uns dos outros. É completamente inviável neste cenário a efetivação 

concreta da medida no que concerne aos presos, já que estes sequer possuem 

espaço suficiente para estarem de modo adequado nas celas. O contato é inevitável, 

o que pode ser corroborado pelos frequentes surtos de doenças de pele, a rápida 

transmissão de meningite, a epidemia de tuberculose e o recente surgimento de 

casos de sarampo, marcadamente na Penitenciária Ary Franco.  

 

● Manter espaços ventilados: é notório igualmente que diversos espaços e celas nas 

unidades prisionais possuem ventilação insuficiente para sequer amenizar o calor, 

quiçá impedir a propagação de uma epidemia de fácil transmissibilidade. Neste 

exemplo citamos unidades como a Penitenciária Talavera Bruce, o Instituto Penal 

Santo Expedito e a Penitenciária Ary Franco como espaços que claramente seriam 

incapazes de garantir a efetiva aplicação deste quesito preventivo. 

 

● Casos sintomáticos, busca ativa e atendimento em saúde: é notória a absoluta 

ausência de equipes médicas nas unidades prisionais do estado, cuja maioria, quando 

muito, possui técnicos de enfermagem. Neste ínterim não foi realizada nenhuma 

contratação emergencial pela SEAP. Baseando-nos em informações adquiridas em 

reuniões em sede do procedimento administrativo criado pela Promotoria de Tutela 

Coletiva de Saúde do Município do Rio e pelas visitas, ambas detidamente elaboradas 

abaixo, uma série de estratégias de complementação de atendimento foram criadas e 

desmontadas pela SEAP, SES e SMS, mesmo antes de se tornarem efetivas. Ao fim 

do ano, três EABs do PNAISP, no entanto, estavam funcionando em estágio inicial, 

uma para unidades femininas do Complexo de Gericinó, outra para o Presídio Evaristo 

de Moraes e a terceira na Penitenciária Alfredo Tranjan.  

 

Não obstante, algumas medidas essenciais foram adotadas, mesmo que 

parcialmente. Recomendado por diversos órgãos técnicos, o isolamento de 14 dias para 
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presos ingressantes, antes que fossem colocados juntos ao efetivo prisional, visava a 

contenção da entrada do vírus a partir dos ingressantes. A SEAP anunciou no “Relatório 

de Ações Tomadas pela SEAP na prevenção e Combate a COVID-19” as seguintes 

medidas em relação a porta de entrada: no dia 13 de março aponta o fechamento da porta 

de entrada de Volta Redonda e a transferência da porta de entrada do feminino para o 

Instituto Penal Ismael Sirieiro em Niterói, deixando de ser feito na Cadeia Pública José 

Frederico Marques; as portas de entrada de Campos mantém-se em funcionamento, 

divididos entre Presídio Carlos Tinoco da Fonseca e Nilza da Silva Santos; todos os presos 

passam também a ficar 14 dias isolados para poderem entrar no coletivo. As unidades 

destinadas a isolamento preventivo de entrada eram, segundo a SEAP/RJ, Cadeia Pública 

Ary Franco para facção Comando Vermelho; Cadeia Pública ISAP Tiago Teles 

Domingues para presos sem facção (neutro); Cadeia Pública José Frederico Marques para 

facção Terceiro Comando Puro;  Penitenciária Lemos Brito para facção Amigo dos 

Amigos; a Penitenciária Bandeira Stampa para milícia; Presídio Carlos Tinoco da Fonseca 

para homens em Campos dos Goytacazes e para mulheres Presídio Nilza da Silva Santos, 

sem demarcação de cela, sendo transferidas as últimas para Niterói após o isolamento. 

 

A SEAP também criou o “Gabinete de Crise”, responsável por centralizar as 

tomadas de decisões no combate à pandemia, passando a ser o principal interlocutor da 

SEAP com as demais instituições. Somente em julho, após meses com ausência de 

informação sistemática ao público, a SEAP passou a publicar Boletins gerais com 

informações que continham números de óbitos por COVID-19 os entre presos e 

trabalhadores, além de anunciar medidas preventivas. Deve-se ressaltar que durante este 

período o MEPCT/RJ, com bases nas tabelas de testagem e das informações dadas pela 

SMS e SEAP/RJ sobre testagens realizou contagem paralela de testes aplicados, casos e 

óbitos confirmados por COVID-19, tornando irrefutável a subnotificação da informação 

prestada ao público. Apesar da pandemia ainda seguir em curso, o Gabinete de Crise foi 

dissolvido pela SEAP, o que tomamos ciência em 16 de julho de 2020 por meio de correio 

eletrônico. 

Não podemos deixar de lado que além das denúncias recebidas por meio dos 

familiares, de instituições e movimentos sociais parceiros do MEPCT/RJ, do que 

observamos nas visitas in loco e no monitoramento indireto e das informações da 

SEAP/RJ, o Sindicato dos Servidores do Sistema Penal (SindSistema) também chamava a 

atenção para as dificuldades que vieram com a pandemia. Em diversas notas denunciou o 
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não cumprimento das ações anunciadas pela SEAP, como falhas na distribuição dos EPIs, 

de insumos de limpeza, suceptibilizando os servidores que trabalham com a custódia, além 

da falta de cuidado e assistência adequados para os servidores que tiveram contato com 

presos e presas diagnosticados com COVID-19.  

O sindicato, desde o início da pandemia, alertou também sobre os empecilhos 

iniciais para a realização de testes nos agentes quando do primeiro pico de contágio, 

inclusive nos sintomáticos. Segundo posicionamentos públicos, havia demora na emissão 

do laudo para homologação do resultado, essencial para o afastamento, o que teria levado, 

inclusive, a grupos de risco retornarem à atividade mediante a ausência de respostas da 

Perícia Médica do Estado.  

A Resolução 80432 da SEAP havia previsto que servidores idosos, portadores de 

doenças cardíacas ou pulmonares, portadores de doenças tratadas por medicamentos 

imunodepressores, quimioterápicos ou diabéticos, portadores de doenças oncológicas e 

transplantados passariam a trabalhar remotamente, inicialmente deixando de fora grávidas 

e lactantes que faziam parte do grupo de risco. No entanto, retificou o critério ao publicar 

a Resolução 80633, de 27 de março de 2020, excluindo também idosos, sendo os casos não 

previstos na Resolução dependentes de comprovação médica que informasse a condição 

específica e a impossibilidade de exercício de trabalho in loco. 

Em relação à Resolução n. 806, que vulnerabilizava os agentes idosos, o 

SindSistema entrou com uma Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de 

urgência para que esses retornassem ao home office34.  Ainda segundo o SindSistema, a 

SEAP/RJ teria alegado no processo que “o cumprimento da liminar que resguardou 

inspetores penitenciários idosos, gestantes e lactantes, importa em perigo de caos no 

Sistema Penitenciário Fluminense, pois o impacto da distinção etária atingiria 

diretamente 40 servidores, além de 73 que atualmente realizam Regime Adicional de 

Serviço (RAS), implicando em uma perda efetiva de 113 servidores”35. O sindicato 

                                                             
32 Resolução SEAP 804, Disponível em Disponível em <https://www.gov.br/depen/pt-br/804.pdf.pdf 
 
33 Resolução SEAP 806 Disponível em 

<http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVZSRk1GRjZVV

EJSTUZGMFRtcFpNVTE1TURCUmVtdDVURlZHUms1VlNYUk9WVVUwVGxWU1JsRjZRVEZOTU

ZVd1RWUlpkMDlFUVRKTmVtczBUbEU5UFE9PQ 

 
34 Disponível em <http://www.sindsistema.com.br/noticias/1106> 

 
35 Disponível em <http://www.sindsistema.com.br/noticias/1116> 
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afirmou, ainda, ter sido impedido de monitorar as condições de trabalho dos agentes nas 

unidades prisionais. No dia 02 de abril a liminar foi deferida, sustando os efeitos da 

Resolução 806, pedindo regulação quanto à questão de mulheres grávidas e lactantes36.  

No dia 08 de abril é emitida a Resolução 812/202037, adicionando-as à lista. 

O MEPCT/RJ em maio enviou ofício com questionamentos ao Gabinete de Crise 

da SEAP sobre as condições de trabalho dos agentes e outros servidores da SEAP, além 

do fluxo de saúde para agentes suspeitos ou contaminados por COVID-19, rotina de 

trabalho daqueles que se encontram em grupo de risco, número de agentes afastados, 

assistência aos familiares em caso de óbito, dentre outros. O MEPCT/RJ obteve resposta 

no dia 22 de junho, no qual informou que haviam 74 agentes em trabalho remoto, tendo 

em vista a Resolução 804/2020 que eram grupo de risco, porém informando o 

procedimento presente na Resolução 806/2020, que estava suspensa pela medida liminar. 

Informou que à época o total de agentes contaminados era de 181 e de agentes com suspeita 

eram de 73. Na resposta apresentou ainda um fluxo semelhante ao apontado pelo 

SindSistema como ineficaz: quando havia sintoma de síndrome gripal, o funcionário era 

levado ao ambulatório para avaliação e acompanhamento, que só seria avaliado caso 

indicado a necessidade, e só aí é afastado de modo automático após tal ser determinado. 

O teste era somente aplicado para pessoas com síndrome gripal há mais de oito dias e 

assintomáticos há pelo menos 72 horas. Em nenhum momento foi informado se agentes 

com síndrome gripal que atuavam nas galerias eram testados e afastados pelo risco que 

estes agentes em especial representam de contágios aos presos e presas. 

A falta de transparência por parte da SEAP e da SES foi uma tônica durante os 

meses que se seguiram e o diálogo ocorria por insistência, sendo muita das vezes 

insatisfatório, como por exemplo pela substancial ausência de respostas aos ofícios 

enviados ao gabinete de crise e às unidades prisionais, o que abordaremos em ponto 

próprio. 

                                                             
36 Ibidem. 

37SEAP, Resolução 812, Disponível em 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwVmVVNVZV

a1pSVkZGMFRtcEZlazFwTURCTlJFa3dURlZLUms5RWEzUlJhMFV5VG10Uk1GSlVSVFZQUlZwQ1

RWUlpkMDlFUVRKT1ZFMHhUWGM5UFE9PQ== > 

 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwVmVVNVZVa1pSVkZGMFRtcEZlazFwTURCTlJFa3dURlZLUms5RWEzUlJhMFV5VG10Uk1GSlVSVFZQUlZwQ1RWUlpkMDlFUVRKT1ZFMHhUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwVmVVNVZVa1pSVkZGMFRtcEZlazFwTURCTlJFa3dURlZLUms5RWEzUlJhMFV5VG10Uk1GSlVSVFZQUlZwQ1RWUlpkMDlFUVRKT1ZFMHhUWGM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VVdwVmVVNVZVa1pSVkZGMFRtcEZlazFwTURCTlJFa3dURlZLUms5RWEzUlJhMFV5VG10Uk1GSlVSVFZQUlZwQ1RWUlpkMDlFUVRKT1ZFMHhUWGM5UFE9PQ==
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Em relação a outras medidas para controle e tratamento do COVID-19, como por 

exemplo a testagem e os fluxos para atendimentos dos casos graves, o MEPCT/RJ 

acompanhou de perto a participação da SEAP, da SES e da SMS do Rio de Janeiro, por 

meio de reuniões semanais, capitaneadas pela Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva da 

Saúde do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  

Com objetivo de incidir sobre o fluxo de atendimento, apoiar e monitorar o 

cumprimento das ações de atenção, prevenção e cuidado no interior do sistema prisional 

do Rio de Janeiro foi instaurado pela Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde, a partir de 

um procedimento administrativo, uma série de diálogos buscando incidir sobre os fluxos 

estabelecidos pelas secretarias de Estado para lidar com a chegada do COVID-19. Este 

tornou-se, enquanto durou, um importante canal de comunicação instituído na forma de 

agenda semanal nas quais estão implicadas a Secretaria Estadual de Saúde; Secretaria 

Municipal de Saúde; a Secretaria Estadual de Administração Penitenciário, por sua vez, 

representada pelo Subsecretário de Tratamento; a Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde, 

Defensoria Pública; Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro e o MEPCT/RJ. 

A primeira reunião da agenda instituída aconteceu em 20 de abril. Cabe destaque, 

que a articulação do MEPCT/RJ com a Coordenadoria de Saúde e Tutela da Defensoria 

Pública Defensoria Pública e com a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Saúde do 

Ministério Público, instituída no Grupo de Trabalho sobre Saúde no sistema prisional nos 

últimos anos, seguiu sendo assim um dos principais  meios para incidência e 

monitoramento das ações a serem tomadas pela administração pública, mantendo assim 

seu papel para o controle da disseminação do vírus nas unidades prisionais e para a garantia 

de atenção à saúde dessa população. 

Quanto às informações obtidas na ocasião da primeira reunião, a SEAP confirmou 

dois casos de óbito entre presos testados positivo para COVID-19, sinalizando a 

identificação de outros três internos contactantes que desenvolveram sintomas de 

síndrome gripal, dos quais foram coletados swab nasal para realização do teste RT-PCR, 

considerado o teste preciso e adequado para detecção de pessoas contaminadas em um 

primeiro, podendo ser complementado por outras estratégias38.  

                                                             
38OPAS/OMS, Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil, Disponível em 

https://www.paho.org/pt/covid19, Acessado em 20.11.2020 

 

https://www.paho.org/pt/covid19
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  A confirmação da entrada do vírus no sistema prisional vinha acompanhada das 

notícias dos primeiros óbitos. Era urgente que a sociedade fluminense viesse a saber qual 

o planejamento dos governos, em especial das Secretarias de Administração Penitenciária, 

de Saúde do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no 

enfrentamento à pandemia nas prisões. A superlotação, a insalubridade, a baixa imunidade 

dos corpos e o cenário de colapso na atenção à saúde no sistema prisional antes da 

pandemia, desenhavam um cenário muito preocupante, diante das condições de vida no 

sistema prisional e dos desafios para o controle da disseminação do vírus, para a realização 

de testes para mapeamento e diagnóstico, para a garantia do isolamento dos contaminados 

e dos cuidados e tratamento aos casos de maior gravidade. 

Apenas no mês de julho foi apresentado na pauta da reunião o “Plano Colaborativo 

da Saúde dos Privados de Liberdade do Estado do Rio de Janeiro durante a Pandemia da 

COVID-19”39elaborado pela SES, em parceria com a SEAP e o DEGASE, e com o apoio 

das Secretarias Municipais de Saúde das cidades com unidade prisional no Estado. Datado 

de abril e sob constante revisão, o Plano, em relação ao sistema prisional, afirma haver 

apoio e orientações da SES a todos os municípios com unidades prisionais e define 

algumas atribuições de responsabilidades entre a SEAP, a SES e as Secretarias Municipais 

e tem como principal objetivo orientar a rede de Serviços de Atenção à Saúde do SUS dos 

municípios com instituições prisionais e socioeducativas, para atuar no cuidado, 

notificação e manejo de casos suspeitos com o intuito de mitigar a transmissão nas 

instituições. O texto aponta ainda que a oferta dos serviços de saúde nas unidades é 

preocupante, com ausência de profissionais, aumento da população prisional e 

superlotação, ausência de implementação da PNAISP, dentre outras questões. Orienta que 

cada município elabore seu plano norteado por alguns parâmetros aqui estabelecidos, 

como: a cessão provisória de profissionais de saúde ao sistema prisional, construção de 

processos integrados para identificação, monitoramento e isolamento, estratégias locais 

para regulação de leitos, construção de fluxos para disponibilização de kits de diagnóstico 

e análise laboratorial, bem como de EPI. Estabelece ainda maiores orientações para cidade 

do Rio de Janeiro em virtude da maior concentração de pessoas privadas de liberdade, 

referindo às clínicas da família do município.  

                                                             
39 Plano Colaborativo da Saúde dos Privados de Liberdade do Estado do Rio de Janeiro durante a Pandemia 

da COVID-19. http://www.cib.rj.gov.br/arquivos-para-baixar/boletins-cib/2346-covid-fora-das-prisoes-

ultima-atualizacao/file.html 
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O Plano apresentava algumas das propostas das Secretarias abordadas em reuniões 

anteriores, mas as discussões estavam mais adiantadas que o plano, e uma série de 

complexas questões careciam de ser solucionadas para garantir controle e ampliar o acesso 

e a capacidade de atendimento em saúde para casos de COVID-19 no sistema prisional.  

Acompanhamento das ações através das reuniões era na verdade uma insistência 

da parte do MEPCT/RJ, da Defensoria Pública, do Ministério Público para que houvesse 

diálogo e maior transparência em relação às medidas necessárias para o combate a 

COVID-19 no sistema prisional. As dificuldades encontradas desde o início em relação a 

efetividade das poucas medidas adotadas pela SES e pela SEAP, fizeram com que, a partir 

do mês de maio, já com importante número de óbitos e certeza de grave subnotificação, 

fosse necessária que corresse, em paralelo ao diálogo institucional, estratégicas de 

judicialização. Através de Ministério Público, pela 2º Promotoria de Justiça e Tutela 

Coletiva da Capital, e da Defensoria Pública, pela Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva 

e pelo Núcleo do sistema Penitenciário (NUSPEN) foi movida uma Ação Civil Pública 

(ACP) na qual eram réus: o Estado e o Município do Rio de Janeiro, e a Associação 

Filantrópica Nova Esperança (AFNE), organização social que administra o PSGHA. 

No documento, no qual afirma-se que “a situação no sistema prisional é 

EXTREMAMENTE CRÍTICA, GRAVE E DESUMANA, merecendo pronta intervenção 

pelo Poder Judiciário”40, é destacada a completa ausência de incremento da assistência 

em saúde no sistema penitenciário durante a pandemia.  A ação tinha como principais 

pedidos ao poder judiciário que impusesse a obrigação dos réus: a adoção de todos os 

meios disponíveis na administração pública para a contratação temporária ou mediante 

parceria, cessão de profissionais de saúde, inclusive do Corpo de Bombeiros, para   a 

implantação, no prazo de 48h, de equipes para a atenção básica à saúde nas unidades 

prisionais durante o período da pandemia; a implantação de leitos de internação em 

enfermaria e de centro de terapia intensiva no Complexo de Gericinó; elaborar e implantar, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, fluxo rápido de transferência, via vaga zero, dos casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19 para unidades hospitalares da rede pública de 

saúde, identificando os hospitais referência para cada área programática de saúde do 

território do Município do Rio de Janeiro; disponibilizem, em prazo a ser determinado 

pelo Juízo, testes PCR e sorológicos para testagem em massa da população privada de 

                                                             
40 TJRJ, Ação Civil Pública n. 0087229-92.2020.8.19.0001  
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liberdade em quantitativo suficiente para atendimento do contingente carcerário, dentre 

outras obrigações.  

O MEPCT/RJ pediu para ser habilitado como amicus curiae e enviou informações 

ao poder judiciário sobre a trágica situação da atenção à saúde no sistema prisional. Apesar 

de ser notório e público o colapso do sistema de saúde do parque prisional fluminense, em 

30 de abril, o juiz titular 9ª Vara de Fazenda Pública indeferiu o pedido de tutela de 

urgência alegando, dentre outras coisas, que “não há comprovação no processo de 

ausência de atendimento médico aos presos que necessitem de tal serviço e que o sistema 

atual se encontre com sua capacidade integralmente comprometida”. Do mesmo modo, 

oito dias depois do envio, negou a participação do MEPCT/RJ no dia 18 de junho, sob a 

justificativa que “a situação vivenciada nos presídios, com relação à COVID-19 não se 

amolda com objeto de atuação do requerente[...]” apesar da vasta comprovação e da detida 

explicação sobre nossa função e atuação no campo da saúde prisional ao longo dos nossos 

nove anos de existência. Seguiu afirmando que “não houve qualquer relato ou 

conhecimento por este juízo de que as medidas adotadas pelos réus não estão surtindo 

efeito neste momento, razão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida.”, o 

que denota a não leitura das 10 páginas do pedido e das 247 páginas de informações e 

anexos que comprovam, nos valendo inclusive do cruzamento de dados do PSGHA e da 

SEAP, o pleno colapso do sistema anterior a pandemia e a perceptível subnotificação da 

SEAP, o que demonstraremos neste capítulo. Ao que tudo indica a realidade prisional, o 

efetivo colapso de condições e da saúde não ser de interesse em decisões que tratam de 

saúde em prisões, bastando apenas que o Estado alegue que “existe um hospital prisional”, 

o que perceptivelmente é uma informação inverídica. 

 Na prática, com o passar das semanas, a cada reunião, havia primeiramente a falta 

de clareza e transparência em relação aos acordos envolvendo a SES e a SEAP e suas reais 

capacidades de execução. Diante de um cenário conhecido de precariedade, as diversas 

pactuações para ampliação da assistência médica e para a realização de testagem em massa 

apresentadas não caminhavam. Quase nada que era pactuado era efetivamente cumprido, 

apenas poucas ações se iniciavam e eram concluídas, como a vacinação para a gripe H1N1, 

e outras que apesar de iniciadas não tinham continuidade e se mostravam extremamente 

limitadas, como a parceria entre SMS/RJ e SEAP para realização de testagens.  

No processo de acompanhamento através dessas reuniões, houveram também 

diversas situações de faltas, atrasos e até reuniões canceladas pela ausência de 

representantes das secretarias. Cabe ressaltar que durante a pandemia, a SES passou por 
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três trocas de secretários, em meio a denúncias de corrupção. Certamente, mesmo com o 

aparentemente desinvestimento dos gestores estaduais nesse espaço, o acompanhamento 

dessas reuniões oportunizou o registro do percurso das ações em saúde voltadas para os 

presos durante a pandemia.  

A seguir, uma breve memória sobre como transcorreram as ações das secretarias 

para execução de suas propostas para testagem, atenção à saúde nas unidades prisionais, 

pactuações entre SEAP e SMS para fluxo de atendimento regionalizado na rede municipal 

e a ampliação da capacidade de atendimento do Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho. 

3.2.1.Testagem da população prisional. 

 

Segundo a OMS, um dos pontos basilares das medidas de saúde pública no 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 está na busca ativa e na testagem de todos os 

pacientes com sintomas e seus contactantes. A aplicação de testes em massa é fundamental 

para diminuir a subnotificação de casos e traçar uma fotografia mais fidedigna da 

amplitude da população contaminada, sendo ainda passo necessário para o planejamento 

das ações em saúde. No entanto, de maneira geral, em todo sistema prisional do país a 

testagem da população foi desprivilegiada pelos gestores do SUS, tornando-se irrisória. A 

baixa testagem gera a subnotificação dos casos e de óbitos relacionados à doença e limita 

a eficácia das ações de isolamento no combate à disseminação do vírus.  

Foram diversas as recomendações para que houvesse empenho público na 

destinação de verbas e insumos para a atenção à saúde dos presos durante a pandemia. Por 

meio da Nota Técnica nº 3, o Grupo de Estudos “Saúde nas Prisões” da ENSP/Fiocruz, 

asseverou que deveria haver amplo acesso à testagem no sistema prisional do Estado do 

Rio de Janeiro, e, como a já mencionado, há necessidade de disponibilização e coleta 

adequada do exame RT-PCR COVID-19 nas unidades e nos casos específicos de óbitos. 

No Estado do Rio de Janeiro, segundo o “Plano de Saúde dos Privados de 

Liberdade Pandemia da COVID-19” anunciado pela SES, a testagem da população 

carcerária seria uma atividade de atribuição das secretarias municipais de saúde que 

deveriam suprir as unidades prisionais com os testes. Na prática, o que pudemos 

acompanhar foi a necessidade da SMS se articular com a SES e a SEAP para que pudessem 

avançar juntas para a realização dos testes. 

No que concerne os testes rápidos, ao sistema prisional foram destinados algo em 

torno de 15 mil testes rápidos, somando os repasses do DEPEN, para a SEAP (cerca de 6 
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mil testes rápidos de COVID-19, recebidos em 29/05/2020), e do Ministério da Saúde, que 

destinou aos municípios cerca de 7 mil para o sistema prisional. Munida dos testes, a 

primeira proposta feita pela SMS do Rio de Janeiro foi pela criação de um centro de 

triagem para as unidades prisionais localizadas nas áreas programáticas 1.0, caso de 

Benfica e Galpão da Quinta, e na 3.2 – caso do presídio Ary Franco41. A ideia era tornar   

mais rápido e contínuo o atendimento. A proposta chegou a ser anunciada como pactuada 

entre a SMS e a SEAP, mas acabou sendo impedida pela falta de profissionais de saúde.   

Por estar no escopo da atenção básica, a garantia dos recursos humanos caberia à SMS, 

que não dispunha de profissionais, nem da possibilidade de contratá-los. O mesmo vale 

para a SEAP e para a SES. 

A segunda proposta da SMS para a utilização dos testes seria a realização de um 

inquérito epidemiológico. A SMS dispunha de cerca de 7 mil testes para utilização na 

população prisional do município e, através da aplicação dirigida dos testes, seria possível 

definir melhor em que sujeitos os testes deveriam ser aplicados, assim como, traçar com 

maior segurança o grau de propagação da doença no coletivo prisional, viabilizando o 

planejamento das ações futuras. Para iniciar esse trabalho, a equipe responsável pelo 

inquérito precisava de informações sobre a população prisional e de cada unidade, para 

definição das unidades prisionais que fariam parte do inquérito e da população a ser 

testada, quem deveria receber o teste de acordo com padrões técnicos necessários para a 

implementação da ação. Apesar de ter sido informado pela SMS que a documentação fora 

enviada para a SEAP, não houve resposta. A SEAP não dispunha, ou não disponibilizou, 

as informações sobre a população privada de liberdade solicitada pela SMS. Por conta de 

tal impasse, a proposta de construção de um inquérito epidemiológico, que tornaria mais 

racional a utilização dos testes para a população prisional, não foi adiante.  

As possibilidades de testagem em massa para a população prisional foram freadas 

pela realidade de ausência de profissionais de saúde atuando nas unidades prisionais 

durante a pandemia, num grave “flagrante” sobre como estava acontecendo a rotina nas 

unidades prisionais. A SMS alegou não ter capacidade administrativa para a contratação 

de tantas pessoas para garantir a testagem em massa. A SES, por sua vez, também afirmou 

não possuir meios para contratação ou cessão de profissionais. A solução, por parte da 

SEAP, veio com a realização de testes em determinadas unidades prisionais feitas pela 

                                                             
41 Desde 1993, a Secretaria Municipal de Saúde dividiu geograficamente a cidade em 10 áreas programáticas 

(APs) para melhorar o gerenciamento dos serviços de saúde 
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equipe volante e SMS do Rio de Janeiro conseguiu dispor de uma equipe de três 

profissionais, que haviam sido contratados para a realização de testes para COVID-19 na 

população de abrigos e lares para idosos. O compromisso assumido entre as secretarias é 

de que seriam privilegiados idosos e pessoas que pertencessem ao grupo de risco. 

A primeira unidade prisional a receber a equipe da SMS para testagem foi a 

unidade que a SEAP destinou para a população idosa, o Instituto Penal Cândido Mendes, 

no dia 10/07/20. Destacamos que esta unidade já possuía a este tempo casos confirmados 

da doença em parte dos óbitos. Diante da pequena quantidade de profissionais envolvidos 

no processo, apenas cerca de 50 pessoas eram testadas a cada visita de ambas as equipes. 

As idas a campo para testagem eram apenas semanais e a compilação dos dados e 

informações coletadas pela SEAP nas ações de testagem da sua equipe não foram enviados 

à equipe da SMS, que ficou responsável pela notificação dos casos e análise dos resultados. 

Assim, os testes foram feitos em número muito inferior à quantidade disponível. A ação 

de testagem da equipe contratada pela SMS não teve continuidade, pois os contratos dos 

profissionais terminavam em agosto, sem previsão para renovação. 

O resultado final é ínfimo e apenas corrobora para a ampla subnotificação de casos, 

além de ser um péssimo exemplo de gestão de insumos públicos e impedir a utilização dos 

testes como ferramenta de planejamento de ações. O que houve não foi uma organizada 

testagem em massa, mas sim uma pequena amostra. Pode-se afirmar que houve má 

utilização dos testes aplicados na população prisional. Até mesmo o rastreio em massa na 

porta de entrada, para tentar evitar que pessoas com o vírus ingressassem no sistema foi 

demorado e, quando implementado, havia intermitência devido à falta de profissionais, 

baixa nos estoques de testagem disponíveis e falta de controle adequado dos dados.  O 

MEPCT/RJ realizou inspeção na unidade em outubro e ouviu dos profissionais sobre essa 

intermitência. Cabe ressaltar que os testes do tipo RT-PCR ou teste molecular, cuja análise 

laboratorial se baseia na identificação do RNA (material genético) do vírus42, não foi 

disponibilizado para rastreio na porta de entrada, sendo feita triagem apenas com testes 

rápidos.  

Cabe uma breve ressalva sobre as diferenças entre os dois testes e porque tal se 

materializa enquanto uma estratégia falha, especialmente se levarmos em conta que uma 

das funções da testagem na porta de entrada é evitar o aumento do contágio intramuros. 

                                                             
42 Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/testes-para-covid-19-como-sao-e-quando-devem-ser-feitos 
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Testes rápidos a depender de seu armazenamento e da qualidade do mesmo podem 

apresentar resultados falhos e insatisfatórios, conforme posto pela Fiocruz43. Ademais 

estes, que são testes sorológicos, detectam tão somente IgM e IgG, relacionado a formação 

de anticorpo, podendo determinar o contato recente (IgM) ou a presença de anticorpo da 

fase de recuperação da doença (IgG)44. O RT-PCR é aquele exame adequado para 

identificar a atividade do vírus, sua carga viral e por consequência o risco de contágio pela 

pessoa testada45. 

Em relação ao acesso de testes do tipo RT-PCR COVID-19, cujos resultados são 

mais precisos e necessitam de análise laboratorial, somente no PSGHA havia coleta de 

material para que fosse enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels 

(LACEN) para análise.  

A SEAP informou que está sendo colhido o material por swab nasal para os casos 

graves e nos casos de óbito de pessoas com sintomas de síndrome gripal e crise respiratória 

grave. A SEAP não informou sobre a capacitação dos profissionais para coleta dos testes 

no PSGHA, ponto importante dado ao histórico de falta de qualidade nas coletas de testes 

de escarro para diagnóstico de tuberculose.    

 Deste modo, o MEPCT/RJ fez um mapeamento sobre testagens e incidência de 

síndrome gripal, SRAG e COVID-19. Segundo informações fornecidas até o dia 20.11 

foram no total  1.358 testes aplicados na SEAP/RJ, que hoje conta, segundo o efetivo do 

dia 25 de agosto, com 45, 441 presos. Neste sentido, estes números indicam a testagem de 

apenas 3% da população por quaisquer métodos (swab e teste rápido). 

                                                             
43 Disponível em https://globoplay.globo.com/v/8929106/programa/ 

 
44 Disponível em https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1739-o-que-e-igg-e-igm; 

https://portal.fiocruz.br/noticia/testes-para-covid-19-como-sao-e-quando-devem-ser-feitos 

  
45 Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/testes-para-covid-19-como-sao-e-quando-devem-ser-feitos 

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/br/noticias/1739-o-que-e-igg-e-igm
https://portal.fiocruz.br/noticia/testes-para-covid-19-como-sao-e-quando-devem-ser-feitos
https://portal.fiocruz.br/noticia/testes-para-covid-19-como-sao-e-quando-devem-ser-feitos
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Mesmo com esta análise epidemiológica irrisória, há a confirmação de COVID-19 

em 319 presos desde o início da pandemia, dos quais 22 vieram a óbito, sabendo que há 

forte chance de subnotificação pela baixa testagem. 

 

 

De modo pormenorizado, no que se refere ao total de testes rápidos cujos dados e 

resultados foram oficialmente fornecidos pela própria SEAP/RJ ao MEPCT/RJ, foram 

1063 testes rápidos aplicados em unidades prisionais, seja por meio do projeto conjunto 

com a SMS, seja por meio das duas buscas ativas (SEAPGC e SEAPCF) que se têm notícia 

- excluídos os não informados individuais em casos de síndrome gripal, cujo número nunca 

foi oficialmente fornecido - totalizando 489 testagens realizadas com 239 positivos de IgM 

e/ou IgG (22,48%). Temos notícias de terem havido outras testagens agendadas pela 

SEAP, cujos resultados nunca foram oficialmente divulgados. Também foram testadas 26 

pessoas testadas com esta metodologia no PSGHA, das quais 24 tiveram resultado positivo 

de IgM e/ou IgG (92,30%). 

Já a SMS que publicizou de forma transparente seus relatórios de vigilância 

epidemiológica nas unidades prisionais, foram 574 testes aplicados com 39 resultados 
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positivos (IgM e/ou IgG), totalizando 6,79% de casos positivos, devendo ser ressaltado 

que estes foram aplicados com grupos de risco que se encontram mais isolados nas 

unidades prisionais, segundo o planejamento da SEAP/RJ. 

Mesmo com esta análise epidemiológica irrisória, há a confirmação de COVID-19 

em 319 presos desde o início da pandemia, dos quais 22 vieram a óbito. Aqui estão 

incluídos testes ocorridos no Presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, que não 

estão inclusos nos dados pormenorizados por teste abaixo, por não ter sido possível 

identificar se foram por swab ou teste rápido. 

Em relação ao swab, os dados das tabelas fornecidas pelo PSGHA dão conta da 

testagem de todos os pacientes que passaram pela unidade com SRAG apenas a partir de 

abril. O total de swabs aplicados em presos foi de 269, havendo 45 positivos, 4 aguardando 

resultado, 1 inconclusivo, 1 descartado por amostra insuficiente e 1 amostra não 

processada. Se somados aos demais dados apresentados pelo PSGHA, são 78 casos de 

COVID-19 até o momento que passaram pela unidade hospitalar. Destaca-se ainda que 

nesses 78, 33 se agravaram apresentando SRAG. Além destes, houveram 46 casos de 

SRAG que deram negativo para COVID-19. Foram computadas pela unidade 16 casos de 

óbitos por SRAG sem confirmação de COVID-19. De acordo com os dados da tabela do 

PSGHA, somados aos dois casos de óbito extra-muros são pelo menos 22 óbitos por 

COVID-19. 

Em relação ao surgimento de casos ou óbitos no sistema prisional, o quantitativo 

de unidades torna-se dado importante, havendo 36 unidades que já possuíram caso de 

COVID-19 e SRAG das 48 unidades prisionais do estado. Quanto a óbitos por quaisquer 

condições, 39 unidades já foram afetadas, 23 unidades com incidência de óbitos por 

COVID-19 e 15 por SRAG sem confirmação de COVID-19. 
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 Logo, em um cenário de profunda ausência de mapeamento epidemiológico eficaz, 

ainda assim, foram diversas unidades impactadas por tais condições, incluindo COVID-

19, que quando em contato com outras morbidades, como HIV e Tuberculose ocasionou 

uma série de mortes evitáveis, como se verá em análise mais detida no último subtítulo 

deste capítulo. Informamos ainda que os dados aqui apresentados até novembro, estão 

atualizados na introdução de modo menos detalhado cobrindo o período de fechamento e 

revisão deste relatório. Não podemos deixar de salientar a importância de se retomar, e 

desta vez efetivar a testagem massiva da população prisional, especialmente tendo em vista 

a retomada das visitas, a constante presença de agentes sem EPI como se verá abaixo com 

mais detalhamento, neste momento em que a pandemia toma novos contornos de 

recrudescimento. 

E aqui começa a se delinear as etapas da política de definhamento instituída pela 

SEAP e demais instituições públicas durante a pandemia, fundamentada na manutenção 

da “aglomeração legal e morte indeterminada”. A atenção em saúde nas unidades, próximo 

ponto de análise, agudiza o tom de nossa ainda presente preocupação de que sem os 

devidos cuidados o pior ainda é uma ameaça constante aos presos e presas do estado. 

3.2.2.  Assistência à saúde nas unidades prisionais: 

 

Antes da pandemia, a assistência à saúde nas unidades prisionais era feita em 

pequenos ambulatórios que funcionavam em completa precariedade de insumos, 

medicamentos e de profissionais. Os trabalhadores desses ambulatórios há muito já 

enfrentam dificuldades quanto às suas condições e direitos. Em 2003, mesmo ano de 

criação do Plano que visava transformar o modelo de assistência à saúde no sistema 
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Prisional de todo o país, no Rio de Janeiro foi criada a Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária (SEAP), em substituição ao Departamento do Sistema Penal 

(DESIPE). No entanto, ao que parece, a nova secretaria passou a ter, ao longo dos anos, 

privilegiado uma administração pouco preocupada com a qualidade de vida de presos e 

trabalhadores, associada ao recrudescimento da segurança. Merece destaque haver um 

longo período sem reajustes salariais, gerando um enorme déficit entre os servidores de 

segurança e as equipes de atenção, somados a ausência de concursos públicos para os 

mesmos desde 199846. Assim, enormes gargalos quanto ao quantitativo de servidores em 

ambulatórios, levou ao quadro atual presenciado em nossas visitas in loco, mantidos 

inalterados no meio da pandemia. 

 Diante dessa realidade, era necessária alguma estratégia para garantir assistência 

à saúde nas unidades prisionais. Não houve acordo possível entre as secretarias de saúde 

e a SEAP para contratação ou cessão de profissionais. Então, como resposta para a 

necessidade de garantir tal assistência, a SEAP criou uma equipe volante, formada 

segundo a SEAP por oito médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.  

A equipe volante estaria encarregada da realização dos atendimentos de casos clínicos 

e os demais casos que não fossem de COVID-19, da busca ativa de casos sintomáticos nas 

unidades, da aplicação das vacinas contra a gripe, sendo assim, ao fim e a cabo, 

responsável por atender todas as demandas de saúde dos doentes que não tinham sintomas 

compatíveis com o COVID-19, de todas as unidades do Município do Rio. A criação dessa 

equipe e a metodologia de trabalho, proposta pela SEAP com anuência da SES, para 

garantir assistência à saúde nas unidades prisionais, mesmo com os esforços dos 

trabalhadores envolvidos, é sabidamente irrisória e, certamente, acarretará em 

aprofundamento da desassistência à saúde nas unidades prisionais durante a pandemia, 

com interrupção de tratamentos e cuidados voltados para outras doenças. Destaca-se que 

com poucos meses de criação a SEAP já nos informou em reunião que dos oito médicos, 

três estavam afastados por suspeita de contaminação por COVID-19.    

 Cabe destaque que o PSGHA, inclusive, passou a receber apenas casos suspeitos de 

COVID-19, ficando a cargo da equipe volante a atenção aos casos em agravamento das 

demais morbidades, o que criou um represamento das demandas nas unidades. 

                                                             
46 Para mais vide: MEPCT/RJ. Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do Rio 

de Janeiro. Organização: Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. – Rio 

de Janeiro: MEPCT/RJ, 2018. Disponível em <www.mecanismorj.com.br>  

http://www.mecanismorj.com.br/
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Em relação à contaminação dos servidores, tanto de segurança, quanto de saúde, logo 

no início da pandemia foi publicada em 11 de abril47 matéria informando 118 afastados 

por questões médicas. Já na atualização de 26 de abril do “Relatório das ações tomadas 

pela SEAP na prevenção e combate à COVID-19” existiam no dia 17 um quantitativo de 

100 agentes afastados, demonstrando a incompatibilidade entre os dados do mesmo 

período. 

Segundo informações do SindSistema ao MEPCT/RJ em maio ocorreram 04 mortes 

de policiais penais em 38 dias, sendo que dois deles apresentariam comorbidades e naquele 

momento 100 servidores estariam afastados, além de 08 que se encontrariam internados 

em tratamento para COVID-19. 

Em junho, conforme já exposto acima, foram confirmados por meio de resposta ao 

ofício do MEPCT/RJ pela SEAP que no decurso da pandemia um total de 181 agentes já 

haviam confirmado contaminação por COVID-19. O número dos demais servidores 

contaminados não foi informado, destacando-se que grande parte das testagens também 

eram feitas por teste rápido. 

 Os dados coletados pelo MEPCT/RJ na tabela do PSGHA informam que 105 

servidores apresentaram sintomas de síndrome gripal cuja informação foi fornecida à 

unidade de saúde, número perceptivelmente subnotificado. Nesta tabela não é possível 

saber se houve evolução de sintomas mais graves ou não, somente que 28 funcionários 

positivaram para COVID-19 por swab e 6 por teste sorológico, realizados na unidade de 

saúde, número claramente baixo se comparado aos números da própria SEAP. Da lista de 

servidores da SEAP ou funcionários do PSGHA contaminados presentes na tabela citada 

no parágrafo anterior, pelo menos 14 dos 34 eram da área de saúde, não sendo possível 

afirmar quantos dos 20 funcionários da SEAP também eram de tais setores tendo em vista 

a ausência desta informação. 

A tabela de resultados de teste do PSGHA não especifica a procedência dos 

testados, constando somente a partir de agosto coluna que informa a existência de 

síndrome gripal ou SRAG, tornando impossível dimensionar o número preciso de 

servidores testados presentes na lista ou de seu quadro de saúde.  

 

                                                             
47 https://extra.globo.com/casos-de-policia/agentes-penitenciarios-com-suspeita-de-covid-19-trabalham-

em-presidios-enquanto-aguardam-pericia-24365337.html 



35 
 

3.2.3.Fluxo para atendimento na rede de atenção básica do 

município do Rio de Janeiro. 

 

Como possível alternativa à situação de desassistência à saúde nas unidades 

prisionais, ao menos para as localizadas no município do Rio de Janeiro e fora do 

Complexo de Gericinó, havia alguma possibilidade de pactuação entre a SEAP e a SMS 

para a efetivação de um fluxo para atendimento da população prisional em unidades 

básicas de Saúde, próximas às unidades prisionais. A proposta incluía ainda a definição 

do fluxo para situações de urgência e emergência, com o encaminhamento para leitos 

hospitalares em unidades das respectivas regiões.  

O fluxo sugerido, segundo a SMS, levou em consideração a proximidade com a 

unidade prisional, mas também aspectos sociais do entorno dessas Clínicas da Família, a 

fim de garantir a maior tranquilidade possível na chegada de pacientes internos da SEAP. 

A questão das características sociais e de segurança do entorno das Clínicas da Família foi 

apontada pela SEAP como determinante na escolha, viabilidade do transporte pensando 

na chegada e permanência do paciente e da equipe do SOE. Os fluxos inicialmente 

apresentados foram: Clinica da Família Luiz Celio Pereira, no bairro Abolição, para o Ary 

Franco, Clínica da Família Estivadores, em São Cristóvão, para o Evaristo de Moraes e 

Clínica da Família Medalhista Olímpico Maurício Silva, em Benfica, para o José Frederico 

Marques.  

Na oportunidade, a SMS apresentou também as unidades hospitalares de referência 

para cada uma dessas unidades prisionais, quais sejam: Hospital Municipal Salgado Filho, 

no Méier, para o Cadeia Pública Ary Franco, Hospital Municipal Souza  Aguiar, no 

Centro, para Presídio Evaristo de Moraes e Instituto Penal Cândido Mendes, Hospital 

Estadual Getúlio Vargas, na Penha, para a Cadeia Pública José Frederico Marques. Não 

pode deixar de ser ressaltado, que em relação ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, houve 

ainda resistência da SES em relação à criação de um fluxo para o local, inicialmente 

aceitando-o e em reunião subsequente negando tal acordo quando da mudança de 

secretário, conflito que terminou dirimido com a aceitação deste como referência. 

Apesar de apresentado pela SMS e ter havido o anúncio por parte da SEAP, 

inicialmente, de um acordo com tal proposta junto a Subsecretaria Adjunta de Gestão 

Operacional, responsável por avaliar a viabilidade da proposta pelo olhar da segurança, as 
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notícias que chegavam a cada reunião eram de que o fluxo de encaminhamentos, de fato, 

não acontecia. A SEAP chegou a afirmar não ter havido a necessidade de qualquer 

encaminhamento, pois a equipe volante estaria dando conta, mesmo que seguissem 

chegando denúncias da falta de atendimento e que duas dessas unidades, até o presente, 

sejam a que cumulam o maior número de óbitos, quais seja, Presídio Evaristo de Moraes 

(14) e Instituto Penal Cândido Mendes (12).  

3.2.4. Definição das equipes da PNAISP nas unidades prisionais no 

município do Rio de Janeiro.  

 

O único caminho possível para uma real transformação da atenção à saúde da 

população prisional é a superação da superlotação e que presas e presos tenham acesso ao 

SUS, ponto este que depende da execução e ampliação da PNAISP. Essa prevê a criação 

de Equipes da Atenção Básica (EAB) nas unidades prisionais e também o acesso, via 

centrais de regulação, aos serviços de saúde de maior complexidade. Parte do colapso na 

saúde indicado pelo MEPCT/RJ, se deve a não implementação da PNAISP pelo município 

do Rio de Janeiro e da inoperância e longa demora da SES para a criação do Grupo 

Condutor, fundamental para o fomento e acompanhamento da implementação da política 

em todos os municípios. 

Cabe ressaltar que o Estado aderiu a política em 2014, no entanto o Município do 

Rio de Janeiro e grande parte das cidades que possuem unidade prisional no estado só 

aderiram à PNAISP em 2019. Somente em 2020 o município do Rio de Janeiro iniciou o 

processo de habilitação de cinco equipes, das quais somente três de fato estão em processo 

de efetivação, como se verá a seguir.  

A SMS anunciou a contratação de profissionais de saúde para comporem equipes 

de atenção básica no sistema prisional. Através do Edital48103/2020 foi divulgado o 

processo seletivo cujo caráter era estritamente emergencial e temporário, no qual houve, 

ainda, a redução do número de equipes da proposta inicial, que era de 5 equipes, sendo 

que o edital contemplou apenas 4 equipes de atenção básica à saúde.   

                                                             
48 Disponível em <https://prefeitura.rio/wp-content/uploads/2020/07/Edital-103-2020-CAP-

5.1Ambulatorios-Sa%C3%BAde-Prisional-alt-final-2.pdf> 

https://prefeitura.rio/wp-content/uploads/2020/07/Edital-103-2020-CAP-5.1Ambulatorios-Sa%C3%BAde-Prisional-alt-final-2.pdf
https://prefeitura.rio/wp-content/uploads/2020/07/Edital-103-2020-CAP-5.1Ambulatorios-Sa%C3%BAde-Prisional-alt-final-2.pdf
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Os editais de chamamento, vinculados à Empresa Pública de Saúde do Rio de 

Janeiro (RIOSAÚDE), oferecem salário inferior ao piso salarial estabelecido para algumas 

profissões, sob a justificativa de estar praticando os mesmos valores do piso de outros 

contratos para atenção básica. Certamente a baixa remuneração tem efeitos deletérios aos 

chamamentos públicos, tendo em vista que findas as etapas do processo seletivo inicial, 

não havia profissionais de todas as áreas inscritos e com habilitação necessária para o 

preenchimento de todas as vagas. A baixa adesão acabava por criar a necessidade de novos 

chamamentos, o que terminou também por gerar atrasos a chegada das equipes, que já 

estavam em número inferior à necessidade do Complexo de Gericinó e das demais 

unidades no município. 

Após uma série de mudanças quanto às unidades que receberiam as EABs, a SMS 

e a SEAP acordaram a montagem de 4 equipes que seriam alocadas nas seguintes 

unidades: Presídio Evaristo de Moraes, Penitenciária Alfredo Tranjan, Instituto Penal 

Plácido de Sá Carvalho e uma para as unidades prisionais femininas do Complexo de 

Gericinó (Penitenciária Talavera Bruce, Unidade Materno Infantil e Instituto Penal Santo 

Expedito).  

O município do Rio de Janeiro totaliza 31 unidades prisionais em seu território, 

sendo 26 no Complexo de Gericinó. Cabe destaque, que das 6 unidades que receberam as 

equipes, duas possuem medidas de urgência na Comissão e Corte Interamericana 

(respectivamente, CIDH e Corte IDH). A terceira alvo de medidas de urgência, Cadeia 

Pública Jorge Santana, e cujo motivo de não ter recebido uma equipe foi tão somente o 

fato do espaço destinado ao seu ambulatório tornar inviável a alocação de uma equipe, 

sendo inclusive avaliado como espaço a ser interditado. A Penitenciária Alfredo Tranjan, 

por sua vez, recebeu todos os presos advindos das Celas A e B da última unidade em 

comento, recebendo proteção da medida para aqueles que estavam em condição lastimável 

de saúde, em sua maioria baleados, que foram transferidos em novembro do ano passado 

para Galeria 1 e 2 da unidade49. 

No que se refere às unidades que receberam EABs, é fundamental destacar que 

duas em outubro estavam com superlotação crítica, e por isso, é urgente a necessidade de 

redução da superlotação crítica tanto para assegurar condições mínimas de higiene e 

                                                             
49 Para mais sobre a Penitenciária Alfredo Tranjan e sobre as MC 888-2019, deferidas pela Resolução 6/2020 

da CIDH vide Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2019 e 2020. 
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salubridade, como também a prevenção de COVID-19. Assim, o Presídio Evaristo de 

Moraes que possui capacidade para 1500 presos, em outubro deste ano contava com 3.675, 

enquanto a Penitenciária Alfredo Tranjan possui capacidade para 1.184 presos, estando 

com 2.350 pessoas encarceradas. 

A partir do mês de setembro começou o trabalho da primeira equipe, no Presídio 

Evaristo de Moraes, posteriormente, chegando às seis unidades de Gericinó, se somadas 

as três femininas. O MEPCT/RJ segue em contato com a SMS do Rio de Janeiro para 

monitoramento, apoio e disponível para contribuições para a melhor implementação das 

EABs e expansão do PNAISP para as demais unidades. Ressaltamos a necessidade de 

ampliação dessas equipes e da garantia de manutenção dos contratos dos trabalhadores 

sem intermitência na atenção à saúde.     

3.2.5.  Ampliação da capacidade de atendimento da população prisional 

em leitos de saúde.    

 

Como parte importante na conjuntura da (des)assistência à saúde para os presos no 

Estado do Rio de Janeiro está o próprio modelo de atenção proposto e executado pela 

SEAP e pela SES nos últimos 9 anos, desde a criação da então nomeada UPA de Gericinó, 

agora chamada de Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho. O modelo de atenção em 

vigor antes da pandemia já era centrado no local em comento, que é localizado no 

Complexo de Gericinó. Essa recebe presas e presos oriundos de todas as unidades 

prisionais do estado.  

Ao longo desses anos, são muitos os problemas apontados na execução deste 

modelo, como por exemplo a completa dependência do Serviço de Operações Especiais 

(SOE), responsável pelo transporte de presos e que há muito opera abaixo da capacidade 

necessária, tendo em vista o baixo número de viaturas e pessoal. Ainda cabe destaque que 

o SOE é alvo, como mencionados em praticamente todos os relatórios de visita do 

MEPCT/RJ, do maior número de denúncias de tortura física e psíquica durante os 

transportes dos privados e privadas de liberdade, inclusive contra presos enfermos. 

Faz-se necessário destacar que a regulação de vagas segue sendo um dos principais 

gargalos na atenção à saúde. O PSGHA tem a possibilidade de realizar regulação de vaga 

externa via SisReg, para casos que demandem atendimento emergencial ou internação 

hospitalar. No entanto, a dificuldade de efetivação dessas transferências gera uma barreira 

para o efetivo acesso dos presos à rede hospitalar. Somados a isto, um problema histórico 



39 
 

na regulação se coloca quando se toma ciência que a vaga SER é de acesso exclusivo à um 

único profissional da Coordenação de Saúde da SEAP o que limita igualmente 

atendimento no extramuros daqueles que necessitam de atendimentos mais complexos, 

fora do escopo emergencial, como, por exemplo, para casos de hérnia ou ortopédicos.  

Os números de cumprimento pela SEAP/RJ para pauta externa, dão o tom da 

completa vedação do acesso à rede hospitalar, até quando a vaga em si é liberada ou o 

atendimento é agendado. Segundo informações dadas pela SMS em reunião com SEAP, 

Coordenadoria de Saúde Coletiva da Defensoria, Promotoria de Tutela Coletiva e o 

MEPCT/RJ no dia 06 de outubro, foram os seguintes atendimentos não efetivados ao longo 

dos três últimos anos: (a) 2018 de 657 pautas agendadas, 515 não tiveram consulta 

confirmada e 142 confirmados; (b) 2019 de 529 agendamentos, 368 não foram 

confirmadas e 161 foram confirmados; (c) até agosto de 2020 de 234 agendamentos, 178 

não foram confirmados e apenas 56 foram confirmados. 

 Diante da pandemia, havia a clara tendência do aumento do número de casos com 

necessidade de internação hospitalar em decorrência de possíveis complicações pelo 

COVID-19, somadas aos casos que por consequência do represamento das demandas nas 

unidades pudessem se agravar. Inicialmente, a SES e a SEAP pareciam engajadas em 

garantir, de alguma maneira, a ampliação de leitos hospitalares exclusivos para a 

população prisional. Na verdade, como afirmou um dos Secretários Estaduais que 

assumiram a pasta da saúde, a ideia era não sobrecarregar ainda mais os hospitais, evitando 

de toda forma a entrada de pessoas oriundas do sistema prisional. 

Como paliativo, em um primeiro momento, foi feito o anúncio da possibilidade de 

um Hospital de Campanha em Gericinó. O Governador do Estado anunciou, em 30 de 

março, que seriam montados oito hospitais de Campanha no Estado, nas seguintes 

regiões50: Maracanã, Jacarepaguá, Leblon, Caxias, São Gonçalo, Campos, Casimiro de 

Abreu e no Complexo de Gericinó. Cada hospital contaria com 200 leitos e todos os 

hospitais de campanha deveriam estar prontos até o dia 30 de abril. O primeiro foi 

inaugurado no dia 25 de abril, localizado no bairro do Leblon e foi custeado pela iniciativa 

privada e receberia pacientes encaminhados de hospitais públicos. A SEAP chegou a 

apontar o Instituto Penal Santo Expedito como o local para a criação do Hospital. Assim 

como outros Hospitais de Campanha anunciados pelo Governo Estadual, o que seria 

implantado em Gericinó não saiu do papel.  

                                                             
50 Disponível em https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/estado-do-rj-tera-oito-hospitais-de-

campanha 

https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/estado-do-rj-tera-oito-hospitais-de-campanha
https://www.saude.rj.gov.br/noticias/2020/03/estado-do-rj-tera-oito-hospitais-de-campanha
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Em contrapartida à desistência do Hospital de Campanha, a SES sugeriu, então, 

que fosse ampliada a capacidade de atendimento do PSGHA. A proposta era que, através 

de um aditivo ao contrato com a OS AFNE, que administra o PSGHA, houvesse a 

ampliação da estrutura para atenção a casos graves. Inicialmente a proposta previa a 

criação de 60 leitos de UTI, não efetivados até junho quando foram considerados 

excessivos pelo novo secretário, que afirmava a diminuição da curva, posição reforçada 

pela SEAP que afirmou não haver demanda para os mesmos. As 60 vagas, desmembraram-

se em duas novas propostas: aumento de três para dez leitos de alta complexidade, sendo 

supostamente enviados 7 novos respiradores ao PSGHA, e a criação pela SEAP de um 

hospital de baixíssima complexidade na Galeria B do Instituto Penal Santo Expedito, que 

já havia tido todas as suas presas realocadas em outras unidades, ou na galeria A da mesma.  

Em relação ao primeiro ponto, a SES informou que iria realizar um aditivo de 30% 

ao contrato, recebendo como justificada pela SES a necessidade de manter o PSGHA com 

capacidade para atender a demanda de casos de COVID-19, sendo que tal serviria tanto 

para contratação de pessoal para complementar a equipe da unidade, quanto para 

complementar os equipamentos necessários. 

Destaca-se que foi perceptível no decurso das reuniões citadas acima, uma nítida 

orientação para SES controlar e barrar o acesso da população prisional com COVID-19 às 

unidades hospitalares do sistema público de saúde. A proposta de aumento de leitos se dá 

neste cenário, quando tornou-se evidente que a capacidade contratual vigente do PSGHA, 

não conseguiria absorver a demanda caso eclodisse um surto da doença intramuros, tendo 

em vista a existência de apenas 4 leitos de maior complexidade, sendo um dentro da 

ambulância da unidade. O PSGHA chegou a receber 07 (sete) respiradores doados pela 

SES, passando a falsa expectativa de que haveria de fato melhora na assistência à saúde 

para os presos.  Ainda quanto aos leitos nos foi informado na reunião de 07 de julho que 

o termo de referência do PSGHA, teria inclusão de todos os insumos de uma unidade 

intensiva: hemodiálise, hemotransfusão, medicamento, RH e outras adaptações como 

insumos. Termo de referência ainda não está assinado nem finalizado, assim como o 

aditivo. 

No entanto, a proposta do aditivo ao contrato para ampliação de leitos tornou-se, 

como ocorreu durante os últimos seis de tentativas frustradas de implementação do 

PNAISP, uma disputa de quem possuiria responsabilidade pelas falhas de implementação 

dos acordos entre as secretarias, terminando sem efetivação com parte dos leitos da 

observação masculina interditadas até o presente, o que foi observado pela visita ao 
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PSGHA realizada pelo MEPCT/RJ em 08 de dezembro deste ano, que explicaremos com 

mais detalhes a frente.  

Assim, enquanto a SES encaminhava os trâmites jurídico-burocráticos necessários 

para a adição do contrato, a SEAP buscava adequar o espaço do Instituto Penal Santo 

Expedito para receber o hospital de baixíssima complexidade. Quanto a este, o projeto 

previa a complementação de pessoal teria apoio do exército, a parte estrutural como camas, 

colchonetes, biombos e parte de insumos pela SEAP, e havia o pedido que a SES realizasse 

a complementação de insumos de MAT/MED, limpeza e recolhimento de lixo, que seria 

realizado a partir de acordo distinto da ampliação de leitos supramencionada do PSGHA, 

salvo o recolhimento de lixo que tornou-se mais um campo de disputa entre as secretarias.  

Na reunião de 28 de julho, prazo final para resposta da SES ao Ministério Público nas 

reuniões ligadas ao processo administrativo, a secretaria não deu resposta, afirmando que 

o responsável pelo setor não estava presente. Na reunião de 11 de agosto, a SES não 

compareceu, sendo a última reunião do grupo. Destacamos que em visita ao Instituto Penal 

Santo Expedito, no dia 11 de novembro a Galeria B seguia interditada por conta do hospital 

de baixíssima complexidade, que nunca foi aberto. 

Por um momento, podia parecer que a SES e a SEAP teriam construído uma fina 

sintonia, com acordos claros, fluxos bem definidos, e que, finalmente, haveria alguma 

melhora em relação ao estado de coisas degradante da assistência à saúde no sistema 

prisional. No entanto, a realidade encontrada de ausência de diálogo fluido entre as 

secretarias, que supostamente deveriam implementar políticas de modo complementar 

pelo executivo estadual, retornava a se assemelhar a permanente disputa pela (des) 

responsabilização para efetivação do PNAISP no Rio de Janeiro.  

Não se conseguia atingir acordos sobre a definição do que é de fato um “leito 

hospitalar de baixíssima complexidade, que não é dispositivo previsto no SUS e sequer 

detalhamentos sobre o que de fato estava pronto ou não nas propostas era posta de modo 

transparente pela SEAP em reuniões. A SES, por sua vez, passou a trazer uma série de 

entraves burocráticos e orçamentários que impediam o avanço da criação dos leitos no 

PSGHA que, apesar de já estar com 7 respiradores, não possuía toda a estrutura necessária 

para fazê-los funcionar. A SEAP, a SES e a AFNE conjuntamente passaram a desmobilizar 

cada uma das políticas e ações planejadas para que haja uma retaguarda caso a pandemia, 

ainda em curso, venha a se agravar no sistema prisional. 

Já com evidentes sinais de que o plano traçado não seria realizado, a SES e a SEAP 

passaram a ter um discurso similar afirmando que houve hiperdimensionamento do 
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problema. O que restou do planejamento travado semanalmente nas reuniões como legado 

é uma equipe volante completamente insuficiente para o volume de unidades e presos, 

uma redução importante de leitos do PSGHA que seguem interditados e uma galeria inteira 

de uma unidade bloqueada de uso, mesmo que ainda contabilizadas como parte do Instituto 

Penal Santo Expedito, que conta hoje com o mesmo número de presas prévia ao bloqueio 

da ala (648), para uma única galeria.  

No mês de setembro, a já aterradora assistência à saúde no sistema prisional 

durante a pandemia tornou-se ainda mais insustentável a partir da crise envolvendo a O.S. 

responsável pela administração do PSGHA. O MEPCT/RJ recebeu denúncias 

contundentes sobre o atraso no pagamento dos funcionários e grave déficit de insumos e 

medicamentos, incluindo itens básicos como luvas, gaze, bolsa de hidratação de pacientes, 

dentre outros. Os profissionais da unidade anunciaram a paralisação parcial dos 

atendimentos, nos seguintes termos: (1) há falta de insumos básicos a atendimento como 

luvas, gaze estéril, solução de hidratação venosa, medicamentos para tratamento de 

infecções, curativos, levando à restrição de atendimentos a pacientes que demandam 

internação imediata; (2) os demais casos de atendimento ambulatorial serão reenviados as 

unidades, para que os presos sejam pautados pelo SISREG, devendo ser lembrado a 

inexistência de profissionais nos ambulatórios e centralização da regulação em uma 

pequena equipe da Coordenação de Saúde da SEAP; (3) permanecerá uma porcentagem 

de profissionais para fazer triagem de urgência e emergência, e aqueles cuja condição não 

permita tratamento no PSGHA devida à absoluta ausência de condições de atendimento 

na qual se encontram, serão encaminhados por vaga zero; (4) aqueles que tiverem 

condições de serem internados mas precisarem de atendimento clínico ou cirúrgico serão 

encaminhados à rede externa, devido à falta de insumos para atendimento; (5) aqueles 

pacientes que necessitarem de suporte avançado serão regulados para UTI; (6) serão 

suspensos todos os exames complementares, inclusive os de sangue por via ambulatorial, 

assim como confecção de laudos para quaisquer fins que não sejam de urgência e 

emergência; (7) foram suspensos o atendimento de ortopedia, extremamente reduzidos o 

de ginecologia; (8) não aceitaram regulação de pacientes de outras unidades hospitalares, 

mesmo com alta; (9) não será realizado exame de avaliação para pessoas autuadas em 

flagrante em visitas ou custódia; (10) o retorno das atividades normalmente está 

condicionado ao pagamento dos três meses de salários atrasados dos profissionais e de 

regularização dos demais itens. 



43 
 

Segundo informações prestadas em reunião emergencial agendada com SES, 

SEAP, Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria, Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva da Saúde, MEPCT/RJ e Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura (CEPCT/RJ) a questão do repasse de verba teria ocorrido na prestação de contas 

da empresa a SES interrompendo os pagamentos à AFNE. Em contato com familiares de 

pacientes internados no PSGHA durante esse período, o MEPCT/RJ teve a confirmação 

da falta de insumos básicos e de medicações e que, diante da completa baixa na farmácia 

da unidade, foi permitido que as famílias levassem insumos para curativos, medicamentos 

e até bolsa de colostomia. 

Este cenário toma contornos muito mais preocupantes, que comprovam o colapso 

do sistema, quando passamos a observar a situação da saúde, atendimento e tratamento 

dos presos e presas, após a retomada das visitas in loco. Por tal razão, torna-se de 

fundamental importância expor breves relatos sobre o observado, levando também em 

conta os dados obtidos pelo monitoramento indireto feito no decurso da pandemia. 

 

3.3. Sobre as visitas realizadas pelo MEPCT/RJ durante a 

pandemia. 

 

O MEPCT/RJ retomou as visitas de inspeção às unidades de privação de liberdade no 

mês de setembro e, em relação às unidades do sistema prisional esteve na Penitenciária 

Alfredo Tranjan, na Cadeia Pública Jorge Santana, na Cadeia Pública José Frederico 

Marques, no Instituto Penal Santo Expedito e no Pronto Socorro Geral Hamilton 

Agostinho. Para que pudesse retornar seu trabalho de fiscalização in loco, o MEPCT/RJ 

entendeu ser necessário formações sobre como entrar de modo seguro em unidades de 

privação de liberdade e servidores do sistema prisional, reduzindo a exposição da equipe, 

os privados de liberdade, o que culminou com a criação de um protocolo de biossegurança. 

O protocolo, construído com base nas formações realizadas junto ao Médico Sem 

Fronteiras e a Organização Pan-Americana da Saúde, uma entidade regional da 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), tem sido seguido com muita 

responsabilidade pelo órgão e pode ser encontrado na íntegra no “Relatório Anual de 2020 

do MEPCT/RJ”. 
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A primeira visita do MEPCT/RJ se deu em parceria com o Núcleo do Sistema 

Penitenciário da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (NUSPEN) no dia 15 de 

setembro e com uma de nossas colaboradoras, de modo a ser possível a montagem de duas 

equipes para visitar a Cadeia Pública Jorge Santana e a Penitenciária Alfredo Tranjan 

simultaneamente, sem os riscos acima mencionados. As outras unidades que nas quais 

estivemos foram: Cadeia Pública José Frederico Marques (porta de entrada), Instituto 

Penal Santo Expedito e Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho. As unidades 

selecionadas buscavam assegurar o mapeamento da situação de grupos específicos que nos 

permitisse ter um panorama do que ocorreu e estava ocorrendo no sistema prisional 

carioca, assim escolhemos uma unidade com alto número de pessoas de grupo de risco, 

uma unidade feminina, a porta de entrada e o ponto final de acesso a saúde do sistema. 

Todas as visitas geraram relatórios nos quais são observados aspectos variados e algumas 

peculiaridades de cada unidade prisional. Apontaremos, aqui, principalmente os aspectos 

relativos à prevenção e a atenção à saúde, especialmente ao COVID-19 e a implementação 

das medidas propostas para prevenção à doença presentes na Resolução SES/SEAP 

736/2020. 

3.3.1. Cadeia Pública Jorge Santana – Visita em 15 de setembro de 2020 

Segundo a tabela do PSGHA, no que se refere a síndrome gripal, SRAG e COVID-

19, há o seguinte quadro entre março e novembro deste ano: 06 casos de síndrome gripal 

registrados; 03 casos de SRAG, no qual dois vieram a óbito e; 02 casos de COVID-19 que 

apresentaram SRAG. Até 30 de novembro, apesar dos relatos da direção da unidade que 

estaria sem nenhum risco iminente na unidade de óbitos, houve cinco óbitos na unidade, 

três após a visita (um 10 dias após a atividade fiscalizatória e 02 em outubro). 

Esta unidade possui especial destaque, pois em estratégia conjunta com o 

NUSPEN, foram pedidas medidas cautelares na CIDH em 2019 (MC 888-2019). Neste 

sentido, em 05 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução n. 6/2020, estas foram 

concedidas determinando a proteção da vida, integridade pessoal e saúde dos presos da 

Cadeia Pública Jorge Santana. Na Resolução a CIDH determinou a concretização da 

gravidade, urgência e irreparabilidade, determinando que o estado:  

a.  adote as medidas necessárias para proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde 

das pessoas privadas de liberdade na Cadeia Pública Jorge Santana, garantindo, 

em especial, atenção medica adequada e oportuna, ele acordo com as 

recomendaçoes dos especialistas competentes; 
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b.  adote as medidas necessárias para assegurar que as condições de cletenção dos 

beneficiários se adequem às normas internacionais aplicáveis, garantindo, em 
especial, que a estrutura da Cadeia Pública Jorge Santana reúna as condiçoes de 

segurança necessárias, atendendo à situação dos beneficiários com deficiência 

ou lesionados, mutilados, com fraturas ou feridos de outras formas, a fim de 
prevenir ma iores danos a toda a população carcerária; tomando ações imediatas 

para reduzir substancialmente a superlotação; e oferecendo salubridade e 

higiene adequadas; 

c.  acorde as medidas a serem adotadas com os beneficiários e as representantes; 

d.  informe sobre as ações adotadas, a fim de investigar os fatos que deram lugar à 

adoção da presente medida cautelar e, desse modo, evitar sua repetição 

 

No que diz respeito aos impactos da COVID-19 na unidade, outras preocupações 

fazem-se dignas de nota. A direção afirmou que os funcionários receberam, no início da 

pandemia, máscaras reutilizáveis e álcool gel, no entanto nenhum funcionário usava 

máscara na ocasião da visita. Para presos que realizem qualquer saída da unidade, o espaço 

anteriormente utilizado para isolamento disciplinar passou a ser designado como setor de 

“isolamento social”, onde ficam por 14 dias antes de serem alocados em uma das celas 

coletivas. O espaço é conhecidamente insalubre e inadequado e, apesar de um perceptível 

esforço da direção em realizar pequenas reformas com os parcos recursos e a mão de obra 

dos internos – como a de alguns banheiros que estavam em andamento em 03 celas na 

ocasião – o setor não foi alvo de melhorias que nos tenham sido mencionadas. Qualquer 

um que apresente sintomas ou que se enquadre como caso suspeito é pautado para o 

PSGHA e ao retornar cumpre quarentena neste espaço. 

Não podemos deixar de enfatizar que o isolamento relatado, feito em área 

absolutamente inadequada, é prática de tratamento desumano e cruel. Tal inclusive é 

enfatizado na Recomendação 62 do próprio CNJ que prevê que caso a unidade não possua 

espaço adequado para o isolamento de sintomáticos e doentes, estes devem ser postos em 

regime domiciliar. Conforme previsto no documento 

“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com 

vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de 

disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 

[...] IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou 

confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de 

isolamento adequado no estabelecimento penal;” 

Nota-se o completo descumprimento pelo estado desta recomendação no que se 

refere à Cadeia Pública Jorge Santana. Atestamos que não foi informado na visita o 
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número de presos isolados nesta condição, mas com a observação do efetivo foi possível 

apontar pelo menos 89 pessoas em 15/09 e 88 pessoas em 22/09 cuja cela não está 

determinada, devendo ser ressaltado que a grande maioria das alocações destes ocorreu no 

dia 11/09, não sendo possível saber se parte destes estão no isolamento ou se houve algum 

déficit severo no preenchimento do SIPEN pela classificação da unidade. Ainda se destaca 

a confirmação de um preso que está no isolamento nos dois efetivos analisados do CPJS, 

sendo sua data de alocação dia 06/08/2020. Destaca-se ainda que uma das pessoas sem 

localização na unidade veio a óbito dois dias antes do fechamento do Relatório da visita, 

qual seja, dia 25/09. 

A população sujeita a esse fluxo não é mensurável, tendo em vista que segundo a 

Direção da unidade qualquer sintomático é encaminhado ao PSGHA. No que se refere a 

outros agravos apenas houve a confirmação pelo diretor de encaminhamento de urgência 

para o pronto socorro. Ainda cabe nota que o atendimento ambulatorial na unidade segue 

insuficiente, tendo em vista que apesar da visita ter ocorrido quinta feira às 11 horas da 

manhã o ambulatório estava fechado, horário no qual deveria estar funcionando. A UP 

possui apenas 3 técnicos em enfermagem. 

Como de costume, também foram registradas reclamações sobre fornecimento de 

água, outra medida basilar para a prevenção de contaminação por COVID-19. A direção 

da CPJS informou que recentemente adquiriu uma bomba d’água mais potente do que a 

anterior, com vistas a aumentar o fornecimento de água nas celas, que atualmente vem 

sendo fornecida apenas quatro vezes ao dia. No entanto, a direção reconhece os obstáculos 

no caminho de um fornecimento contínuo, uma vez que a unidade não conta com registros 

dentro das celas, impossibilitando a concretização do direito à água fornecida sem 

interrupções sem que antes a unidade passe por reformas estruturais em todo o sistema 

hidráulico. 

Com relação à alimentação, tanto a direção quanto os internos relataram problemas 

relativos à qualidade das refeições fornecidas, informando problemas de temperatura, 

variedade no cardápio e regularidade no fornecimento. Na ocasião, a atividade 

fiscalizatória realizada conjuntamente pelo MEPCT e NUSPEN encerrou-se por volta das 

12:40, e até então o almoço não havia sequer chegado na unidade o que não só 

impossibilitou a verificação da sua qualidade como também vai de encontro ao previsto 
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no termo de referência relativo ao processo licitatório que indica que tal refeição deve ser 

fornecida obrigatoriamente entre 11:00h e 11:30h. 

No que diz respeito ao banho de sol, a direção informa que realiza a atividade com 

duas celas por dia, fazendo um turno matinal e um vespertino e que por conta da 

superlotação e da estrutura e arquitetura da unidade é impossível que todos os internos 

tenham este direito garantido diariamente. Os internos entrevistados confirmaram que a 

atividade acontece, mas devido ao rodízio imposto sequer conseguiam precisar a 

regularidade da oferta da atividade.  

Já é perceptível neste momento a completa ausência de cumprimento das medidas 

previstas na Resolução SES/SEAP 736, que já mitiga uma série de precauções necessárias 

à prevenção da disseminação do COVID-19. 

Em relação ao grupo de risco, foi informado que a unidade possuía em setembro 

18 presos com tuberculose, 1 com problema respiratório, 03 hipertensos, 01 

colostomizado, 01 portador de epilepsia. Há de se destacar que os BAMs e Declarações 

de óbito, mesmo sendo requeridas mais de três vezes para unidade no decurso deste ano, 

nunca foram entregues. 

Tal cenário tende a se agravar com retorno das audiências e de visitas. No momento 

os presos da unidade não estão aceitando receber visitação. Não obstante, questiona-se que 

medidas serão adotadas pela direção caso haja quaisquer necessidades de isolamento 

preventivo de presos em maior número ou caso ocorra um aumento da contaminação 

interna.  

3.3.2. Penitenciária Alfredo Tranjan – Visita em 15 de setembro 

Segundo a tabela do PSGHA, no que se refere a síndrome gripal, SRAG e COVID-

19, o quadro presente na unidade durante a pandemia foi: 09 casos de síndrome gripal; 03 

casos de SRAG, com 02 vindo a óbito e; 02 casos de COVID-19 que apresentaram SRAG 

e 01 de COVID-19. Soma-se a isso 03 que positivaram IgG em testagens rápidas. Foram 

pelo menos 04 óbitos na unidade, uma ocorrida em dezembro e outra que até dia 30/11 

não haviam sido lançadas no SIPEN. 
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  A penitenciária é uma das acompanhadas de modo mais próximo pelo MEPCT/RJ, 

especialmente após a transferência dos presos das celas A e B da Cadeia Pública Jorge 

Santana (presos baleados, com deficiência motora e enfermos) em novembro 

 Em relação a este grupo, a resposta de 10 de junho aos ofícios enviados pelo 

MEPCT/RJ de n. 075/2020 e 091/2020, nos foi informado que o ambulatório funciona de 

segunda a sexta em horário comercial. Apesar da média de atendimento ambulatorial alta 

(maio e abril foram 350) e do envio de pacientes ao PSG-HA (41 durante o mesmo 

período), reforçamos que a SEAP não possui condições de tratar o ferimento de presos, 

que em muitos casos necessitam de intervenção cirúrgica. 

         Destaca-se ainda extrema preocupação com os 39 presos informados no ofício que 

são portadores de tuberculose, especialmente por termos notícias de que houve problema 

em algumas unidades quanto à entrega do tratamento de tuberculose no sanatório penal, 

assim como uma redução da equipe por conta do mesmo, segundo ofício respondido ao 

MEPCT/RJ pelo nosocômio em 8 de maio. 

Através de um levantamento quanto às transferências entre novembro de 2019 e 22 

de setembro de 2020, a Penitenciária Alfredo Tranjan recebeu 165 pessoas para a galeria 

1 e 2, destinados aos presos baleados e com comorbidades. Ainda a partir da análise dessas 

transferência feitas para galeria 1 e 2 , pudemos extrair os seguintes dados: 

● 72 vieram diretamente do SEAP-FM para o SEAP-AT, cabendo destaque que estes 

presos, especialmente durante a pandemia, estavam vindo em transferências 

conjuntas com número elevado de presos, prática extremamente penosa tendo em 

vista tratar-se de presos em sua maioria colostomizados ou com fixadores externos. 

De modo detido, destes: (a) 3 entraram dia 19/11/2019, com outros 2 presos 

direcionados a outras galerias, totalizando 5; (b) 6 no dia 01/12/2019; (c) 8 vieram 

juntos na transferência de 23/12/2019, que contava com total de 10 transferidos; 

(d) 5 entraram na unidade no dia 19/02/2020 com outros 2 presos que não foram 

direcionados a Galeria 1 e 2, totalizando 7; (e) 4 foram ao SEAP-AT transferidos 

juntos em 21/01/2020; (f) 6 no dia 25/02/2020 com o total de transferidos de 7 

presos; (g) no dia 18/03, 5 presos transferidos que também foram alocados nas 

galerias 1 e 2 . No total 37 dos 72 presos advindos da porta de entrada vieram em 

grupos maiores do que 4 presos baleados e/ou deficientes a cada transferência para 
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o SEAP-AT. Cabe-nos questionar se de fato há entrada de grandes volumes de 

presos nessas condições na porta de entrada de modo que todos entrem no mesmo 

dia ou se há uma demora em sua transferência para que se avolume o número de 

presos e o transporte seja feito de uma vez só da porta de entrada para unidade, 

independente das condições extremamente precárias do SEAP-FM. Não podemos 

deixar de ressaltar, conforme exposto em todos os informes dos peticionários 

anteriores, a completa inadequação do transporte às condições de saúde dos presos, 

como abordaremos novamente nos próximos capítulos. 

 

● 21 vieram do PSG-HA para UP, menos de um terço dos que vieram diretamente 

da porta de entrada, direcionados às galerias 1 e 2, havendo ainda 15 que não foram 

para galeria de grupo de risco/baleados. Destes, 10 encontram-se dispersos em 

diversas galerias, inclusive a 18 que é para aqueles que fazem isolamento 

preventivo após trânsito seja para atividade externa, seja para atendimento no PSG-

HA, conforme informação fornecida na visita do dia 15/09 pela direção. Destes 10, 

2, conforme tabela fornecida para COVID-19, síndrome gripal e SRAG pelo 

próprio PSG-HA, estavam com sintomas de síndrome gripal vindos de delegacias 

e 5 advindos do local ainda sem localização na unidade informada no SIPEN. 

 

● 33 vieram do SEAP-JS, conforme mencionado acima. 

 

● 42 vieram de cadeias públicas diversas desta mesma facção, 40 para galeria 1 e 2 

e dois para galeria de isolamento preventivo, qual seja a Galeria 18. Uma dessas 

cadeia públicas merecem destaque pela execução de transferências de grande 

porte, com presos que são direcionados para galeria 1 e 2. A Cadeia Pública Ary 

Franco foi responsável por 18 destas transferências, executadas tão somente em 3 

datas. No dia 12/01/2020 foi responsável pela transferência de 8 destes presos, 

sendo tal feito em conjunto com mais 24 presos, totalizando uma transferência de 

32 presos de uma única vez. Já no dia 18/05/2020, já em meio a pandemia, 

executou a transferência de 19 apenados, 8 destes divididos entre as Galerias 1 e 

2, não apenas os colocando em um transporte com excesso de presos, 

especialmente levados em conta a situação de saúde desses, como também 
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misturando grupos de risco com a população em geral, aglomerada em um mesmo 

veículo.  

Na visita, ainda foi informado pelos custodiados que a alimentação seguia de 

péssima qualidade e insuficiente. Apesar de serem entregues cinco refeições diariamente 

(café da manhã, almoço, lanche, janta e ceia), os presos foram enfáticos na péssima 

condição da alimentação que lhes é fornecida.  Pão cru, feijão estragado, arroz sem 

tempero, carnes as quais sequer é possível dizer qual a derivação, pequenas quantidades, 

baixíssimo valor nutricional foram relatados durante toda a visita, o que se torna 

especialmente grave quando observado o quadro de saúde dos presos com os quais 

dialogamos, demonstrando o grave déficit de segurança alimentar enfrentado pelo sistema 

prisional. Segundo relato dos presos com a suspensão das visitas, por conta da pandemia 

do COVID-19, houve diminuição no fluxo de alimentos e demais itens entregues pelas 

famílias, tendo como resultado o perceptível emagrecimento de muitos presos. 

Destaca-se ainda nenhum sinal de melhora no cenário dos agravos na unidade que 

nos apresentou um quadro alarmante. Em março, conforme a resposta do ofício 

supramencionado, é possível encontrar casos de tiros cranianos, na região toráxica, 

utilização de fixadores externos, colostomia, amputações, e diversas outras condições em 

conformidade com as presenciadas na visita realizada em dezembro de 2019 e reforçadas 

na visita de setembro deste ano. Especificamente o ofício traz que eram no total 247 

pessoas presas em maio que eram do grupo de risco, divididos do seguinte modo: quatro 

idosos, 176 baleados, amputados e/ou colostomizados; 01 pessoa que possuía 

simultaneamente epilepsia, esquizofrenia e HIV; 05 pessoas hipertensas e/ou diabéticas; 

01 pessoa com hanseníase; 27 pessoas com tuberculose; 08 pessoas com epilepsia; 06 

pessoas convivendo com HIV; 01 pessoa com arritmia cardíaca; sete pessoas com 

deficiência motora (paraplegia); 02 pessoas com hérnia; 03 pessoas com fratura em geral; 

01 pessoa com bexiga neurogênica; 01 com patologia na tireóide; 01 com bronquite; 03 

com escoriações; 01 com hematoma subgaleal; 01 com fixador;01 queimado; 01 pessoa 

com câncer; 01 pessoa com deficiência visual e; 01 pessoa com tumor na tireóide. Na visita 

realizada, o quadro encontrado não é muito diferente do relatado pelo ofício, com algumas 

questões agravadas.  

Na visita nos foi informado pelo então diretor que as Galerias “1” e “2” recebiam 

os presos doentes, baleados, portadores de deficiência e de grupo de risco, não sendo 
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informado nenhum critério de divisão quanto a eles. No quadro da unidade estavam 

contabilizados 119 presos em cada uma destas galerias, mas a direção nos informou que o 

total era de 243. Durante conversa com a direção nos foi dito que a unidade possui no 

momento 41 presos em isolamento por realizarem atendimento extramuros e/ou 

sintomáticos, localizados na galeria 18 utilizada para o parlatório, o que trataremos na 

sequência. Nos informou ainda a existência de 3 presos que haviam dado positivo de 

COVID-19 e que em abril houve um surto grande entre os agentes de COVID-19 e SRAG 

e que casos mais graves de SRAG estavam sendo encaminhados ao PSG-HA.  

Ainda de acordo com a direção teria sido realizada testagem rápida nos agentes 

que estavam sintomáticos com SRAG e que todos foram negativos, salvo dois 

inconclusivos e um agente se recusou a fazer. No documento entregue pela própria direção 

durante a visita de 15/09 entre abril, maio e junho houve afastamento de uma série de 

servidores por conta da doença, havendo sete afastamentos no primeiro mês, seis no 

segundo e seis no terceiro. Informou que quando um agente é contaminado por COVID-

19 este é afastado e prontamente substituído. 

Já quanto aos presos informou que somente teriam confirmado 3 casos de COVID-

19 referentes a uma testagem rápida realizada pela SEAP em 50 presos de grupo de risco 

da unidade. Pudemos atestar a minoração do número dado pela direção tendo em vista que 

segundo os dados cruzados sobre a UP fornecidos pelo PSGHA à época houve pelo menos: 

2 casos de SRAG, um de COVID-19 com SRAG, 3 casos de COVID-19 confirmados por 

swab, além dos 3 mencionados que foram obtidos por testagem rápida, dentro de um 

projeto conjunto de mapeamento epidemiológico no grupo de risco feito com a Secretária 

Municipal de Saúde (SMS). O número atualizado após a visita até dezembro encontra-se 

acima. 

Especificamente quanto ao fluxo, foi informado pela direção que inicialmente não 

era realizada nenhuma busca ativa para COVID-19 na unidade, principalmente após a 

retirada do médico lotado no local para compor a equipe volante. Após um período, teria 

adaptado seu fluxo para que o ambulatório cobrisse tal área, com busca ativa realizada por 

presos classificados para o ambulatório, conforme informação prestada em junho em 

resposta aos ofícios acima mencionados. Informou ainda que caso seja apresentado falta 

de ar por qualquer preso, este é encaminhado ao ambulatório e, caso a condição venha a 

se agravar, para o PSGHA. Em recente ofício recebido em novembro de 2020, com dados 
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fornecidos pela nova direção da unidade, há compatibilidade entre os números de pessoas 

contaminadas por COVID-19 e aqueles mapeados na tabela do PSGHA do mesmo mês: 

trata-se de seis casos confirmados de COVID-19 na unidade desde o início da pandemia 

até novembro. 

No que se refere ao ambulatório havia o indicativo de que a equipe PNAISP 

chegaria, mas a direção à época não soube informar quando ou em qual composição. Esta 

já está instalada na unidade e estava realizando ao fim de novembro o mapeamento das 

unidades, a elaboração dos fluxos e levantamento dos insumos necessários e faltantes. Na 

visita de 15 de setembro, foi possível conversar com o técnico em enfermagem presente 

no local, que nos informou que o total da equipe então era de 02 técnicos e 01 enfermeira, 

informação está a mesma fornecida no mês de outubro pela nova direção. É importante 

destacar que no dia da visita in loco o profissional estava com EPI completo e nos informou 

que a unidade tem sido capaz de realizar a coleta de escarro para ser testada tuberculose 

no Sanatório Penal, o que tem facilitado a detecção de agravo, tendo sido inclusive 

possível ver no livro do ambulatório um número razoável de testagens tendo sido coletadas 

no dia anterior, não obstante nos informou que tal é feito em casos de agravamento de 

quadro. Segundo o ofício supramencionado enviado pelo novo diretor da unidade, teriam 

sido realizados 108 exames BAAR pela unidade em 2020. Segundo este mesmo 

documento, o fluxo para casos de internos hemoptóicos e caquéticos seria 

encaminhamento por meio de urgência para o PSGHA. 

 Não obstante, a unidade ainda possui número elevado de doenças infecto 

contagiosas conforme observamos na visita: são 40 presos com tuberculose na unidade, 

um com hanseníase e 13 convivendo com HIV. Na informação mais recente enviada pelo 

novo diretor consta apenas um preso com HIV, havendo uma dissonância muito grande de 

presos com esta condição em espaço inferior a dois meses, e 53 presos com tuberculose. 

Quanto a outros agravos, foi informado pelo ambulatório na visita, após checagem de 

prontuários, 17 colostomizados que trocam de bolsa entre um a quatro dias e seis com 

diabetes. Informou, por fim, o profissional que existe reposição na farmácia da unidade, 

mas é insuficiente.  

O fluxo de chegada para atendimento no ambulatório, segundo o técnico, é que o 

preso classificado para enfermaria vai a cela/galeria coletar a denúncia de sintomas e traz 

ao ambulatório. Em caso de tuberculose, colhe na unidade o material para testagem, envia 
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ao sanatório penal, que demora de 1 a 2 dias para obter o resultado e inicia o tratamento, 

e estariam não bacilantes em 15 dias. Não foi informado se durante este período seguem 

na mesma galeria dos presos de grupo de risco ou que precaução é tomada para evitar 

coinfecção. No que se refere a psicotrópicos, foi informado que recebe anticonvulsivante, 

mas que os demais remédios costumam faltar, como Diazepam. Não obstante o ambiente 

era espaçoso e extremamente limpo, distintamente de outros ambulatórios como o da 

própria Cadeia Pública Jorge Santana. 

Na sequência, o MEPCT/RJ e a Defensoria foram dialogar com presos que se 

encontravam na Galeria 1 sendo que, quando quase estávamos chegando, a direção à época 

nos informou que interrompeu atendimento de todos os presos no PSGHA que não 

relacionados a COVID-19 ou que estivessem em estado muito grave, como medida de 

proteção, apesar da clara recomendação da OMS de manutenção de atenção para todas as 

condições de saúde durante a pandemia. Todos os agentes do trajeto estavam se valendo 

de EPI. 

Ao chegar na Galeria “1” o cenário de 03 de dezembro de 2019 se repetiu: presos 

com feridas purulentas, com deficiência adquirida por ausência de atenção médica 

adequada, extremamente vulneráveis, sendo carregados por outros presos para poderem 

ser ouvidos pelas equipes da visita, sentados em cadeiras de plástico em péssimo estado.  

Pela necessidade de respeito ao breve tempo de visita, só foi possível dialogar com 

uma parcela limitada da Galeria 1, devendo ser ressaltado que era perceptível haver uma 

série de outros presos que necessitavam também de atendimento que não vêm recebendo.  

Os presos com quem conversamos, tratavam-se em sua grande maioria de pessoas 

sobreviventes de ferimentos por arma de fogo com severas sequelas como: colostomia mal 

cuidada, fixadores externos  com acessos infeccionados, com necessidade de colocação de 

placas para membros que estavam sem menor estabilidade o que os impedia de se 

movimentar, cirurgias na face por perda óssea após ser baleado, hérnia gigante, placas com 

rejeição ou que se moveram que ocasionam dores severas, presos com dificuldade de 

comunicação por sua fraqueza e estado de saúde deteriorado necessitando de outros presos 

que os auxiliem na comunicação com  equipe, inclusive aqueles que fazem uso de remédio 

psiquiátrico e que nos estavam tendo acesso. Presos que perderam a mobilidade de seus 

membros por retirada precoce do fixador. É unânime na cela: a grande maioria viu tão 
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somente uma vez médico desde sua entrada no sistema, não recebeu atendimento desde 

sua chegada à unidade, sentem dores severas sem nenhum paliativo, não recebem 

informações sobre quando e quais procedimentos deveriam passar para melhora da 

situação, situação presente também em presos baleados que encontramos no PSGHA em 

visita de dezembro, que abordaremos mais à frente. Há de ressaltar que os danos 

irreversíveis pela ausência de qualquer acesso à saúde têm se mostrado permanentes nos 

casos acompanhados pelo MEPCT/RJ, atingindo uma população marcadamente negra e 

extremamente jovem, denotando a virulência do racismo institucional no aprisionamento 

e subsequente abandono destes presos à sua própria sorte. 

Quanto a ja mencionada galeria 18 que estava com 41 presos isolados, não nos foi 

esmiuçado pela direção se há separação concreta entre sintomáticos e assintomáticos e 

pessoas que estão exclusivamente em isolamento preventivo, tendo em vista que nos 

demais espaços da unidade os presos ficam soltos dentro da galeria. Se tal ocorre, 

potencializa-se a disseminação do vírus, se não todos ficariam confinados em um espaço 

muito reduzido. De acordo com o efetivo somente 5 destes estão registrados neste espaço, 

enquanto 25 não possuem localização não sendo possível afirmar se estão em isolamento 

preventivo na galeria 18 ou se houve erro na classificação, sendo que estes deram entrada 

em setembro na unidade. 

Esta unidade, mesmo antes da pandemia, já era de extrema preocupação, no entanto 

devemos demarcar que demanda durante esta atenção extra quanto a prevenção de 

COVID-19 tendo em vista o número altíssimo de grupo de risco no local. As medidas 

adotadas, como uso de EPIs pelos agentes, precisam ser estendidas aos presos, assim como 

é passo fundamental que se interrompa as medidas de represamento de demanda de 

atendimento, o que se perceberá pode ter desfechos trágicos como os observados na visita 

do PSG-HA. 

3.3.3. Cadeia Pública José Frederico Marques – Visita em 27 de 

outubro. 

Segundo a tabela do PSGHA, no que se refere a síndrome gripal, SRAG e COVID-

19, há o seguinte quadro durante o período da pandemia:  casos de síndrome gripal; 03 

SRAG e 02 casos de COVID-19. A CIEVS/SMS também aplicou testagem na unidade, 

sendo 60 presos testados, dois com resultado positivo. Até o dia 30 de novembro haviam 

ocorrido 03 óbitos. 
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  A Cadeia Pública José Frederico Marques é porta de entrada para a capital e 

municípios da região metropolitana, tendo sido visitada pelo MEPCT/RJ em 27 de 

outubro. Esta retornou a operar como porta de entrada mista, servindo tanto para homens, 

quanto para mulheres, sendo desativada a porta de entrada exclusivamente feminina no 

Instituto Penal Ismael Sirieiro que ocorreu quando da suspensão das audiências de 

custódia. A unidade estava com pinturas novas, inclusive nas cores e com o emblema da 

polícia penal, além de espaços em reforma. As celas, por sua vez, estavam sujas, com 

bastante lixo e com camas quebradas, se mantendo assim mesmo com informação dada 

pelos presos que foram obrigados a limpar às pressas as celas da unidade com nossa 

chegada.   

Em relação a ocupação da unidade, diferentemente do histórico de grave 

superlotação, encontrado pelo MEPCT/RJ em visitas dos anos anteriores, atualmente a 

porta de entrada está com números de pessoas presas abaixo da capacidade, variando, 

segundo a direção, entre 200 a 300 internos e internas. Destaca-se que também nos foi dito 

pela Direção que a média de entradas têm sido de 150 pessoas diariamente, não muito 

diferente da prévia à pandemia que oscilava entre este quantitativo e 200. Havia no no dia 

11 de novembro de 2020, um total de 390 internos e internas. Informa-se que a unidade é 

majoritariamente composta por presos cisgêneras homens em regime provisório, mas há 

também internos no regime fechado (12), aberto (10) e semiaberto (06). Há ainda mulheres 

na unidade, estando no dia da visita 8 nas celas que encontrava-se no espaço apartado da 

unidade, conforme era feito anteriormente à pandemia, cabendo ressaltar que este 

encontra-se em melhores condições de acautelamento após reforma. 

O objetivo central da visita era identificar o impacto da COVID-19 na unidade, e 

desde o início, o diretor nos trouxe a informação de que foi implantado, nos últimos três 

meses, nessa unidade um sistema de triagem de saúde na entrada dos internos que seria o 

único no país. Segundo apresentado pelo mesmo, na própria entrada os presos receberiam 

as vacinas da H1N1 e Tríplice Viral, na sequência realizariam os testes rápidos de HIV, 

Sífilis, Hepatite B e C, COVID-19 e escarro para tuberculose, caso informassem ter ou 

estar com sintomas de algum destes agravos.  No caso de mulheres haveria também a 

realização do teste rápido de gravidez caso informassem tal possibilidade. Esses 

procedimentos, supostamente, seriam realizados por uma equipe permanente de técnicos 

em enfermagem, profissionais da SEAP, de segunda à sexta-feira. Segundo o diretor, com 
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a implantação da triagem de saúde, quando houvesse queixas ou fosse identificada alguma 

doença em um interno, haveria o imediato encaminhamento para atendimento no 

ambulatório de saúde da própria unidade, onde seria realizada consulta médica.  

         Entendemos ser prioritário o trabalho de triagem e anamnese de saúde nas unidades 

prisionais de porta de entrada, e vê com bons olhos a iniciativa da SEAP/RJ em tentar 

estabelecer uma prática contínua nesse sentido, afinal esta unidade é a que possuirá maior 

impacto para as demais já que capilariza presos por praticamente todas as cadeias públicas 

e presídios do estado. No entanto, o cenário observado na prática era diverso do fluxo 

proposto: recursos materiais para testes estavam limitados, havia baixíssima quantidade 

de profissionais, muitos tendo que se dividir entre o ambulatório e a triagem, não havia 

um “censo” das testagens aplicadas. Recebemos na resposta do ofício datada de 11 de 

novembro documentos acostados que dão conta das seguintes testagens em outubro: 646 

testes aplicados, com 12 resultados positivos para HIV/AIDS; 646 testes aplicados, com 

74 resultados positivos para sífilis; 646 testes aplicados, com 02 resultados positivos para 

Hepatite B; 96 testes rápido para COVID-19, todos negativos; 96 testes rápidos para 

gravidez, com 07 resultados positivos. 

Na visita, foi relatado pelos profissionais de saúde ainda a demora e inutilização 

de amostras de escarro por conta de decurso do tempo, falta de diversas medicações no 

ambulatório, inclusive para tuberculose, assim como insumos para atendimentos, dentre 

outros. Assim é possível afirmar que efetivamente a vacinação é o único ponto estável e 

fixo do planejamento da triagem de saúde completa.  

No que se refere a itens recebidos, houve também uma lista de diversos insumos 

sem data precisa de quando tal entrega teria sido feita anexado à comunicação de 11 de 

novembro. Tendo em vista as demandas que escutamos dos profissionais, dos presos e 

pelo volume de entradas e saídas de uma unidade de porta de entrada, os itens enviados 

não parecem se pautar por nenhum padrão logístico sobre o que é necessário, em que 

quantidade, sendo notável que o fornecimento por vezes é absolutamente irrisório para 

uma unidade cuja direção nos informou que o fluxo de entradas atinge mais de três mil 

pessoas por mês. Ademais gera dúvidas sobre a própria logística de distribuição interna. 

Nesta listagem, destacamos: 9.289 máscaras de diversos tipos; 34 faceshields; 7.728 luvas 

de dois tipos; 3.654 aventais, também de 2 tipos; 41 óculos de proteção; 41 sabonetes 
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líquidos; 6.616 sabonetes; 820 toalhas; 8.752 camisas brancas; 60 cobertores; 150 

chinelos; 14 meias; 100 vacinas de tríplice viral; 60 para influenza. 

Em relação ao controle da COVID-19 e à proteção de trabalhadores, presos e 

presas contra o contágio da doença, são múltiplas as falhas e negligências encontradas. 

Não há distribuição de EPIs adequados para os trabalhadores, nem mesmo para os 

profissionais de saúde, não há acesso a máscaras N95 ou faceshield, sendo perceptível o 

mal uso de EPIs que muitas vezes ficavam no queixo. Os presos estavam de máscara na 

visita, no entanto ouvimos de modo uniforme que esta só foi entregue quando estávamos 

em diálogo com a direção na sala da Coordenação das Unidades Prisionais do Grande Rio.  

         Apesar da escassez mencionada pelos técnicos e profissionais de saúde da triagem 

e ambulatório, há de se notar que somente os casos confirmados após o teste rápido, 

segundo informação da direção, são isolados e encaminhados para o PSG-HA. No entanto, 

segundo resposta do Ofício MEPCT/RJ 214/2020, dada em 11 de novembro, a unidade 

informou que quaisquer casos com temperatura corporal acima de 37,7º C ou com outros 

sintomas é encaminhado ao PSGHA, tendo em vista que a unidade não possuiria 

isolamento.  

Tampouco há separação nas celas entre grupos de risco e demais presos, o que foi 

especialmente perceptível na cela de isolamento preventivo de entrada na unidade, 

realizada para a facção TCP. Não obstante, salvo na ala feminina, em todas as celas havia 

pessoas enfermas, de grupo de risco e outros presos, incluindo a presença de um preso 

com tuberculose em meio a presos sem este agravo. 

         Sobre a falta de insumos e a precariedade da atenção à saúde, a realidade é tão 

grave que a equipe do MEPCT/RJ esteve em contato com presos feridos, alguns saídos de 

cirurgias ortopédicas devido a fraturas expostas, com a colocação de pinos fixadores 

externos, que cuidavam de seus ferimentos e curativos apenas com a ajuda dos 

companheiros de cela, reutilizando gases e esparadrapos, obviamente descartáveis, na 

intenção de manter o local do ferimento minimamente protegido do ambiente insalubre da 

unidade. As pessoas nessas condições afirmaram não terem recebido qualquer assistência 

da equipe do ambulatório da unidade desde que encaminhados a cela, mesmo aqueles que 

estavam nas celas de quarentena que podem chegar a ficar até 21 dias no local. Ainda 

apontamos que apesar da informação da direção que os presos estariam saindo 



58 
 

rapidamente da unidade, em até 24 horas, salvo os de prisão temporária e em quarentena, 

não é a realidade uniforme na prisão. Tal fluxo parece operar de modo célere somente para 

presos “neutros”, enquanto dos demais grupos e facções possuía demora que chegava a 

mais de uma semana. 

         Além disso, nessa visita, o MEPCT/RJ constatou uma grave falha no fluxo de 

atendimentos aos presos que deveriam ser submetidos à audiência de custódia. Importante 

estratégia para a identificação pelo poder judiciário de situações de prisão ilegal, tortura, 

violência policial dentre outros aspectos pertinentes a apresentação de pessoas presas em 

flagrantes aos órgão do poder judiciário, justamente aos presos oriundos de altas 

hospitalares, após internações e cirurgias, que foram detidos em flagrante em situação de 

saúde mais grave, normalmente feridos ou baleados, não é garantida de realização de 

audiência de custódia presencial, posto que sua entrada estaria se dando majoritariamente 

pelo PSGHA. O MEPCT/RJ desde 2018 vêm reiteradamente recomendando a centralidade 

da apresentação desses ao juízo. Entendemos ser um avanço que aqueles que conseguem 

entrar pela Cadeia Pública Frederico Marques tenham hoje pelo menos análise de 

ocorrência ou não de tortura pelo juízo de custódia, não obstante é fundamental que estes 

também possam ter a audiência de custódia completa, inclusive por sua especial 

vulnerabilidade, presencialmente, e não com analise da legalidade ou não realizada de 

modo apartado sem a escuta do mesmo. 

         Em relação aos aspectos da vida cotidiana na unidade prisional, como alimentação, 

acesso a insumos de higiene pessoal, vestuário, colchões e cobertores, há uma assistência 

insuficiente e de baixíssima qualidade. A distribuição de itens de higiene é precária e 

intermitente, quase sempre inexistente. A alimentação é de péssima qualidade e, segundo 

os presos, por vezes chega azeda. Camisas e chinelos são ofertados apenas para que os 

presos passem pela audiência de custódia com uma melhor aparência, mas são inúmeros 

os presos que permanecem na unidade, desde a entrada até a transferência para outros 

locais, sem chinelo e com a roupa utilizada no momento da prisão, permanecendo por dias 

nessas condições.   

 Não podemos deixar de salientar que um dos pontos nevrálgicos da prevenção do 

alastramento do COVID-19 intramuros é a atuação na porta de entrada. É ali que será 

possível evitar que presos contaminados levem o vírus a outras unidades, que presos não 

enfermos não se contaminem, que a Recomendação 62 seja aplicada com maior facilidade 
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pelo sistema de justiça. A redução drástica da porta de entrada sem dúvida é um passo 

fundamental para diminuição da superlotação crítica do sistema prisional, única medida 

efetivamente asseguradora de não haver um grave surto de COVID-19 no parque prisional 

fluminense. Apesar dos bons planejamento de triagem e anamnese, estes precisam ser 

eficazes para que qualquer controle seja possível, se fazendo urgente o aumento de 

insumos, fornecimento de testes, vacinas e separação entre presos que são grupos de risco, 

presos sintomáticos e presos com confirmação de COVID-19. Sem dúvida, agentes 

penitenciários são um dos principais vetores de contaminação, se fazendo premente que 

estes usem de modo adequado o EPI. Do mesmo modo, é necessário que se cumpra a 

apresentação integral de presos nas audiências de custódia, podendo se pensar em medidas 

alternativas especialmente para presos de grupo de risco, cuja entrada no sistema durante 

a pandemia pode ter consequências irremediáveis. 

3.3.4. Instituto Penal Santo Expedito – visita em 11 de novembro. 

Segundo a tabela do PSG-HA, no que se refere a síndrome gripal, SRAG e 

COVID-19, há o seguinte quadro durante o período da pandemia: 04 casos de síndrome 

gripal duas foram testadas para COVID-19 sendo uma negativa e a outra aguardando 

resultado por ter sido em dezembro; 01 SRAG que foi testado e teve resultado negativo 

para COVID-19. Na testagem aplicada pela CIEVS/SMS na unidade foram aplicados 54 

testes rápidos, havendo 04 positivos, não sendo informado se com IgM ou IgG.  

         Conforme informações recentes, tomamos conhecimento que está atuante para as 

unidades femininas a instalação de equipes de atenção básica (EABs) para as unidades 

femininas, que por terem o número menor de presas será volante, funcionando para as duas 

unidades do Complexo de Gericinó. Houve demora no início de atividades por conta da 

contratação de médico e enfermeiro, mas entendemos o grande avanço que esta pode 

representar para a saúde das mulheres presas, tendo em vista que a efetivação do PNAISP 

e PNAMPE são essenciais para a melhora no que hoje, factualmente, é um dos maiores 

gargalos do sistema prisional: acesso à saúde. As equipes já estão funcionando.  

         Não obstante o Instituto Penal Santo Expedito é uma das unidades femininas que 

o MEPCT/RJ possui maior preocupação, tendo em vista ser alvo de frequentes denúncias 

desde sua inauguração, tendo sido realizada visita pelo órgão já em janeiro deste ano. 

Neste sentido, o MEPCT/RJ realizou nova visita in loco dia 11 de novembro  na unidade 
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na qual o cenário de janeiro se repetiu: atestamos falta de água; alimentação de má 

qualidade e baixo valor nutricional; completa ausência de tratamento para saúde; falta de 

remédios para doentes crônicas e pacientes psiquiátrica; tortura psicológica por parte das 

agentes; ausência absoluta de separação de presas em grupos de risco das demais presas 

do coletivo; concentração de todas as presas na Galeria A, por conta da interdição da 

Galeria B para o hospital de baixíssima complexidade, tornando as celas extremamente 

superlotadas, cuja capacidade média é para 40 presas contendo de 60 a 100 pessoas em 

cada. Deve ainda se destacar a superlotação subnotificada, tendo em vista a manutenção 

do total de vagas, mesmo que quase a metade delas (Galeria B) estejam ociosas.  

A direção ainda nos informou que a unidade reduziu um pouco o volume de presas, 

pois alvarás chegaram em maior volume, mas a entrada na unidade permanece alta, 

oscilando de 4 a 15 presas por dia na unidade, principalmente advindas do Instituto Penal 

Ismael Sirieiro em Niterói onde é feito o isolamento preventivo de COVID-19 na entrada 

para unidades femininas. Informou ainda que possui presas de todos os regimes, inclusive 

de semiaberto com benefícios e de aberto, não sendo possível descobrir porque não haviam 

saído como todos os demais presos nesta situação, que receberam PAD renovada por 

habeas corpus até, pelo menos, janeiro do próximo ano. 

Não obstante a já mencionada efetivação das EABs do PNAISP nas unidades 

femininas de Gericinó, em termos de servidores próprios a unidade está em situação grave, 

estando sem assistente social, sem psicóloga, contando com apenas 02 auxiliares em 

enfermagem, uma delas licenciada.  

No que se refere a informações referentes as presas que estão no grupo de risco 

para COVID-19, apontamos contradições na resposta de ofício enviado em 09 de 

novembro, no qual informa não ter grupo de risco e, em seguida, diz terem 99 presas com 

problemas psiquiátricos e crônicos. Nos foi dito pela Direção na visita que tratava-se de 

dois dados de períodos distintos. Houve um determinado período da pandemia que todas 

as presas grupos de risco estavam sendo alocadas em isolamento na Penitenciária Talavera 

Bruce, mas que tal já não é mais feito, estando o grupo de risco alocados em uma cela 

específica. Ao conversarmos com a cela específica, essa acautelava 29 presas com 

diferentes comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e problemas respiratórios. O 

espaço possuía um péssimo aspecto insalubre e não havia ventilação e aeração adequadas, 

fato que gerou inúmeras reclamações, em especial das portadoras de patologias 
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respiratórias. O banheiro da cela, por ser voltado para a entrada da unidade, recebeu uma 

grande chapa de aço que impede iluminação e circulação de ar e que, segundo as internas, 

em dias quentes, deixa o ambiente úmido agravando a dispneia das portadoras de asma.  

 Não obstante, tornou-se nítido que a triagem para tais pessoas não é realizada de 

modo minimamente adequado: em todas as demais celas, que se encontravam em extrema 

superlotação, foram encontradas presas com câncer, diabetes, hipertensão, idosas, com 

tuberculose, cardíacas crônicas, dentre outros agravos. Todas reclamaram não ter recebido 

atendimento médico recente, ambulatorial ou sequer suas medicações, o que se aplica tanto 

para as crônicas, quanto às presas com sofrimento psíquico. Destacamos ainda que durante 

a visita o ambulatório estava fechado.  

Indicamos ainda que uma cela especialmente encontra-se com alto risco de 

contaminação: a cela possui 99 presas, e além de presas que habitualmente permanecem 

naquele espaço, têm servido também como local de isolamento preventivo para todas que 

realizam atividades externas, como atendimento médico.  

         Reclamações estruturais e sobre salubridade também foram constantes: falta de 

acesso a água (aberta somente duas vezes ao dia), falta de luz, alimentação insuficiente e 

de péssima qualidade, especialmente preocupante no que diz respeito às portadoras de 

Hipertensão Arterial Sistêmica que informaram que por vezes a proteína ofertada vem 

“puro sal”, tornando o consumo impossível é arriscado. Ainda há falta de acesso a kits de 

higiene, escassez extrema de absorventes, infiltração na cela, presas dormindo no chão por 

falta de espaço para todas, camas que não possuem estabilidade (uma delas inclusive 

desabando durante a visita), falta de lençol, colchões faltantes em péssimo estágio de 

conservação, presença de vetores.  

   A partir da resposta ao ofício entregue em ocasião da visita fiscalizatória, 

destacamos as seguintes informações relativas ao mês de novembro. Em relação ao corpo 

técnico, foi constatada a presença de apenas duas profissionais, quais sejam 02 auxiliares 

de enfermagem. A unidade também enviou lista nominal de presas cujo teste rápido para 

COVID-19 realizado em 29/07, onde 35 foram testadas com 01 resultado positivo. Em 

18/11, 13 foram testadas com 03 resultados positivos. Com relação a outras doenças 

infectocontagiosas, não há informação de datas da testagem, mas consta 01 interna positiva 

para sífilis em tratamento em 20/06 e 01 com hepatite C. 
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 A maquiagem da superlotação, o não cumprimento da decisão de habeas corpus, 

a ausência do cuidado em saúde, de remédios para não agravamento de quadros crônicos 

que potencializam o agravamento caso contaminação com COVID-19, a ausência de 

separação de grupos de risco efetiva, falta de insumos e acesso a água, mantém esta 

unidade como mais uma das que merecerá atenção especial em 2021. O número de 

mulheres obituadas de fato é reduzido em relação a população masculina, não obstante os 

efeitos psíquicos da desassistência, de deterioração de acesso à saúde e da situação de 

completa desassistência gestada também pelo acúmulo de violências imbricadas de raça, 

classe, gênero e sexualidade, que levam a completa invisibilização da situação desumana 

e cruel que as presas estão submetidas no Rio de Janeiro, tornando-as extremamente 

vulneráveis no cenário pandêmico. 

3.3.5. Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (PSGHA) - Visita em 

08 de dezembro.  

 

A já conhecida ausência de atenção à saúde nas unidades prisionais, faz do PSGHA 

praticamente a única oportunidade de um preso ou presa serem examinados por um 

médico. Já vimos como os problemas no acesso à atenção à saúde nas unidades já estava 

em colapso antes da pandemia, que o represamento de demandas ocorreu de forma 

perceptível, que nenhuma das medidas propostas haviam sido efetivadas, que a má 

alimentação e falta de acesso a água, ausência de tratamento dos doentes crônicos e a forte 

presença de doenças infectocontagiosas já era responsável por tornar esta população 

extremamente frágil ao COVID-19. A paralisação do PSGHA assim, narrada acima, 

parecia ser o prenúncio de uma tragédia. A última chance de atendimento à saúde, tendo 

em vista o baixíssimo acesso a rede externa, também havia entrado em colapso.      

Apesar do retorno dos serviços, tornou-se inviável ao MEPCT/RJ não realizar sua 

última visita no local, para observar se de fato as atividades haviam retornado em sua 

normalidade, em quais condições os trabalhadores de saúde estavam naquele momento e 

em que estado estavam os presos internados.  

Logo que chegamos à unidade, foi confirmada pela direção que a situação havia 

sido normalizada, tanto no que se refere aos insumos para atendimento, quanto em relação 

aos pagamentos dos salários. 
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Antes de abordar os fluxos impostos pela presença de pacientes com COVID-19, 

cabe destacar o início do processo de implantação da classificação de risco na unidade, 

uma das recomendações mais antigas e frequentes à unidade feitas nos últimos anos pelo 

MEPCT/RJ. Historicamente, o fluxo de entrada de pacientes na UPA, posteriormente 

nomeado PSGHA, não utilizava a ferramenta de classificação de risco para organização 

do serviço. De modo breve, esta é fundamental pois segundo as diretrizes do Ministério 

da Saúde, os serviços de urgência e emergência devem organizar a sua porta de entrada 

não pela ordem de chegada, mas através do acolhimento com classificação de risco. A 

classificação de risco é uma ferramenta que visa identificar aqueles pacientes que 

necessitam de atendimento prioritário, de acordo com a gravidade do quadro, após 

avaliação de um profissional de saúde.  

Anteriormente, principalmente questões de segurança e baixo número de agentes 

penitenciários na unidade eram colocados como os maiores empecilhos para a 

implementação. Não obstante, a direção nos informou que apesar de nenhuma alteração 

de efetivo de servidores, desde sua implantação, não houve qualquer intercorrência de 

segurança. Hoje, a classificação de risco é feita por um enfermeiro, que faz a anamnese 

inicial, e três médicos responsáveis pelos atendimentos conforme a classificação feita pelo 

enfermeiro.  

Há, ainda, certa tensão entre os agentes pelo fato dos pacientes aguardarem no 

corredor, e não numa cela ou enfermaria com grade, a consulta com o médico. Mas há de 

se ressaltar que em muito ainda está presente uma falta de compreensão por parte de uma 

parcela dos agentes de que aquele espaço trata-se de uma unidade de saúde, onde presos 

se tornam pacientes, e que por tal demanda uma outra lógica de tratamento. Tal é o que é 

perceptível quando dialogamos em nossa chegada com o agente da portaria. Este se referia 

permanentemente ao espaço como presídio e não unidade hospitalar. Em suas palavras 

“chefe de segurança da cadeia... toda cadeia tem chefe de segurança”. 

O próprio fluxo de chegada dos pacientes vindos das unidades prisionais traz 

dificuldades para a melhor organização da entrada dos pacientes no serviço. Segundo a 

direção, é comum que durante o dia haja baixíssima chegada de casos, com a chegada 

repentina e até 30 pessoas de uma vez só, quase sempre à noite ou na madrugada. E ressalta 

que não é possível um fluxo eficaz com a chegada de 30 supostas emergências ao mesmo 

tempo. 
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Sobre o fluxo de chegada de pacientes durante a pandemia, foi informado que 

houve uma grande diminuição na entrada de casos. A suposta medida de interrupção de 

transferências, que não se efetivou ou teve considerável redução na prática das unidades, 

que seguem acumulando entre 1000 e 3000 este ano, como dados analisados durante o ano 

e brevemente acima mencionados, se configurou no represamento das demandas de saúde, 

sentida no PSGHA com a baixa na procura e o estado de maior gravidade que passaram a 

chegar durante este período. Mesmo sendo relatado o aumento do fluxo, ainda assim 

profissionais deram conta que em determinadas unidades os pacientes chegam em baixo 

volume, já com um quadro de saúde muito agravado e por vezes já cadáver.  

Os índices de aumento de procura recente também são relacionados não com a 

necessidade em si de tratamento médico, mas por um alto índice de encaminhamento de 

paciente que tão somente precisam de um laudo médico, muitas vezes solicitado 

judicialmente à unidade prisional. Segundo a direção, essa alta demanda de atendimentos 

para emissão de laudos, além de ser danosa para o paciente, que precisa passar por duas 

viagens no carro do SOE, poderia ser solucionada com a presença de médicos nas 

unidades, como busca-se fazer quando da implementação das EABs previstas no PNAISP. 

 O PSGHA tem capacidade para 45 pacientes e havia 39 leitos ocupados, incluindo 

os dois leitos da sala vermelha e os três da sala amarela, que se destinam aos casos mais 

graves. A sala de observação que tem capacidade para 8 leitos equipados com saída de 

oxigênio, mas normalmente é utilizada para muito mais casos. Em visitas anteriores 

percebemos a recepção de até 15 pacientes. É nesta sala que o já mencionado contrato 

aditivo incluiria mais sete leitos de alta complexidade com respiradores, ainda não 

efetivados. A direção informou que a sala já está pronta novamente, precisando apenas da 

chegada dos equipamentos para montagem dos leitos, mas na visita nos deparamos com 

apenas três leitos ocupados, que abordaremos mais à frente quando tratarmos propriamente 

do diálogo com os pacientes de internação. 

Questões relacionadas com o transporte de presos segue sendo um dos mais 

marcantes problemas, confirmando o quadro acima mencionado de baixíssima efetivação 

de transporte de presos a atendimentos em hospitais extramuros.  

Em relação ao fluxo de material de exames para doenças infectocontagiosas têm 

ocorrido sem mais intercorrências tanto para o Sanatório Penal, onde são realizados testes 

de tuberculose, quanto para o Laboratório Central do Estado (LACEN), onde são 
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analisados os swabs coletados para COVID-19. Sobre os últimos, nos foi informado que 

houve até pouco tempo um fluxo com resultados das amostras de forma rápida, chegando 

resultado em até dois dias, no entanto, nas últimas semanas, como o aumento do número 

de casos no Estado, os resultados têm demorado alguns dias a mais. 

Quanto ao novo e severo aumento de contágio por COVID-19 no estado, a direção 

da unidade demonstrou grande preocupação. Afirmou não ter havido até o momento um 

aumento significativo da doença entre os presos, mas que nas últimas semanas, o COVID-

19 voltou a acometer os trabalhadores do sistema, inclusive do próprio PSGHA. Segundo 

informou, no primeiro momento da pandemia havia uma clara etapa para contaminação de 

presos, muitas delas ocorridas após casos de agentes contaminados por COVID-19 nas 

unidades, o que reforça a possibilidade do aumento de casos nas próximas semanas. A 

direção da unidade afirmou entender ser temerária a manutenção das visitas de familiares 

nas unidades prisionais neste período de retomada do número de casos e que, 

provavelmente, todas as restrições de circulação impostas foram responsáveis pela 

diminuição do contágio, e que isso não pode ser negligenciado pelas autoridades.   

Em relação às áreas das unidades e presos cabem algumas ressalvas iniciais quanto 

a nossa biossegurança, tratando-se de unidade hospitalar com presos em grupo de risco e 

pacientes contaminados por COVID-19. 

Logo de início, após a paramentação, fomos direcionados à sala da direção e 

administrativa, no qual iniciamos um diálogo sobre a organização dos pacientes no local. 

Neste nos informaram que as enfermarias estavam divididas do seguinte modo para 

doenças infectocontagiosas: a enfermaria A e B do prédio que compunha o antigo Hospital 

Hamilton Agostinho seria a triagem de COVID-19; enquanto a C seria destinada à 

tuberculose. Neste momento também nos foi entregue um pendrive com BAMs e parte dos 

DOs faltantes, requeridos uma semana antes, relativos aos óbitos ocorridos da unidade. 

Estes não puderam ser analisados nos dados deste relatório por uma questão temporal. Os 

dados dos óbitos ocorridos depois de novembro e os que conseguimos novos documentos 

serão analisados em informe próprio futuramente. Também nos foi informado que a média 

de pessoas internadas é por volta de 40, e que no momento a unidade estava com 35 

pessoas, não havendo mulheres internadas. 
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Tendo em vista o protocolo e a necessidade de cuidado com os pacientes, a equipe 

se dividiu em duas: uma parte foi realizar a visita nos ambulatórios e enfermarias; 

enquanto a outra seguiu no diálogo com a direção, que apurou o acima relatado. 

Estabelecemos uma ordem para a visita de modo a não colocar nenhum paciente 

em risco, optando por não entrar para dialogar na sala vermelha tendo em vista a 

fragilidade da saúde dos dois presos que lá se encontravam, por serem pessoas cujo risco 

era muito alto naquele momento. Assim, falamos com os presos da observação pela grade, 

estando todos acamados. Em seguida também pela grade com os dois da unidade intensiva, 

entendendo ser estes os pacientes mais sensíveis. Depois nos direcionamos para as 

enfermarias do antigo HA, começando pelas da frente que possuíam outros agravos ou 

comorbidades. Adiante fizemos nova divisão um membro entrou nas enfermarias de 

tuberculose e outro nas duas de COVID-19, ambos saindo da unidade em seguida.  

Ao fim, os outros dois membros, inclusive o que permaneceu na direção, 

realizaram o diálogo com os presos que se encontravam no espaço conhecido como 

“Maracanã”. A grande maioria - 05 dos 06 acautelados- estava aguardando há  07 dias o 

retorno para sua unidade prisional de origem em Campos dos Goytacazes. Além desses, 

havia um outro paciente que possui ordem judicial para realização de cirurgia de hérnia 

inguino-escrotal há mais de um ano, tendo passado por 08 ou 09 tentativas frustradas da 

realização da mesma. Diferentemente dos outros setores, que são enfermarias, mas por 

vezes devemos nos supervisionar para não chamar de celas, ao “Maracanã” não cabe outra 

denominação possível. É uma cela e está dentre as piores de todo o Estado do Rio de 

Janeiro. O pequeno espaço conta com 03 comarcas e um banco de alvenaria, abrigando 

por vezes - segundo inclusive funcionários da segurança do PSGHA - mais de 30 internos 

com as mais variadas condições de saúde que aguardam por dias o transporte para suas 

unidades de origem. Para tal espaço, não há reformas ou melhorias possíveis e a única 

recomendação do MEPCT/RJ para o setor é a sua imediata desativação, uma vez que sua 

mera existência e ocupação configura tratamento cruel, desumano e degradante à pacientes 

de uma unidade de saúde.   

Logo na entrada à esquerda da unidade há uma “sala vermelha” que na chegada 

possuía dois pacientes. Virando à esquerda se chega à ala onde se encontra a parte 

administrativa, ambulatório e unidade intensiva. Na observação masculina, sala ampla 

com diversos leitos, existiam três pacientes, havendo grades em sua frente. Já ao lado é a 
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observação feminina que estava vazia e com as luzes apagadas. Seguindo adiante a 

próxima sala era a Unidade Intensiva que possuía quatro leitos, dois pacientes acamados 

e um outro de pé. Neste momento o corredor se divide por novos dois caminhos: à esquerda 

fica a sala de espera e na sequência as enfermarias do antigo Hamilton Agostinho. 

Seguindo em frente, após passar por uma mesa que fica um profissional aparentemente 

organizando os atendimentos ambulatoriais, existe uma nova espera com poucas cadeiras 

que leva a área dos consultórios por especialidade. Quando chegamos três mulheres 

grávidas aguardavam atendimento, todas com máscara. Ao sair nos deparamos com mais 

um grupo de aproximadamente oito mulheres que chegavam. A equipe não pode dialogar 

com as últimas por já termos tido contato com pacientes confirmados de COVID-19. 

  Segundo informações dos profissionais de saúde da unidade, o PSGHA consegue 

agendar via vaga SER, mas não via SisReg cuja responsabilidade é da Coordenação de 

Saúde da SEAP. Fomos informados que eles notavam, em alguns casos, a ocorrência de 

alta precoce na rede pública. Ao receberem alta voltam para unidade de saúde, mas o 

retorno para unidade prisional normalmente demora mais tempo. Informaram ainda sobre 

a dificuldade de vagas neste período de piora da pandemia. Em relação a conseguirem 

acesso a vagas, a hemodiálise tem sido possível com mais regularidade pois há o pedido 

de urgência, no entanto não tem nenhum sucesso em conseguir vagas quando o agravo é 

relacionado a questões que demanda ortopedia. 

Foi unânime entre os pacientes a ausência completa de itens de higiene, um deles 

nos informou inclusive que é às vezes proposto pela equipe enrolar uma gaze em um 

pedaço de plástico para ser utilizado como escova de dentes. As suas roupas e roupas de 

cama estavam sujas, algumas inclusive com marcas de sangue e pus, e aqueles que foram 

internados em hospital da rede externa ainda estavam com as roupas lá usadas. 

Nos foi informado pelos profissionais que conversamos que os insumos de higiene 

são fornecidos pela SEAP e que chegam em baixíssima quantidade. Nos foi dito que uma 

série de requisições de roupas e itens já foram refeitas diversas vezes, mas os itens não são 

entregues. Ainda neste sentido, informaram que de fato um dos itens mais deficitários no 

local é pasta e escova de dente que chega em parca quantidade. É de responsabilidade da 

AFNE o fornecimento de roupas de cama, cuja lavagem é feita por outra empresa 

contratada pela OS, que também não limpa ou entrega com regularidade, especialmente 

lençóis, que chegam em pouquíssima quantidade. 
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Em relação à estrutura, nos deram conta de um grave problema na unidade que é o 

ar-condicionado, necessário inclusive nas alas dos pacientes graves. Esses não recebem 

nenhuma manutenção e estariam interditados. Cabe ressaltar que de fato a unidade estava 

com temperatura elevada, mesmo não sendo um dia de especial calor, sendo perceptível 

que os ar-condicionado não estavam operando de modo minimamente adequado. Também 

nos foi informado por presos que há vazamento de esgoto na Unidade Intermediária, vindo 

do banheiro da ala de observação ao lado, que deixa o local com forte cheiro e potencializa 

infecções. Observamos terem sido instaladas as saídas de oxigênio para oxigenoterapia 

nas enfermarias da ala do antigo HA. 

Na observação masculina existiam três presos, dois com necessidade de cirurgia 

plástica por conta de escaras, lesão por pressão nível 4. Nos foi informado que ambos 

receberam alta em um período, mas retornaram com as escaras muito infeccionadas das 

unidades, um que chegou em torno de junho ou julho e outro que retornou da cadeia duas 

semanas depois. O outro paciente não conseguia se comunicar, e segundo informações do 

corpo técnico, de fato não verbaliza. Ele se encontra com sua condição sob investigação 

sendo doente crônico, cabendo ainda adição de uma traqueostomia e, que no momento da 

visita, estava com respirador acoplado. 

Na unidade intensiva existiam três presos, dois acamados e um em pé que parecia 

estar cuidando dos mesmos. O primeiro era um idoso cm mais de 70 anos vindo do 

Penitenciária Coronel PM Francisco Spargoli Rocha (SEAP-FS). Ele afirma que caiu no 

banheiro da unidade e foi trazido na parte da frente do carro do SOE pois estava em estado 

grave, apesar disso informa que seu atendimento foi ágil. Ainda nos foi informado que o 

idoso está com suspeita de possuir Mal de Parkinson. Já o segundo informou também que 

veio no carro do SOE, na parte da frente e que chegou na unidade quase morto.  

Logo na primeira enfermaria conversamos com um preso que possuía como origem 

o Presídio Evaristo de Moraes, é cardiopata e fazia tratamento antes de ser preso há seis 

meses na rede pública de saúde, tendo seu tratamento interrompido quando encarcerado. 

Informa que nunca recebeu medicação na unidade, e que já era a terceira vez que ia ao 

PSGHA. Desta vez foi levado após desmaiar na cela, que estava em péssimas condições, 

mesmo sendo cela destinada a grupo de risco. O paciente estava perceptivelmente 

fragilizado psiquicamente, e chorava diversas vezes ao pedir ajuda. Informou ainda ser 

claustrofóbico e que, mesmo assim, foi algemado no carro do SOE. Fazia tratamento 
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psiquiátrico, tendo crises de ansiedade e de pânico, fazendo uso de remédio controlado 

antes de sua prisão, não os recebendo na unidade. 

Já outro paciente era baleado, especificamente na região do fêmur, possuindo 

fixador externo. Informou ir diretamente do hospital para o PSGHA e que, até o momento, 

não viu o juiz. Ficou internado na rede pública uma semana fina de novembro e não 

possuía informações se estava pautado para novo atendimento em rede extramuros. Nos 

relatou ainda ter sido muito maltratado pelo SOE, que o deixou deitado na parte de trás do 

carro, tendo tido todos os seus pertences jogados fora e que sentiu dores agudas no trajeto. 

Mesmo com sua mobilidade claramente limitada, informou que na hora de descer do carro 

do SOE ou subir não recebeu nenhum auxílio dos agentes da guarnição, tendo ouvido 

ainda desses: “se vira”. 

Na enfermaria seguinte existia uma presa trans que estava identificada no leito por 

seu nome de registro e não social. Estava extremamente abalada emocionalmente, sem 

poder fazer a barba e com os cabelos cortados. Informou que estava extremamente 

deprimida com a forma que não conseguia mais assegurar seus caracteres externos 

compatíveis com o gênero com o qual se identifica. Também convivia com HIV, e nos 

informou que fazia uso da medicação em sua unidade de origem, mas que não pode levá-

lo com ela quando da ida ao PSGHA e desde então teve seu tratamento interrompido. A 

paciente informou que em sua unidade de origem Presídio Milton Dias Moreira a comida 

estava chegando estragada e que foi levada ao PSGHA por dores no estomago, sendo 

diagnosticada com apendicite foi encaminhada à unidade de saúde na segunda. Na quarta 

foi operada e havia recebido alta e chegado do Hospital Municipal Albert Schweitzer no 

dia da nossa visita, terça-feira da semana seguinte. Informou sentir dores e que durante a 

cirurgia na rede externa algo havia dado errado com sua anestesia pois acordou durante o 

procedimento. 

         As enfermarias “D” e “E” eram direcionadas aos pacientes confirmados com 

COVID-19. Cada um desses locais possuía um paciente. Cabe ressaltar, inicialmente, que 

os espaços possuíam vários colchões sem uso o que dava aparência de receber pacientes, 

mas também operar como um depósito destes itens. Na primeira encontrava-se um idoso, 

vindo do SEAP-FS, este estava com Síndrome Respiratória Aguda Grave e com COVID-

19 confirmado. Primeiro ponto que merece destaque é referente os equívocos informados 

em relação ao ocorrido na porta de entrada, no transporte e no acautelamento do paciente 
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na sua unidade de destino. O idoso foi preso em novembro, independente do risco que é 

para esse estar encarcerado e das inúmeras recomendações de não entrada de idosos no 

sistema durante a pandemia de COVID-19 tendo em vista que estes estão muito mais 

vulneráveis ao agravamento por conta da doença. Nos relatou ter passado pela audiência 

de custódia, mas que passou dois ou três dias no SEAPFM misturado com uma série de 

outros presos. Foi transportado por um carro lotado do SOE tanto para o PSGHA, quanto 

para a UP de origem, ambas as vezes algemado. Seguiu para sua unidade, e pouco tempo 

depois começou a possuir sintomas. Deu conta que lá o isolamento é realizado no “castigo” 

e que não há colchão, sendo forçados a dormir na “pedra fria”, o que acredita ter sido 

responsável por sua piora. No PSGHA seu quarto estava escuro, e o paciente informou 

que para chamar ajuda só existe uma campainha que achava que não funcionava. Já estava 

no final de seu isolamento, e que, em breve, completaria 14 dias na unidade. Relatou sentir 

uma tristeza muito grande por se sentir completamente solitário desde que chegou. Deu 

conta ainda de que a falta de sabão faz com que, mesmo que ele se lave, continuasse se 

sentindo sujo. Por fim, explicou que seu processo já corre há dois anos e que a dificuldade 

de comunicação é extrema. 

         A maioria dos pacientes que conversamos pediram para que entrássemos em 

contato com a família, pois tal ainda não havia sido feito por ninguém desde sua entrada 

no sistema. 

         O último paciente com que falamos na enfermaria, havia acabado de sair da sala 

vermelha estando desorientado, não sabendo informar com precisão de qual unidade havia 

vindo dizendo que achava que era de Bangu 6 (Penitenciária Lemos Brito). Ele nos 

informou não ter ciência de qual agravo possui. Em conversa com os profissionais de 

saúde, tivemos notícia que este estava com tuberculose e suspeita de COVID-19. 

Perceptivelmente emagrecido, questionamos sobre tal ponto à equipe, que nos informou 

que quase todos os presos com tuberculose têm chegado à unidade emagrecidos, 

desnutridos ou caquéticos, tendo em vista a notória demora das unidades a levar os presos 

para o PSGHA o que termina por fazer com que estejam com quadros muito agravados 

em sua chegada. Também nos foi informado que este saiu diagnosticado e com remédios 

para sua unidade de origem, voltando no início do mês de dezembro já com quadro 

agravado. Conseguir ser pautado para rede externa, na qual passou de 9 a 10 dias HMAS, 

mas que aparentemente teve alta precoce pois retornou à unidade muito descompensado. 
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         Ao fim da visita, fomos a sala vermelha nos mantendo atrás do vidro na área 

externa para evitar qualquer risco aos pacientes. Estes perceptivelmente estavam em 

estado muito mais grave que os demais e entubados. Questionamos sobre o motivo de 

algemas nestes, o que nos foi respondido ser regra de segurança da unidade, e que a equipe 

entende ser cruel com os pacientes em tratamento. Antes do afastamento da antiga direção 

havia um planejamento de gradear o local, que hoje opera com uma porta, para que os 

pacientes em estado tão grave não fiquem contidos no leito. 

Em relação aos pacientes nos foi explicado que um advinha da Penitenciária Dr. 

Serrano Neves e o segundo da Penitenciária Alfredo Tranjan. O primeiro, conforme nos 

foi informado, estava com quadro de cetoacidose e tuberculose, dando indicativos de um 

problema já grave no sistema prisional que é a interrupção do fornecimento de insulina 

para diabéticos insulinodependentes terminando por agravar seu quadro de modo severo. 

O segundo, ainda mais grave, era um jovem que estava com forte comprometimento 

pulmonar, que apresentava, segundo informações, um quadro gravíssimo de insuficiência 

respiratória com baixíssima saturação de O2, necessitando auxílio para se alimentar. O 

jovem estava caquético pelo que pudemos observar. Ainda questionamos, tendo em vista 

o represamento de demanda já identificada em nossa visita ao SEAPAT, se chegariam 

muitos pacientes da unidade, nos sendo informado que não e que os que chegavam estavam 

em estado muito grave ou já cadáver. Tal causa especial preocupação ao MEPCT/RJ tendo 

em vista que esta unidade possui uma das maiores concentrações de presos portadores de 

doenças crônicas, baleados graves e deficientes do estado, que não podem ter seu 

tratamento interrompido. Seguindo ainda quanto a este paciente, observamos no efetivo 

de setembro deste ano que ele não se localizava na cela da Galeria 1 ou 2, voltada para o 

grupo de risco. Alguns dias depois, ao observamos a tabela de Síndrome Gripal, Síndrome 

Respiratória Aguda e COVID-19 tomamos ciência que o paciente veio a óbito. Não 

obstante, não podemos deixar de demarcar e chamar atenção para a quantidade de falhas 

graves no preenchimento da tabela: este conta como caso na tabela de SRAG, que afirma 

que este chegou cadáver no dia 06 de dezembro, do mesmo modo que outro preso desta 

mesma unidade. Ora, o paciente em verdade estava internado e vivo quando a própria 

inspeção foi realizada, constando em quadro de pacientes da sala vermelha no dia 08 de 

dezembro. Checamos então a movimentação de ambos os presos do SEAPAT que 

aparecem na tabela nas categorias “veio a óbito em 07/12” e “chegou cadáver", sendo 

perceptível que ambos em verdade receberam alta de volta para a unidade de origem no 
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dia 18/12. Cabe uma ressalva sobre uma aparente demora no cumprimento da pauta de 

emergência de um dos presos, cuja data de lançamento do pedido é de 14:50 horas mas 

que sua saída se efetiva somente 22:10 horas, sendo o intervalo menor no segundo caso 

no qual o “evento” é lançado às 15:30 horas e seu horário de saída é 18:33 horas. O teste 

de COVID-19 de ambos foi negativo.  

3.4. Crise de fornecimento de refeições e a ruína da segurança 

alimentar na SEAP 

 

Com a concretização da chegada da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro, a 

preocupação com a questão da segurança alimentar ganhou novas e profundas dimensões.  

A alimentação das pessoas privadas de liberdade, historicamente um problema pelos fartos 

registros de alimentação de baixa qualidade, quantidade insuficiente, irregularidades nos 

horários de fornecimento, comida mal preparada, crua, por muitas vezes azeda, com 

detritos, dentre outros. Ainda em abril, o Ministério da Saúde reforçou em seu site51 que: 

 

“Alimentos in natura, como frutas, legumes, verduras, grãos diversos, 

oleaginosas, tubérculos, raízes, carnes e ovos, são saudáveis e excelentes fontes 

de fibras, de vitaminas, minerais e de vários compostos que são essenciais para a 
manutenção da saúde e a prevenção de muitas doenças. Inclusive aquelas que 

aumentam o risco de complicações do Coronavírus, como diabetes, hipertensão e 

obesidade. 

Com isso, o cenário atual demanda um cuidado redobrado não só com a higiene, 

mas também com a alimentação. Uma vez que estar com as condições nutricionais 

em dia, por meio do consumo adequado de alimentos saudáveis e água potável, 

contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, para a manutenção e a 

recuperação da saúde.” 

 

 Mesmo antes da chegada da pandemia, as visitas realizadas pelo MEPCT/RJ já 

registraram problemas graves em relação a este tópico. Como no Instituto Penal Santo 

Expedito, em 21 de janeiro, onde inclusive as agentes penitenciárias relataram uma 

constante no atraso e na escassez do fornecimento, especialmente de feijão. Tal 

insuficiência, por sua vez, demandava uma alternância na ordem de entrega do feijão para 

garantir que as celas que não o recebessem no almoço, o receberiam no jantar, assegurando 

ao menos uma vez ao dia para cada uma porção, dado o racionamento do produto. Não 

                                                             
51 Disponível em <https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-

alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid> 
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obstante à quantidade, a qualidade verificada pela equipe também foi deveras 

problemática. Além de péssimo aspecto e odor, foram encontrados detritos como pedaços 

de barbante e até um nariz de porco inteiro dentro das quentinhas.  

O cenário remeteu imediatamente à visita ao Instituto Penal Oscar Stevenson, em 

14 de novembro de 2019, onde em absolutamente todos os setores da unidade escutamos 

reclamações de internas que estavam passando fome. Na ocasião o MEPCT/RJ 

acompanhou a entrega do almoço, que se deu por volta das 16hs, e constatou a baixa 

quantidade e o péssimo aspecto da alimentação fornecida.  

Além disso, cabe sublinhar a ocorrência do não fornecimento de alimentação na 

Penitenciária Talavera Bruce entre a noite e a manhã dos dias 14 e 15 de agosto, estando 

as presas com fome. Notificamos o NUSPEN que prontamente realizou uma inspeção no 

dia 16 de agosto na unidade, cuja ata informava que teria havido um problema na cozinha 

da fornecedora Soluções, o que teria levado a não ofertar alimentação, mas que havia sido 

regularizada no sábado. O órgão também citou na ata que as quentinhas que chegaram à 

unidade possuíam uma série de irregularidades na qualidade, acondicionamento e 

gramatura. Em todas as visitas feitas pelo MEPCT/RJ durante a pandemia, a qualidade, 

quantidade ou hora da alimentação apareceu como uma reclamação entre os presos e 

presas. 

A demanda por um cuidado redobrado com a alimentação durante a pandemia, 

apontada acima pelo Ministério da Saúde, parece não ter chegado à administração 

penitenciária fluminense. A questão apresentou uma degradação acelerada ao fim do ano, 

culminando, na última semana de novembro, em uma crise de segurança alimentar sem 

precedentes em um dos mais delicados momentos vividos pelo sistema prisional no Estado 

do Rio de Janeiro.   

Complementarmente às informações obtidas por meio das visitas in loco o 

MEPCT/RJ em parceria com a Frente pelo Desencarceramento lançou em junho um canal 

de denúncias chamado Plataforma Desencarcera RJ!. Nesta, em 26 de novembro 

começaram a chegar um volume extraordinariamente alto de denúncias sobre alimentação 

em diversas unidades prisionais por todo o Estado do Rio de Janeiro. 

No dia 28, 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 
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MEPCT/RJ e a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de 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 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 haviam 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 

também foi noticiado pelo RJTV52 a crise, havendo como resposta da SEAP/RJ que 

regularizaria a situação no mesmo dia. A partir do dia seguinte as denúncias se 

arrefeceram.  

                                                             
52Disponível em https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/12/02/parentes-de-presos-denunciam-

falta-de-comida-e-agua-em-presidios.ghtml 
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Esta violação gravíssima ao direito à vida e à integridade física dos presos e presas 

do Estado do Rio de Janeiro em plena pandemia é uma tragédia anunciada por anos pelo 

MEPCT/RJ e diversas outras instituições de monitoramento e fiscalização. Não podemos 

olvidar que este ano, como será mais detidamente tratado em capítulo próprio de análise 

dos óbitos, pelo menos 29 dos que ocorreram já durante a pandemia apresentavam 

registros em seus BAMs e DOs de emagrecimento, subnutrição, desnutrição severa e/ou 

desidratação e caquexia. 
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4. Do isolamento à incomunicabilidade: tortura em 

tempos de pandemia 

4.1. Monitoramento vendado: a falta de transparência da 

SEAP/RJ 

A transparência é basilar na administração pública em regimes democráticos. Em 

espaços de privação de liberdade esta é central ao cumprimento de quaisquer princípios 

que garantam a prevenção e o combate à tortura. Destaca-se que a função do próprio 

Sistema de Prevenção e Combate à Tortura, do qual o MEPCT/RJ é um órgão central, 

preconiza que acesso e controle externo a espaços totais como presídios é o modo mais 

eficaz de garantias de direitos humanos. Neste sentido, a Associação para Prevenção a 

Tortura em seu Manual para Implementação para o Protocolo Facultativo à Convenção 

Contra à Tortura da ONU nos informa que  

“É necessário que haja uma vigilância constante, em virtude do risco permanente da   

ocorrência de abusos. Mesmo em ambientes favoráveis, são necessários mecanismos de 

controle para detectar sinais de alerta para que, quando estes forem identificados, seja 

proposta uma ação reparatória. Tortura e outros maus tratos geralmente acontecem em 
sigilo, sendo, portanto, crucial promover a transparência, incluindo, por exemplo, o 

estabelecimento de supervisão independente dos centros de privação de liberdade; 

mecanismos de queixas acessíveis e eficazes; relatos pela imprensa; e campanhas e 

atividades da sociedade civil.” (APT, 2010, p.22)53 

Não pode ser deixado de lado ponto abordado na introdução deste relatório: para 

assegurar a realização do monitoramento, cuja principal ferramenta é a visita in loco, sem 

que inicialmente pudéssemos fazê-la até a adaptação de nossa metodologia aos requisitos 

de biossegurança trazidos pela pandemia de COVID-19, foi necessário reforçar uma série 

de estratégias combinadas de monitoramento. 

Além das articulações e reuniões com os órgãos e instituições citadas, o 

MEPCT/RJ elaborou dezenas de ofícios com pedido de informação sobre o impacto da 

COVID-19 nos sistemas prisional e socioeducativo. Esta iniciativa especificamente foi 

reconhecida pela APT em seu Guia para Monitoramento durante a pandemia enquanto 

uma boa prática relevante adotada pelo órgão. Neste sentido destacou 

                                                             
53 APT; IIDH. Protocolo Facultativo à Convenção contra Tortura da ONU: Manual de Implementação, 

2010, p. 22, Disponível em: https://www.apt.ch/en/resources/publications/optional-protocol-

implementation-manual-2010, Acessado em: 22 de agosto de 2020 

https://www.apt.ch/en/resources/publications/optional-protocol-implementation-manual-2010
https://www.apt.ch/en/resources/publications/optional-protocol-implementation-manual-2010
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 Assim, o que passamos a fazer foi cruzar informações de um questionário padrão 

com aproximadamente 25 perguntas que versavam desde óbitos a limpeza, custódia, EPI, 

fornecimento de remédios, presença de grupos de risco, dentre outros, para as Direções 

das unidades, até questionamentos específicos sobre uma dada denúncia coletiva grave - 

como o caso da contaminação massiva dos presos em Campos dos Goytacazes e o recente 

colapso da alimentação- até questionamentos gerais de políticas e informações globais 

para o então findo Gabinete de Crise. Foram 53 ofícios enviados para autoridades diversas 

nacionais, internacionais e para a própria SEAP/RJ. Este numérico refere-se apenas ao 

período anterior ao Ofício 096/2020 enviado em 08 de junho para o Gabinete de Crise, 

ocorrido após reiteradas não respostas e notícia veiculada no RJTV54 que publicizava a 

falta de transparência do órgão. A SEAP/RJ, neste momento, fez seu primeiro movimento 

de comunicação ativa com MEPCT/RJ, sem intermédio de parceiros, buscando solucionar 

o reiterado descumprimento da prerrogativa legal posta pelo artigo 7º, III que nos dá direito 

a acesso a quaisquer documentos que versem sobre as condições de pessoas privadas de 

liberdade. À época o cenário de respostas era este, conforme dado extraído do próprio 

ofício: 

 

Nº do 

ofício Tema do ofício 

Data de 

envio Direcionamento 

Resposta 

SEAP/RJ 

036/2020 

Ofício pedindo 

esclarecimento sobre fluxos 

do PSGHA 19/03/2020 

SEAP/RJ- 

PSGHA 

Sem resposta 

até dia 08/06 

038/2020 

Ofício sobre fluxos de 

prevenção e combate ao 

COVID-19 pela SEAP 01/04/2020 

SEAP/RJ- 

Operacional 

Sem resposta 

até dia 08/06 

                                                             
54 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8691187 

https://globoplay.globo.com/v/8691187
https://globoplay.globo.com/v/8691187
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044/2020 

Ofício sobre fluxos de 

prevenção e combate ao 

COVID-19 pela SEAP 08/04/2020 

SEAP/RJ- 

Gabinete de 

Crise 

Sem resposta 

até dia 08/06 

045/2020 

Ofício sobre fluxos de 

prevenção e combate ao 

COVID-19 pela SEAP para 

unidades femininas 08/14/2020 

SEAP/RJ- 

COFENCI 

Sem resposta 

até dia 08/06 

067/2020 

Pedido de informação sobre 

aumento de óbitos na 

Penitenciária Milton Dias 

Moreira 22/04/2020 

SEAP/RJ- 

Direção da 

Unidade 

Sem resposta 

até dia 08/06 

073/2020 

Solicitação de reunião com 

Gabinete de Crise da SEAP 27/04/2020 

SEAP/RJ- 

Gabinete de 

Crise 

Sem resposta 

até dia 08/06 

074/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Sanatório Penal 

Respondido em 

075/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Alfredo Tranjan 

Sem resposta 

até dia 08/06 

076/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Lemos de Brito 

Sem resposta 

até dia 08/06 

077/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Jonas Lopes 

Sem resposta 

até dia 08/06 

78/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Talavera Bruce 

Sem resposta 

até dia 08/06 
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79/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Nilza de Souza 

Sem resposta 

até dia 08/06 

80/2020 

Continuidade de tratamento 

para tuberculose 30/04/2020 

SEAP/RJ- 

Instituto Penal 

Ismael Sirieiro 

Sem resposta 

até dia 08/06 

82/2020 

Pedido de informação sobre 

óbitos 05/05/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Esmeraldino 

Bandeira 

Sem resposta 

até dia 08/06 

083/2020 

Pedido de informação sobre 

óbitos 05/05/2020 

SEAP/RJ- 

Penitenciária 

Elizabeth Sá 

Rego 

Sem resposta 

até dia 08/06 

085/2020 Informações sobre 

servidores 

12/05/2020 SEAP/RJ – 

Gabinete de 

Crise 

Respondido 

sem presença 

de anexos no 

dia 05/06 

086/2020 Atualização sobre fluxo de 

saúde, óbito e casos de 

síndrome gripal 

15/05/2020 SEAP/RJ- 

Cadeia Pública 

Juiza Patricia 

Lourival Acioli 

Respondido 

parcialmente, 

sendo utilizado 

folha 

ambulatorial e 

uma foto do 

documento 

escrito a mão, 

no dia 15/05 

 Após o envio deste ofício, houve um aumento drástico das respostas ao 

MEPCT/RJ, que recebeu uma série dos pedidos de informação acima elencados, a partir 

de 10 de junho. Não podemos deixar de ressaltar que poucas destas respostas foram 

completas, pois normalmente continham apenas dados parciais e sem documentação. No 
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entanto, não pode deixar de ser ressaltado uma melhora considerável desde então, mesmo 

que as respostas se alongassem por um grande período de espera.  

Algumas unidades, também devemos ressaltar, possuem um baixíssimo índice de 

respostas, dentre elas citamos: Presídio Ary Franco, que nunca respondeu aos 

questionamentos (Of. MEPCT 106/2020 e 181/2020), o mesmo ocorrendo com o Instituto 

Penal Plácido de Sá Carvalho (Of. 144/2020), Coordenação de Unidades Femininas e 

Cidadania LGBT (Of. 111/2020), havendo apenas resposta ao primeiro dando conta de 

pouquíssimos quesitos questionados (Of. 045/2020), Cadeia Pública Jorge Santana que 

respondeu reiteradamente de modo parcial o ofício entregue em mãos na visita e 

subsequentes, e não nos respondeu o de questionamentos gerais até o presente (Of. 

MEPCT/RJ 175/2020); e por fim, a Cadeia Pública José Costa Barros também não enviou 

até o fechamento deste relatório resposta ao nosso ofício (Of. MEPCT/RJ 234/2020). 

 Outro ponto que merece destaque é em relação às visitas in loco. Durante 2019 e 

2020 a prerrogativa de uso de equipamento audiovisual e a própria demora na liberação 

de entrada deste órgão nas unidades foi uma constante até outubro. Todas as visitas 

dependiam da autorização das Coordenações para nossa entrada, especialmente no que se 

refere ao uso de câmera fotográfica, independente da apresentação da Lei 5778/2010 pela 

equipe. Normalmente a entrada nas unidades dependiam de uma longa espera da equipe 

na portaria e em seguida na Direção para ser possível a entrada e liberação nas galerias, 

normalmente sendo requerido que se apresentasse um ofício para a câmera ou sendo a 

equipe questionada se haviam “marcado antes avisando da visita”, sendo necessário longos 

diálogos sobre a prerrogativa de visita sem aviso prévio.  

Uma visita se colocou muito marcante neste sentido, havendo episódios de 

retaliação a presos verbalmente por denúncia na presença da equipe e uma metodologia 

que notoriamente buscava vexar os membros da atividade fiscalizatória e os presos em 

relação às fotografias de seus ferimentos. Na visita de 15 de setembro à Galeria 1 da 

Penitenciária Alfredo Tranjan, fomos inicialmente bem recebidos pela direção à época, 

não obstante essa se manteve em peso no ambulatório, impedindo que dialogassem 

privativamente com o profissional presente. 

Durante todo trajeto, informamos ser previsto a possibilidade de fotografar os 

presos, sem identificá-los, tanto pela lei estadual 5778/2010, quanto para ser possível 
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comprovar as feridas que os presos possuíam na MC-888 vigente na CIDH. Foram 

necessárias mais de 2 ligações para a então coordenação para que houvesse a autorização. 

Após o retorno de uma dessas ligações entramos na galeria e fomos surpreendidos pela 

postura da direção e daqueles agentes que os acompanhavam. 

A unidade possui uma primeira grade em frente à galeria e uma segunda grade 

entre a qual há um pequeno espaço. Após esta segunda grade fica a galeria em si na qual 

os presos ficam com seus alojamentos abertos circulando. Tratando-se de presos de grupo 

de risco e com base no protocolo de visita, evitando risco de contato e contágio mesmo 

que estivéssemos utilizando EPIs, achamos por bem realizar a entrevista entre a primeira 

e a segunda grade. Em um primeiro momento os três membros da visita tentaram falar na 

Galeria 1 conjuntamente, no entanto a direção e em torno de 4 agentes se mantinham no 

espaço. Requeremos a saída desses, de modo a nos dar privacidade conforme prerrogativa 

do órgão. A direção se negou a sair. Ao primeiro relato de um preso que afirmava sentir 

dor em sua ferida, preso este com clara dificuldade de locomoção apoiado em dois colegas 

e com uma perna sem poder tocar o chão, o diretor começou a questionar verbalmente de 

modo agressivo o relato do preso. No mesmo momento, a equipe interveio afirmando que 

tal não é admissível, sendo necessário que parte da equipe se deslocasse para outra galeria 

para evitar que a direção seguisse no espaço, coagindo presos por seus relatos, 

especialmente por receio de retaliação. 

Neste momento, mais uma vez alertamos que tiraríamos fotos, momento o qual a 

direção, em nova tentativa de dificultar a inspeção, afirmou que iria fotografar todas as 

fotos que tirássemos e que tal teria sido ordem da coordenação. Pedimos que estes se 

retirassem e questionamos os presos se desejavam ou não que seguíssemos com as fotos 

tendo em vista a imposição da direção da unidade. Ressaltamos que já havia sido perdido 

um longo tempo da visita, que por conta da segurança dos EPIs precisam ocorrer de modo 

célere. Começamos a tirar fotos, após autorização dos presos, e todas as que eram tiradas 

a direção chegava por trás e fotografava novamente, o que potencialmente pode ter gerado 

não apenas constrangimento aos presos, como também fez com que os membros da 

inspeção dialogassem com menos presos do que poderiam ter conversado, pois cada vez 

que a direção chegava próximo aos custodiados, tínhamos que interromper o diálogo 

evitando que a direção ouvisse.  
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A presença da direção dentro da galeria, especialmente do diretor, se colocou como 

hostil de modo permanente em relação aos presos, inclusive tendo ele demandado que os 

presos das demais galerias entrassem em posição de confere por estarmos na unidade, o 

que afirmamos não ser necessário, mas que este não flexibilizou. 

Neste sentido, nos causou extrema preocupação à época o tratamento dado pela 

direção aos presos, especialmente aqueles denunciantes, demonstrando um ambiente de 

alto estímulo à ainda mais severas violações de direitos humanos. Em outubro a gestão da 

unidade foi modificada, e esta tem nos prestado informações com muita agilidade e 

eficiência, demonstrando um incremento no respeito à prerrogativa do MEPCT/RJ e no 

dever de transparência. 

Este modo hostil de lidar com o uso de câmeras em visitas já havia ocorrido em 

novembro de 2019, com a então Direção da Penitenciária Jonas Lopes. Durante a visita, 

quando avisamos que faríamos uso de câmera, o diretor se retirou apressadamente da 

unidade falando que ia falar com a Coordenação de Gericinó. Do mesmo modo exigiu da 

equipe de inspeção que mostrasse o conteúdo das fotos, o que foi terminantemente negado 

pelos membros da visita, terminando por ser solucionado somente após a direção conseguir 

contato com a coordenação. Estes reiterados impedimentos pareciam fazer parte deste 

cenário de uma gestão que não tinha como um de seus nortes a transparência.  

Este ponto, devemos destacar, também sofreu severa mudança a partir de outubro 

de 2020. Desde então, nas visitas realizadas tem havido respeito às prerrogativas de 

conversas privadas com os presos e de uso de câmeras conforme lei, sem nenhum novo 

impedimento, mesmo na visita da Cadeia Pública José Frederico Marques, ocorrida no dia 

seguinte à troca do Secretário. 

 Cabe ressaltar, que ainda houve ofícios mais recentes enviados mas que não 

contabilizaremos pelo prazo extremamente exíguo entre o fechamento deste relatório e o 

envio, não tendo havido tempo hábil ainda para que as direções respondessem a longa lista 

de questionamento. Não obstante, a agilidade e prontidão nas respostas das unidades 

tornaram-se a regra, vindo inclusive com dados completos e todos os documentos 

requeridos anexados, a partir de outubro, com a alteração da gestão. Ressaltamos que tal 

melhora é fundamental e de grande importância a este órgão, assegurando assim 

transparência para a própria SEAP. 
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 A transparência é fator importante em múltiplos aspectos durante uma pandemia, 

dentre eles destacamos que é enfatizado pela OMS que transparência de dados e a não 

subnotificação de casos é ponto fundamental para o devido acompanhamento do controle 

do contágio, o que se aplica a população intramuros que possui especial vulnerabilidade. 

Desde o início da pandemia, testemunhamos no sistema prisional, o desenrolar de 

um quadro sistemático de subnotificação, também percebido na sociedade em geral, tendo 

em vista especialmente o baixo mapeio de contactantes e a falta da estruturação de uma 

política eficaz de testagem em massa de casos suspeitos, havendo forte resistência do 

Governo Federal desde março na aplicação desta metodologia55. Já em maio a Fiocruz 

realizou pesquisa a respeito do aumento de casos de SRAG, concluindo a patente 

subnotificação de COVID-1956. Por óbvio, não seria diferente no sistema prisional, no qual 

a testagem segundo observação da tabela do PSGHA se aplica tão somente em casos de 

SRAG e óbitos a partir de abril, sendo apenas recentemente aplicados testagens RT-PCR 

em alguns casos de síndrome gripal e em pacientes de tuberculose que chegam à unidade.  

As informações prestadas por diferentes Secretários quanto ao projeto feito em 

algumas unidades para testagem rápida por amostragem também possuíram graus 

diversos, a depender da Secretária envolvida. Durante o programa a SMS disponibilizou 

o relatório completo de suas testagens em unidades prisionais, enquanto a SEAP apenas 

verbalizou em algumas reuniões os resultados, sem apresentação de nenhuma 

documentação comprobatória ou que dê conta da metodologia aplicada, grupo testado ou 

pessoas sintomáticas com resultado negativo.  

As testagens em massa igualmente não foram transparentes. A ocorrência delas, 

como por exemplo, a da Penitenciária Gabriel Castilho, terminavam sendo de nosso 

conhecimento por informações prestadas pelos meios de comunicação, somente sendo 

dada a confirmação dos resultados presentes na reportagem57 em reuniões após 

questionamento. Testes pontuais fora do PSGHA que possam ter sido aplicados na 

população prisional pela SEAP somente tivemos notícias por meio oral ou na resposta dos 

                                                             
55 Disponível em <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/16/apos-apelo-da-oms-para-

testes-em-massa-brasil-mantem-foco-nos-casos-graves-e-diz-estudar-importacao-de-kits-rapidos.ghtml> 

 
56 Disponível em https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/estudo-mostra-aumento-

expressivo-de-internacoes-por-sindromes-respiratorias-e-indica-subnotificacao-da-covid-19.ghtml  
57 Disponível em <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/24/seap-constata-coronavirus-em-

bangu-3-e-isola-36-detentos.ghtml> 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/estudo-mostra-aumento-expressivo-de-internacoes-por-sindromes-respiratorias-e-indica-subnotificacao-da-covid-19.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/23/estudo-mostra-aumento-expressivo-de-internacoes-por-sindromes-respiratorias-e-indica-subnotificacao-da-covid-19.ghtml
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ofícios de algumas direções. Ainda neste sentido, apontamos a essencialidade das EABs 

recém chegadas às unidades. As equipes das unidades femininas, após casos pontuais 

confirmados no Talavera Bruce, realizaram uma testagem de grande porte na unidade em 

comento e nos informou previamente que ocorrerá outra no Instituto Penal Santo Expedito. 

A todo tempo a transparência nas informações sobre as testagens foram a marca da SMS.  

Não obstante, não podemos deixar de mencionar que no início da pandemia 

mandamos ofícios para todas as Secretarias Municipais de Saúde das cidades que possuem 

unidades prisionais, buscando compreender se havia fluxo acordado entre a SEAP e a rede 

externa (Of. MEPCT/RJ 046/2020 ao 054/2020), nenhum destes foi respondido. 

Como observamos em momento próprio, somente 3% da população prisional 

recebeu testagens, pelo menos oficialmente, o que já implica um baixo mapeamento do 

vírus. Caso tais números sejam maiores, é fundamental que a SEAP forneça tais 

informações aos órgãos de controle e uma efetiva notificação à sociedade sobre os 

números reais encontrados no sistema. 

Não obstante a falta de informação teve consequências muito mais danosas às 

famílias dos presos e presas, e aos próprios privados de liberdade. Distintamente do 

ocorrido com os órgãos de fiscalização, familiares seguem tendo parco ou nenhum acesso 

a informação sobre o estado de saúde ou localização adequada de seus entes queridos, 

gerando não apenas danos psíquicos aos mesmos, como transmutou a política de 

isolamento preventivo, com suspensão de visitas, em regime de incomunicabilidade, 

equivalente a tratamento cruel, desumano e degradante. 

4.2. Incomunicáveis: a completa ausência de contato e 

informações entre presos, presas e seus familiares 

 

A suspensão da visitação adotada como medida preventiva para entrada e 

alastramento do COVID-19 no sistema prisional, compreendemos enquanto medida 

necessária em momento de pico de contágio, especialmente levada em conta a ausência de 

atendimento eficaz à saúde No entanto, esta não poderia ter sido naturalizada enquanto 

medida suficiente, e, certamente dependia da célere e eficaz implementação de alternativas 

para contato com familiares pelos presos e da estruturação de um canal para obtenção de 

informações para os familiares, sob pena de transmutação em incomunicabilidade, que 
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como será elaborado ao longo deste capítulo, é fortemente condenada por normas 

nacionais e internacionais. As consequências psíquicas da imposição desse regime são 

largamente estabelecidas, e potencialmente deixarão marcas indeléveis nas pessoas 

privadas de liberdade e familiares que experienciaram o encarceramento em tempos de 

pandemia no Rio de Janeiro. 

O direito à comunicação com o mundo externo é um dos mais substanciais de 

pessoas presas.  As Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos 

(“Regras de Mandela”) se dedicam nos itens 58 ao 62, à afirmação da essencialidade desse 

direito, determinando que pessoas presas devem poder ter, periodicamente, comunicação 

com seus familiares e amigos, mesmo que com supervisão, devendo tal ser assegurado 

tanto pelas visitas, como por cartas e, quando houver, meios outros de comunicação como 

telecomunicações, meios digitais, dentre outros (Regra 58).  

Em se tratando de mulheres presas, este direito é ainda mais acentuado nas Regras 

das Nações Unidas para Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de 

Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok).  É exigido, além do prescrito 

nas normas gerais previstas nas Regras de Mandela, que seja facilitado e estimulado o 

contato com o mundo externo, inclusive e com especial ênfase aos seus filhos e filhas, 

com aqueles que possuam a guarda dos mesmos e aqueles que estejam como 

representantes legais (Regra 26). 

Os Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade 

nas Américas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, prevê em seu Princípio 

XVIII ser direito do preso receber e enviar correspondências como uma das formas, para 

além da visita, de manutenção da comunicação com o mundo exterior. 

 Rememora-se que o artigo 41 da Lei de Execução Penal em seu inciso XV prevê 

“o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de 

outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes”, 

demarcando ainda mais a obrigatoriedade de respeito à comunicação dos presos com o 

mundo externo, por meio de cartas. 

Uma série de resoluções e recomendações emitidas por órgãos internacionais 

demarcaram que o contexto de crise sanitária pelo COVID-19 não deve ser utilizado como 

pretexto para suspensão da garantia e efetivação do direito à informação e comunicação 

às pessoas presas e suas famílias. Destacamos que entre as diretivas e princípios propostos 
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pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para lidar com o COVID-19, seja no campo 

da prevenção, seja na contenção dos danos psíquicos gerados pelas restrições, é a 

obrigatoriedade dos Estados de manterem informada toda a comunidade sobre as 

medidas adotadas e haver plena transparência do poder público sobre o porquê de cada 

uma destas escolhas que foram tomadas, permitindo assim que a sociedade se engaje 

na prevenção pelo conhecimento da real situação, ponto detidamente analisado no último 

subtítulo. 

Do mesmo modo, a OMS informa que a suspensão excepcional de visitação aos 

presídios, caso seja considerada necessária pelas autoridades prisionais em decisão 

conjunta com órgãos responsáveis pela saúde, deve ser feita com o asseguramento de 

medidas alternativas de contato com familiares tendo em vista o impacto da medida na 

população prisional, devendo ser substituída por medidas alternativas, sendo obrigatória a 

presença de protocolos que prevejam tal situação, levando em consideração seus impactos 

em cada grupo específico de presos58. Ressalta ainda a vedação à prática de corte completo 

com mundo externo e incomunicabilidade, sendo necessária a manutenção de contato com 

seus familiares, especialmente pelos potenciais danos agravados, inclusive de sofrimento 

psíquico, que a pandemia pode gerar nos presos e presas. É necessário sedimentar que a 

OMS deixa marcado: a pandemia de COVID-19 não pode servir como justificativa para 

violação de direitos humanos daqueles e daquelas que se encontram em privação de 

liberdade ou desrespeito às normas nacionais e internacionais que os protegem. 

A Resolução nº 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos59 

(CIDH), vinculante para os Estados membros como o Brasil, aponta no mesmo sentido, 

sedimentando que quaisquer restrições de contato daqueles e daquelas privadas de 

liberdade, incluindo visitas e comunicações, deve ser baseada no cumprimento estrito de 

proporcionalidade para prevenção do alastramento do COVID-19. Em comunicado de 

imprensa do dia 31 de março60, a CIDH deixou demarcado que a restrição de visitas de 

                                                             
58WHO. Critical preparedness, readiness and response actions for COVID-19. Disponível em  

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-

COVID-19-in-prisons.pdf, Acessado em 04.04. 2020 
59 CIDH, Pandemia y Derechos Humanos em las Americas: Resolución 1/2020, Disponível em 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf, Acessado em 12.04.2020 
60 CIDH. En el contexto de la pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos 

de las personas con discapacidad,  

Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/071.asp, Acessado em 09.04.2020 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/071.asp
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familiares caso utilizados para prevenir a entrada de COVID-19 no sistema, não podem 

ser transmutadas em medidas de isolamento, confinamento e incomunicabilidade.  

O Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT), por sua vez, afirmou ser dever dos 

Estados, quando houver restrição de visitas por motivos de saúde, que sejam criadas 

medidas compensatórias para que as pessoas presas mantenham contato com os seus 

familiares e o mundo externo por telefone, vídeo e outros, devendo ser “facilitados e 

incentivados, ser frequentes e gratuitos”. 

Na contramão do que apregoa os parâmetros internacionais sobre a preservação e 

efetivação do direito à comunicação com mundo externo para pessoas em situação de 

aprisionamento, o que se viu aplicado pela Secretaria de Administração Penitenciária 

diante do contexto de crise sanitária, foi a suspensão por completo das possibilidades de 

realização deste direito como descreveremos adiante. Neste sentido, rememoramos ser 

direito do preso e presa, comunicar imediatamente a família ou pessoa escolhida por ele 

não só de sua prisão, como também de transferências e questões relacionadas a sua saúde 

(regra 68), assim como têm direito a receber informações sobre o que ocorre extramuros 

(regra 63). Transcrevemos na íntegra tais pontos presentes nas Regras de Mandela: 

Regra 68: Todo o recluso deve ter o direito de ter oportunidade e os meios de informar 
imediatamente a sua família ou qualquer outra pessoa designada por si sobre a sua 

detenção, transferência para outro estabelecimento prisional ou sobre qualquer doença ou 

ferimento graves. 

Regra 63: Os reclusos devem ser mantidos regularmente informados das notícias mais 
importantes através da leitura de jornais, publicações periódicas ou institucionais 

especiais, através de transmissões de rádio, conferências ou quaisquer outros meios 

semelhantes, autorizados ou controlados pela administração prisional.  

 

É importante demarcar que ao analisarmos a disponibilidade orçamentária para 

visitação virtual, uma das parcas opções disponíveis para manutenção de contato sem 

visitação, essa não parece ter sido ponto prioritário a nível nacional, lógica de precarização 

reproduzida pela gestão estadual. 

No dia 25 de março foi editada uma Portaria Ministerial pelo Ministério da Justiça 

e Segurança Pública de n. 143, que prevê a possibilidade de realizar reformulação e revisão 

do plano de aplicação do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) pelos estados por conta 

da chegada da pandemia. Mesmo sendo medida importante, é fundamental reforçar que há 

investimento obrigatório de 30% deste em ampliação de vagas, impossibilitando 
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remanejamento do montante total para ações específicas necessárias à prevenção e 

combate à expansão do COVID-19 dentro do sistema.  

Foi liberado assim para acesso pelos estados, sem nenhuma especificidade de sua 

aplicação, por meio da Medida Provisória n. 939 de 2 de abril, o valor de R$ 49.984.649 

pelo FUNPEN. Neste mesmo sentido, a SEAP enviou um oficio para o DEPEN em 29 de 

abril, requerendo aporte de verba para sanitização das unidades, no qual a resposta datada 

de 25 de março foi no sentido de explicar que está sendo realizado um levantamento 

emergencial de demandas para que seja possível o cumprimento de prevenção ao COVID-

19 nas unidades prisionais, como aquisição de EPIs para distribuição nas unidades 

federativas.  

É importante destacar aspectos desta resposta que comunicam diretamente com a 

disponibilidade de investimento público na garantia de ruptura com a então presente 

incomunicabilidade. A resposta ao ofício informa que na modalidade fundo-a-fundo, ou 

seja, repasse obrigatório anual do DEPEN, foi aberta a possibilidade de que o plano de 

trabalho para recursos fosse revisado de modo a prever medidas excepcionais para a 

pandemia. Informa ainda que tal revisão do plano não foi apresentada pelo Estado do Rio 

de Janeiro. Ainda expõe requisição de valor de crédito extraordinário, para além do fundo-

a-fundo, pelo DEPEN, que seria liberado em duas parcelas, uma primeira no valor de R$ 

49. 984.649,00 e o segundo no valor de R$ 178.840.837,08. O primeiro já teria R$ 

37.952.783,79 comprometidos para insumos médicos hospitalares. Já em relação ao 

segundo valor de crédito extraordinário, ainda havia análise, se dividindo em  07 

modalidades, dentre elas uma de R$ 15.000.000,00 para material de vídeo conferência 

para realização de visitação virtual, verba claramente insuficiente para ser partilhada entre 

as 27 unidades federativas do país, que totalizam 2.773 unidades prisionais61. 

Na data de 09 de junho foi recebida resposta ao pedido de informação enviado pelo 

Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, do qual o MEPCT/RJ faz 

parte. Os questionamentos versavam sobre o recebimento de recursos do FUNPEN para 

enfrentamento à epidemia. Em seu ofício a SEAP informou que para além de recursos de 

testes e EPIs62, não teria havido complemento dos fundos já recebidos. Esclarece que não 

                                                             
61 Disponível em https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php 
62 Disponível em https://www.gov.br/depen/pt-br/assuntos/acoes-contra-pandemia/aquisicoes-

emergenciais-covid-19/rio-de-janeiro 
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houve necessidade e interesse da Secretaria de Administração Penitenciária a utilização 

das verbas do repasse fundo a fundo, como normatizado na Portaria 143 do Ministério da 

Justiça afirmando ter sido possível o atendimento das demandas existentes por doações 

recebidas e pela utilização de verbas da própria pasta.  

 Desse modo, o que se adotou como diretriz foi a suspensão das visitas sem 

nenhuma medida alternativa de contato com o mundo externo, o que terminou por 

impossibilitar a comunicação das pessoas privadas de liberdade com a comunidade e seus 

familiares, caracterizando o regime de incomunicabilidade. 

Para além da restrição de visitas sem alternativa de contato com mundo externo, se 

normatizou a suspensão de visitas íntimas e restrições à entrada de advogados. A última 

foi objeto da Resolução SEAP nº 805 de 17 de março de 2020, apresentada como demanda 

de adequação da entrada dos profissionais às demais medidas previstas para prevenção do 

COVID-19. Salientamos que mesmo tendo a SEAP redigido resolução regulamentando a 

entrada de advogados e acesso aos clientes, o MEPCT/RJ recebeu denúncias de 

profissionais que relataram terem tido acesso negado aos clientes de forma discricionária 

em algumas unidades prisionais. Neste sentido, trazemos mais uma vez as Regras de 

Mandela que determinam em sua regra 61.1 

Os reclusos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e 

de comunicar com um advogado escolhido por si ou com um defensor público, sem 

demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer assunto 
jurídico, em conformidade com a legislação nacional aplicada. Estas consultas podem 

ocorrer à vista dos agentes prisionais, mas não podem ser ouvidas por estes. 

 

Durante os seis meses em que esteve suspensa a visitação, não foi estabelecido pela 

SEAP qualquer estratégia efetiva de acesso à informação dos familiares sobre as condições 

de seus entes queridos em situação de privação de liberdade, tão pouco foram estruturadas 

ações que garantissem o direito à comunicação das pessoas presas com suas famílias. Em 

diversos ofícios encaminhadas pelo MEPCT/RJ ao então Gabinete de Crise e às unidades, 

questionamos as estratégias e canais de informação aos familiares, a exemplo do ofício 

085/2020, em que a SEAP se limitou a  informar sobre a disponibilidade na Coordenação 

de Saúde Ocupacional, de atendimento de assistentes sociais e psicólogos, citando ainda 

o Serviço da Secretaria de Vitimização, sem sequer informar qual tipo de atendimento e/ou 

informações esse serviço oferece aos familiares de pessoas presas. Tão pouco foi 
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informado se houve a apresentação e indicação aos familiares ou quantos familiares de 

fato tiveram acesso aos serviços.  

Cabe destaque a interrupção de serviços essenciais das equipes técnicas que 

poderiam auxiliar na redução dos impactos severos das medidas de isolamento e na 

redução da falta de informações que acomete presos e seus familiares. A crise no corpo 

técnico das unidades prisionais é de longa data, sendo reiteradamente mencionado em 

relatórios de visita às unidades em período pretérito, nos quais exaustivamente 

recomendamos a garantia de acesso a condições dignas de trabalho aos servidores, como 

a urgência de novo concurso público que não ocorre desde 1998. Assim, a evasão de 

profissionais apontada nos ambulatórios, se reproduz com assistentes sociais e psicólogos. 

Relembramos que a regra 75.1 das Regras de Mandela obriga os estados e a administração 

prisional a dar-lhes condições e meios para poderem exercer suas atividades de modo 

profissional. Ainda, segundo a regra 78 

1. Na medida do possível, deve incluir-se no pessoal um número suficiente de 

especialistas, tais como psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, professores e 

instrutores técnicos.  

2. Os assistentes sociais, professores e instrutores técnicos devem exercer as suas funções 

de forma permanente, mas poderá também recorrer-se a auxiliares a tempo parcial ou a 

voluntários. 

 

Das unidades fiscalizadas após o retorno às visitas em setembro, nos foi deixado 

reforçado a presença de uma crise grave quando ao acesso a estes direitos pela população 

prisional: das quatro unidades, três não possuíam assistentes sociais ou psicólogos, quais 

sejam Penitenciária Alfredo Tranjan, Cadeia Pública Jorge Santana e Instituto Penal Santo 

Expedito. Das unidades que nos responderam ofícios e em uma das unidades visitadas pelo 

NUSPEN houve durante o período de pandemia suspensão de atendimento dos mesmos 

servidores, sendo tais unidades Instituto Penal Ismael Sirieiro (resposta ao Ofício 

MEPCT/RJ 085/2020, respondido em 04 de setembro), Penitenciária Jonas Lopes de 

Carvalho (Ofício MEPCT/RJ 185/2020, respondido em 31 de agosto) e no Presídio 

Evaristo de Moraes (apontado na ata de visita do NUSPEN em 04 de setembro). As demais 

unidades ou não possuíam profissionais ou não informaram sobre a existência ou não de 

paralisação no atendimento. 
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Citamos as Regras de Mandela que em seu princípio 4.2 prevê o dever do estado 

na garantia das múltiplas formas de assistência, inclusive sendo tal imbricado com a 

proposta de ressocialização. Nos termos da norma 

“Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem 
proporcionar educação, formação profissional e trabalho, bem como outras formas de 

assistência apropriadas e disponíveis, incluindo aquelas de natureza reparadora, moral, 

espiritual, social, desportiva e de saúde. Estes programas, atividades e serviços devem ser 
facultados de acordo com as necessidades individuais de tratamento dos reclusos.” 

 Ainda cabe destaque ao previsto na Lei de Execuções Penais a respeito da 

assistência que deve incluir a jurídica, à saúde, religiosa, social, educacional e material 

(artigo 11), sendo sua garantia dever do estado (artigo 10). Destaque deve ser feito ao 

artigo 22 e 23 que tratam especificamente da assistência social, cuja responsabilidade é 

amparar o preso e auxiliá-lo no retorno à sociedade. Suas atividades não são de menor 

monta, e impactam diretamente na viabilidade de uma série de direitos do preso e de seus 

familiares, sendo fundamental sua transcrição, que dará conta do impacto severo que a 

falta dos profissionais ou da suspensão dos seus serviços teria no acolhimento familiar e 

do preso durante este árduo período, como também no repasse de informação entre os 

mesmos: 

Art. 23. Incumbe ao serviço de assistência social: 

I - conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames; 

II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades 
enfrentadas pelo assistido; 

III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas temporárias; 

IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; 

V - promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 
liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; 

VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do 
seguro por acidente no trabalho; 

VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. 

Ambos os servidores também são essenciais ao processo de individualização de 

pena, tendo em vista que a Comissão Técnica de Classificação (artigo 7º) exige, para seu 

funcionamento conforme previsto na LEP, no mínimo 02 chefes de serviço, 01 psiquiatra; 

01 psicólogo e 01 assistente social, sendo o diretor presidente da Comissão.  
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Destacamos que a política de assistência social se institui como estratégia 

fundamental no combate à pobreza, à discriminação e a subalternidade econômica, 

cultural e política dos grupos mais vulneráveis. (Capacita SUAS,2018, p.95)63, cabendo a 

ela ações de prevenção e aprovisionamento de garantias capazes de impactar na 

perspectiva de superação das condições de vulnerabilidade social, urgentes ou 

permanentes, determinadas pelas mazelas sociais que impactam a população. O atual 

contexto de pandemia do COVID-19, que determina implicações estruturais para além da 

saúde pública, observadas em toda organização econômica, política e social, tem 

demandado a estruturação de respostas estatais com integração psicossocial e 

socioeconômicas na conformação dessas estratégias em caráter emergencial. 

O Artigo 4º da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), que organiza os 

princípios norteadores da política declaram a universalidade dos direitos sociais; o respeito 

à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de 

qualidade; a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações atendidas, reprimindo a 

reprodução de práticas discriminatórias na execução.  

Nesse sentido, é importante ressaltar ainda o impacto da incomunicabilidade nos 

familiares dos presos e nos próprios privados de liberdade, na qual a falta de meios 

alternativos à visita somados a ausência de profissionais que pudessem acolher presos e 

familiares, estabeleceu como regra o que é considerado tratamento cruel, degradante e 

desumano. O contexto de pandemia do COVID-19 gera níveis elevados de estresse e 

ansiedade na população em geral, conforme expresso pela própria OMS64, 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. Nos relatos e denúncias recebidos até o momento pelo 

                                                             
63 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. Suas: Configurando Eixos 

de Mudança. Capacitasuas, Volume 1, Brasília, 2008 

 
64  Disponível m www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6170:onu-destaca-

necessidade-urgente-de-aumentar-investimentos-em-servicos-de-saude-mental-durante-a-pandemia-de-

covid-19&Itemid=839, Acessado 20.05.2020 

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6170:onu-destaca-necessidade-urgente-de-aumentar-investimentos-em-servicos-de-saude-mental-durante-a-pandemia-de-covid-19&Itemid=839
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6170:onu-destaca-necessidade-urgente-de-aumentar-investimentos-em-servicos-de-saude-mental-durante-a-pandemia-de-covid-19&Itemid=839
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6170:onu-destaca-necessidade-urgente-de-aumentar-investimentos-em-servicos-de-saude-mental-durante-a-pandemia-de-covid-19&Itemid=839
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MEPCT/RJ, a dificuldade de informação sobre o estado de saúde de presos e presas é uma 

unanimidade. 

 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 

mortes extramuros, gestando danos psicológicos severos a esses. Deve se ter em conta, 

como amplamente elaborado no próximo item, que as medidas de incomunicabilidade, 

especialmente as prolongadas, são tratamento cruel, desumano e degradante, sendo 

responsáveis pela gestão de danos profundos na integridade moral, psíquica e na própria 

dignidade das pessoas presas. 

Conforme brevemente citado em parágrafo anterior, MEPCT-RJ vem recebendo 

frequentemente demandas de familiares de presos e presas para que possam ter notícias 

sobre seu ente querido, tendo em vista a redução drástica de contato sem nenhuma 

alternativa sendo ofertada. Tem sido perceptível a angústia causada pela falta de 

informações sobre o estado de saúde dos presos, grau de contaminação das unidades, 

dentre outros, em especial para os familiares de presos que possuíam alguma condição 

pretérita de saúde que os coloquem no grupo de risco. A incomunicabilidade e a falta de 

transparência por parte do Estado estabelecem-se simbioticamente de modo a produzir 

efeitos deletérios à saúde mental de todos os que são afetados pela privação de liberdade. 

 Como último recurso, restou a comunicação por meio de cartas como a garantia da 

continuidade de contato entre internos e familiares. Em consonância com essa construção, 

a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) aprovou um projeto de lei 

de autoria da bancada do PSOL, proposto em março, sobre as regras de visitação e 

fornecimento de alimentos e outros insumos às pessoas em privação de liberdade. O texto, 

sancionado por Wilson Witzel, se tornou a Lei Estadual nº 8.851 de 27 de maio de 2020, 

e no art. 1º, II, há a previsão para o uso de cartas.  

II – Previsão de medidas alternativas à restrição de visitas, inclusive por meio da utilização 

de outros meios de comunicação e correspondência, a exemplo das correspondências 

escritas, assegurando às pessoas privadas de liberdade os insumos necessários à efetivação 

de tais medidas. 

 

A previsão do direito a correspondência por meio de cartas, está prevista na própria 

Lei de Execuções Penais, por meio do artigo 40, XV no qual assegura como direito de 

pessoas presas “o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da 
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leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons 

costumes.”. 

            Contudo, a SEAP ao invés de garantir esse direito e flexibilizar o fluxo para a 

comunicação optou pelo caminho inverso durante o período de interrupção das visitas. 

Embora, teoricamente, a Secretaria tenha flexibilizado o envio de custódia por SEDEX 

para todos os familiares, inclusive para aqueles que não eram cadastrados para tal, o 

MEPCT/RJ recebeu denúncias de reiteradas dificuldades na entrega das mesmas. 

Inicialmente, conforme nos foi explicado por ofício pelas unidades questionadas, os 

correios haviam reduzido sua atividade como medida preventiva à pandemia, sendo 

necessário que as direções e coordenações se deslocassem até a unidade do correio para 

buscar as correspondências e então entregá-la às pessoas privadas de liberdade, fluxo este 

que já estaria regularizado, retornando à entrega normal de correspondências às unidades 

pela agência. 

 Destaca-se nesse cenário que os ingressantes do sistema durante a pandemia 

sofreram a vedação às cartas e SEDEX de modo mais severo: para aqueles que não 

possuíam o protocolo da carteirinha, não houve nenhuma flexibilização. O DETRAN, que 

por medidas sanitárias teve o serviço suspenso por alguns meses, somente retomou o 

agendamento e confecção de carteirinhas no dia 27 de maio, permitindo marcação de 90 

pessoas por dia. O sistema prisional recebe, por sua vez, em torno de 150 a 200 pessoas 

diariamente, tendo por um breve período reduzido tal número, havendo assim uma 

demanda reprimida que inviabiliza acesso sequer ao agendamento de um número 

considerável de pessoas. Simultaneamente, as denúncias dão conta de uma ausência de 

protocolo uniforme entre as unidades, havendo relatos também de impedimento de 

custódia para aqueles e aquelas que possuem o protocolo.  

Para os que possuem a carteirinha, no que se refere às cartas, igualmente não há 

uniformidade na recepção da mesma, havendo unidades que não aceitam que estas sejam 

entregues por custódia, outras que simplesmente não as recebem de modo algum e ainda 

aquelas que exigem que o envio seja feito por SEDEX, medida absolutamente 

incompatível com a situação socioeconômica da maioria dos visitantes de unidades 

prisionais. Ainda no que concerne às cartas, antes sua entrega era realizada por meio de 

carta registrada, um instrumento dos Correios muito mais acessível financeiramente para 

os familiares. No entanto, com a pandemia, registramos, a partir dos diálogos direto com 

os familiares, que apenas estão sendo entregues cartas enviadas por SEDEX, fator que 
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onera ainda mais as famílias. Assim, o que foi apresentado como a solução paliativa 

anunciada pela SEAP tem efeitos reduzidos e para alguns nulos.  

         Uma outra possibilidade para o fluxo de cartas, além do uso dos Correios, era a 

entrega e o recebimento durante a custódia. Centenas de familiares entregam 

semanalmente nas portarias das unidades prisionais alimentos e pertences para os presos 

e presas. Para facilitar o fluxo das cartas, este poderia também ser um meio, entretanto não 

há essa disponibilidade junto às direções prisionais e as portarias para tal, não pelo menos 

em parte das unidades prisionais do estado. 

        As cartas dos internos seguiam retidas nas unidades prisionais, de modo definitivo ou 

com uma inaceitável demora na entrega. Como exemplo disso, o MEPCT/RJ acompanhou 

uma grave situação de uma presa com comorbidade durante a pandemia.  Seu estado de 

saúde foi agravado em junho de 2020, com constantes internações hospitalares, mas esta 

terminou, infelizmente, vindo a óbito. 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 até o seu óbito 

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. 

Neste cenário de abissais violações de direitos humanos, o MEPCT/RJ produziu 

uma nota técnica elencando todos os direitos violados e deveres das unidades em relação 

às cartas, que encontra-se disponível em nosso site, sendo remetida por e-mail a todas as 

unidades prisionais do estado em 08 de setembro. 

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 
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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. 

É fundamental destacar o exposto pelas Regras de Mandela no que se refere a 

sanções disciplinares de presos e suas limitações: 

Regra 37. Os seguintes pontos devem ser determinados por lei ou por regulamentação 

emanada pela autoridade administrativa competente: 

[...] 

Qualquer forma de separação involuntária da população prisional geral, como o 

confinamento solitário, o isolamento, a segregação, as unidades de cuidado especial ou 

alojamentos restritos, seja por razão de sanção disciplinar ou para a manutenção da ordem 
e segurança, incluindo políticas de promulgação e os procedimentos que regulamentem o 

uso e a revisão da imposição e da saída de qualquer forma de separação involuntária. 

Ainda cabe destaque ao previsto na Regra 43.1 e 43.3 

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 

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. 

 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 já mencionada Resolução 1, 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 
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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 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 decisão da Corte IDH no Caso Tibi Vs. 

Equador nos dá exatamente o tom da gravidade do ocorrido: 

Em conformidade com esse preceito, toda pessoa privada de liberdade tem o direito de 

viver em situação de detenção compatível com sua dignidade pessoal. Em outras 
oportunidades, este Tribunal tem apontado que manter uma pessoa em condições de 

superlotação, com falta de ventilação e luz natural, sem cama para repouso ou condições 

adequadas de higiene, em condição de isolamento ou incomunicabilidade ou com 

restrições indevidas ao regime de visitas constitui uma violação à sua integridade pessoal. 
Como responsável dos estabelecimentos de detenção, o Estado deve garantir aos reclusos 

a existência de condições que deixem a salvo seus direitos.65(tradução própria) 

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 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.  

                                                             
65 No mesmo sentido: Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fundo, Reparações e Custas. Sentença de 20 

de junho de 2005, párr. 118; Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fundo, Reparações e Custas. Sentença de 

15 de setembro de 2005, párr. 95; Caso do Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fundo, Reparações e Custas. 

Sentença de 25 de novembro de 2006, párr. 315. 
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A Resolução SEAP 826/202066 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 como se mostrou 

acima é inexistente ou está suspenso o atendimento nas unidades, 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 aos 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 recentemente alterada pela Resolução 845 de 17 de dezembro67 

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 o mesmo, tendo na melhor das hipóteses informações passadas entre os presos 

                                                             
66 Resolução SEAP 826/2020, Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/316110522/doerj-

poder-executivo-10-09-2020-pg-9 

 
67 Resolução SEAP 845, Disponível em: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VGxSRmVsSlVTa0p

SYW1OMFRucE5NazlETURCTlZVWkRURlZKTkZGVVNYUk5SRUpIVVZWYVEwNUZSWGxSZW

xaRlRWUlpkMDlFVVhkUFJHY3dUV2M5UFE9PQ== 
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que cheguem a outro visitante que possam informar aos familiares. O retorno da visita não 

foi para todos 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. A política assim segue 

forjada para aqueles presos e visitantes fora dos grupos de risco como uma escolha entre 

a solidão e o risco de contaminação, enquanto para os mais vulneráveis o tratamento 

desumano, degradante e cruel da incomunicabilidade segue a regra. 

 Seja na falta de fluxo para atenção à saúde, na ausência de corpo técnico nas 

unidades, pela falta de mapeamento do vírus, pela negligência quanto a transparência, a 

desinformação generalizada, a incomunicabilidade instituída nos presídios fluminenses a 

política de definhamento está posta. Mas não é somente pelo executivo que a necropolítica 

vem operando seus caminhos mais acentuados após o fatídico 16 de março de 2020. Afinal 

para cada “morte indeterminada” temos como propulsor a “aglomeração legalizada” pelo 

não cumprimento do sistema de justiça da principal recomendação para prevenção do 

COVID-19 nas prisões, qual seja, a redução emergencial da superlotação, tema essa que 

analisaremos na sequência. 
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5. “Aglomeração Legal”: o papel do sistema de justiça 

no agravamento da pandemia intramuros 

 

5.1. Redução da superlotação crítica: a medida central a 

prevenção de COVID-19 em prisões 

 

A OMS têm para a pandemia de COVID-19 como uma das mais importantes 

recomendações as regras de distanciamento social, dentre as quais recomenda  que sejam 

evitados espaços com multidões68.  

No que concerne especificamente à privação de liberdade, a Organização Penal 

Reform International69, na avaliação a respeito de medidas eficazes sobre COVID-19 no 

sistema prisional, aponta que em determinados países como Irã e China medidas de 

contenção por dispensa de profissionais e/ou libertação de presos vêm sendo eficazes no 

combate ao espalhamento do vírus em locais de privação de liberdade, especialmente no 

que se refere a casos que haja presença de comorbidades70.  

Cabe aqui destacar, o duplo dever de garantia da vida daqueles e daquelas privadas 

de liberdade, que são mais vulneráveis e devem ter acesso ao mesmo nível de saúde 

oferecido à toda a comunidade, tal como está exposto pelas Regras Mínimas das Nações 

Unidas para o Tratamento de Presos (“Regras de Mandela”) e Regras das Nações Unidas 

para Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para 

Mulheres Infratoras (“Regras de Bangkok”). 

O documento da Penal Reform International aponta o risco agravado de 

contaminação massiva de doenças infectocontagiosas em espaços de privação de 

liberdade, especialmente pelos fatores de superlotação, baixo acesso à saúde e pela 

sistemática insalubridade, cenário encontrado pelo MEPCT/RJ em todo o sistema prisional 

fluminense. Igualmente, destaca que nos ambientes atuais de privação de liberdade 

dificilmente seria possível a garantia de acesso às medidas de prevenção da população, 

reafirmando a obrigatoriedade de respeito às normas de igual acesso à saúde, o que inclui 

                                                             
68 Informações disponíveis em https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses 
69 Penal Reform International. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison, 16 de 

março de 2020 
70 Informe da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) sobre o Novo Coronavírus (atualizado em 

12/03/2020) 
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por tal o acesso à prevenção. Neste sentido determina que programas de soltura prévia da 

população de risco, quais sejam, idosos e pessoas que possuem comorbidades71 devem ser 

prioritárias.  

A principal recomendação do relatório é a diminuição emergencial da 

superlotação, o que implica também na redução da porta de entrada do sistema e na 

liberação de presos condenados por crimes de baixo potencial ofensivo ou sem violência. 

Para tanto, deve haver um planejamento de liberações emergenciais, especialmente para 

os sujeitos nos grupos de risco, justamente pelo potencial de dano irreversível causado 

pelo COVID-19 para essa população. A redução drástica da superlotação, de forma 

emergencial, torna-se o único meio eficaz para minorar os danos potencialmente 

irreversíveis e o risco de morte para a população prisional, agentes penitenciários e 

equipes técnicas de presídios.  Em casos de idosos e pessoas com comorbidades a 

recomendação do relatório é que seja avaliada a liberdade imediata.  

A Associação para Prevenção da Tortura (APT) igualmente expôs seu 

posicionamento72 sinalizando grande preocupação com a população prisional dentre os 

grupos de riscos, apontando inclusive a maior prevalência dessas morbidades, admitidas 

como mais vulneráveis ao COVID-19, entre pessoas privadas de liberdade em relação a 

população absoluta: 

 

 “[...] condições crônicas e infecções como diabetes, hepatite, HIV ou tuberculose são mais 

prevalentes no contexto prisional do que fora dele. Tem sido documentado que tais condições pré-

existentes aumentam consideravelmente o risco de morte se ocorrer uma infecção pelo Coronavírus. 

[...] algumas autoridades estão priorizando a adoção de medidas alternativas à privação de 

liberdade, para evitar maior contaminação. Este avanço inegavelmente positivo tem o potencial de 

demonstrar os méritos de tal abordagem em circunstâncias menos extremas. O que deve ficar claro, 

é que mesmo sob tamanha pressão, as autoridades não podem deixar que o medo de contágio ponha 

em risco os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade”.  

 

Em 25 de março, o Subcomitê de Prevenção a Tortura da ONU (SPT), emitiu uma 

indicação com recomendações de ações aos Estados parte e aos respectivos Mecanismos 

de Prevenção e Combate à Torturas locais. Aos Estados, o SPT recomendou a realização 

urgente de avaliações de risco para identificar os grupos cujo quadro podem se agravar 

caso sejam contaminados com COVID-19 dentro das unidades, assim como também 

reforçou a redução de populações privadas de liberdade, implementando medidas 

alternativas à privação; maior atenção aos espaços com superlotação e em espaços onde 

                                                             
71Ibidem.  
72 COMNIMOS, Alexis. Op. Cit. 
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não seja possível garantir o distanciamento social; revisão dos casos de prisão preventiva 

e de detenção de imigrantes.  

No dia 31 de março de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

recomendou aos Estados, a adoção de medidas urgentes para garantir a saúde e a 

integridade da população privada de liberdade e suas famílias diante dos efeitos da 

pandemia do COVID-19, sendo específica a medida de redução da superlotação nas 

unidades com vistas a conter a pandemia73. A CIDH vê com preocupação as condições 

precárias de saúde e higiene desses espaços e identifica como maior risco os presos idosos, 

diabéticos, hipertensos, imunossuprimidos, pacientes com câncer, com doenças 

autoimunes, doenças respiratórias, insuficiência cardíaca, renal entre outros, por isso 

considera urgente a adoção de planos de contingência para impedir a propagação do vírus 

nas unidades e garantir a assistência médica adequada a essas pessoas.  

Destacamos ainda a Resolução nº 1 de 2020 emitida pela CIDH, que propõe a 

urgência de que se adote medidas para evitar aglomerações nos espaços de privação de 

liberdade, devendo ser reavaliadas as prisões provisórias para aplicação de medidas 

alternativas, dando prioridade aos de grupo de risco, principalmente idosos e mulheres 

grávidas ou lactantes. Ainda prevê a reavaliação de pedidos de benefício e conversão 

em penas alternativas para pessoas em situação de grave risco no contexto da 

pandemia.  

No dia 14 de abril a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma 

declaração intitulada “COVID-19 e Direitos Humanos: Os problemas e desafios devem 

ser abordados a partir de uma perspectiva de Direitos Humanos e com respeito às 

obrigações internacionais”74. O documento elenca as medidas que devem ser adotadas 

pelos Estados Membros da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, apontando 

a necessidade de que sejam garantidos sem discriminação os direitos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, sobretudo às populações vulneráveis, incluindo as pessoas privadas 

de liberdade, demarcando ainda a urgência de mecanismos de redução da superlotação.  

No dia 08 de maio deste ano um grupo de experts independentes da Organização 

das Nações Unidas, Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias, expôs em sua 

                                                             
73 CIDH, La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de 

libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19, Disponível em  

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp, Acessado em 04.04.2020 
74 Corte IDH. COVID-19 e Direitos Humanos: os problemas e desafios devem ser abordados a partir de uma 

perspectiva de direitos humanos e com respeito às obrigações internacionais, Disponível em 

http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020_port.pdf, Acessado em 06.06.2020 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2020/066.asp
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020_port.pdf
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Deliberação 1175, a vedação inderrogável e absoluta ao uso pelos países da prisão 

arbitrária, no qual recomenda, dentre outras medidas, a reavaliação de todas as privações 

de liberdade em curso, de modo a averiguar se a detenção ainda é justificável, necessária 

e proporcional durante o período pandêmico. Recomenda prioritariamente, assim como 

outros órgãos, a redução emergencial da superlotação. Aponta ainda que os Estados não 

devem manter privados de liberdade pessoas idosas, mulheres grávidas ou lactantes, 

pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência, tendo em vista que tais locais 

geram um risco agravado a sua integridade física e mental. Ademais relembra que, a 

qualquer tempo, prisões provisórias só devem ser utilizadas de modo excepcional, 

excepcionalidade esta, que deve ser analisada de modo ainda mais rigoroso durante a 

pandemia.  

No que se refere à gênero, a Universidade do Chile e o Centro de Estudos sobre a 

Ação da Justiça (CEA) emitiram recomendações para o sistema penitenciário da região 

sobre a situação das mulheres encarceradas na América Latina durante a pandemia de 

COVID-19. Nesse sentido, consideram importante a elaboração de planos de ação que 

levem em conta a perspectiva de gênero, solicitam a garantia de contato com o mundo 

exterior, a garantia das visitas de órgãos fiscalizadores, pedem também que sejam 

evitadas a entrada de novas presas nos sistemas, bem como, que haja medidas de 

desencarceramento significativa da população carcerária feminina, principalmente 

as grávidas, lactantes, com filhos menores de idade e presas com comorbidades e 

finaliza com a demanda do estabelecimento de um plano de reintegração social dessas 

mulheres, garantindo mobilidade, atenção à saúde, entrega imediata de seus documentos 

e acesso a abrigamento aos que não tem domicílio.  

O Grupo de Litigantes Contra La Tortura de América Latina76 lançou um 

documento sobre a solicitação de resposta institucional livre de tortura e tratamento de 

doenças em centros penitenciários. Inicialmente o documento faz uma contextualização 

sobre a Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Peru e 

Venezuela. Após essa exposição o grupo faz algumas recomendações dentre as quais 

destacamos a realizada para Chefes de Estado e de Governo a redução máxima da 

                                                             
75ONU. Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public 

health emergencies, Disponível em 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/DeliberationNo11.pdf 
76 OMCT. COVID-19 y detención en América Latina, Disponível em 

https://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/reports-and-publications/2020/05/d25856/, 

Acessado em 04.06.2020 

https://www.omct.org/es/monitoring-protection-mechanisms/reports-and-publications/2020/05/d25856/
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população prisional. Aos Ministérios Público e Tribunais, o reforço do papel dos juízes 

na concessão de medidas cautelares substitutivas à privação de liberdade e a 

concessão de liberdade para presos políticos.  

Diante do conjunto de recomendações e resoluções acima apontados, tendo em 

vista o atual colapso no qual o sistema prisional já se encontrava no que se refere à atenção 

à saúde, tornou-se ainda mais urgente a aplicação de liberações emergenciais como 

metodologia prioritária de prevenção ao COVID-19 e a redução do risco de morte 

das pessoas presas. 

A nível doméstico, no que se refere ao sistema de justiça, a principal normativa 

que buscava estimular a redução emergencial da superlotação é a Recomendação 62 

de 17 de março de 2020. Tanto a Comissão Interamericana, quanto o PNUD, enalteceram 

a medida como uma das melhores práticas instituídas na região para o combate e 

prevenção ao COVID-19 logo quando de sua publicação77. Nela era previsto, de modo 

sintético:  

● Para os magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal: 

que considerem a reavaliação das prisões provisórias; priorizando mulheres 

beneficiadas pelo Marco da Primeira Infância, idosos, indígenas, pessoas com 

deficiência ou que se enquadrem em grupo de risco; pessoas presas em espaços 

superlotados que não possuam equipe de saúde, espaços que estejam sob interdição 

com medidas cautelares internacionais ou que disponham de instalações que 

favorecem a propagação do COVID-19; prisões preventivas que tenham mais de 

90 dias ou relacionadas a crimes sem violência ou grave ameaça a pessoa; 

suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade 

provisória ou em suspensão condicional do processo; e máxima excepcionalidade 

de novas ordens de prisão preventiva. 

● Para os magistrados com competência em execução penal: concessão de saída 

antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 

56, especialmente em relação às mesmas pessoas do item anterior; alinhamento do 

cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência (previsto no artigo 9º 

que recomenda que juízes com atribuição fiscalizatória zelem pela elaboração e 

                                                             
77 Disponóvel em  https://www.conjur.com.br/2020-mar-26/cidh-aprova-recomendacao-cnj-prisoes-

durante-

pandemia#:~:text=CIDH%20pede%20que%20pa%C3%ADses%20adotem%20recomenda%C3%A7%C3

%A3o%20do%20CNJ%20sobre%20coronav%C3%ADrus&text=A%20Comiss%C3%A3o%20Interameri

cana%20de%20Direitos,do%20novo%20coronav%C3%ADrus%20nas%20pris%C3%B5es 
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implementação pelo Poder Executivo conforme diretrizes dos incisos deste mesmo 

artigo) avaliando necessidade de prorrogação do retorno; concessão de prisão 

domiciliar a todas as pessoas presas em cumprimento de pena no regime aberto e 

semiaberto mediante condições definidas pelo juiz; prisão domiciliar de pessoa 

com diagnóstico ou suspeita de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde 

na ausência de espaço de isolamento adequado em estabelecimento penal; 

suspensão temporária do dever de apresentação regular ao juízo das pessoas em 

cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, pena restritiva de 

direitos, sursis, livramento condicional.  

● Para os magistrados da competência cível: colocação em prisão domiciliar pelas 

pessoas presas em virtude do não pagamento de pensão alimentícia.  

 

 Em todo o país houve profunda resistência dos magistrados em absorverem 

as recomendações, levando o PSOL a entrar com pedido de nova Arguição de 

Descumprimento de Preceitos Fundamentais por conta do COVID-19 nas prisões78. A 

ADPF nº. 684 possui pedidos referentes a diversas medidas para conter a pandemia de 

COVID-19 dentro do sistema prisional brasileiro. Segundo a inicial com o decreto da 

pandemia, houve um aumento de 1300% na contabilidade oficial da doença, 

potencializada pelas condições carcerárias encontradas no país que gestam que o sistema 

prisional se torne o epicentro de COVID-19. 

A ação ainda aponta a resistência do judiciário em aplicar a Recomendação 62 

do CNJ, que poderia garantir a redução da superlotação, única medida comprovadamente 

eficaz na prevenção da pandemia no ambiente carcerário. 

A notícia resume ainda os pedidos realizados liminarmente na ADPF: 

“entrega de itens de higiene e limpeza aos presos e de equipamentos de proteção 
individual aos agentes penitenciários e socioeducativos; a manutenção de equipes 

mínimas de saúde nas unidades prisionais; a testagem em massa dos detentos dos grupos 

de risco; a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares alternativas ou 

pela custódia domiciliar; e a revisão das prisões preventivas que tenham excedido o prazo 
de 90 dias. O partido pede ainda o deferimento de prisão domiciliar para indígenas, 

idosos, pessoas do grupo de riscos da Covid-19, deficientes, gestantes, lactantes, mães 

                                                             
78 Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-mai-14/psol-recorre-stf-pedir-medidas-evitem-covid-

presidios 
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ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou com deficiência e, ainda, das pessoas 

presas por débito civil de alimentos, ressalvados os casos excepcionalíssimos” 

Apesar da boa prática que a medida buscava instituir, como se verá a seguir 

encontrou no Rio de Janeiro forte resistência por parte do sistema de justiça. Ainda cabe 

grifo que a própria Recomendação 62 do CNJ sofreu uma reforma que refreou 

profundamente seus efeitos na consecução da principal medida preventiva: a redução 

emergencial da superlotação. O atual presidente do CNJ e do STF, Ministro Luiz Fux, 

terminou por reduzir as pessoas potencialmente beneficiadas colocando a seguinte nova 

redação referente ao artigo 4º e 5º que tratam da fase de conhecimento criminal e execução 

penal, excetuando uma série de hipóteses que inclusive impactam a saída de grande parte 

da população prisional. Na íntegra previu: 

“Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas 

condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), 

na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a 

administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes 

hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher.” 

 Passaremos agora a analisar os efeitos concretos da medida, que nos dão conta do 

papel do sistema de justiça nos desfechos dos casos de óbito presentes no último 

capítulo. Como poderá ser percebido, grande parte dos obituados possuíam doenças 

crônicas ou infecciosas que os colocavam no grupo de risco, e subsequentemente 

poderiam ter sido beneficiados por conversão de medidas alternativas ou prisão domiciliar. 

Não obstante, a negativa sistemática dos habeas corpus coletivos é elemento central 

para compreender que mortes evitáveis não ocorrem tão somente por ação do 

executivo, mas também pela análise racialmente seletiva do sistema de justiça, que 

opera como um dos motores da necropolítica em curso, sendo o principal responsável pelo 

estado de superlotação crítica do sistema prisional.  

5.2. Racismo e Sistema de Justiça: a naturalização da 

necropolítica no sistema prisional79 

 

                                                             
79 Este capítulo conta com levantamento dos andamentos de uma série de habeas corpus coletivos feitos pela 

Defensoria Pública durante a pandemia. Tais dados foram sistematizados com auxílio da estagiária e 

colaboradora Nina Barrouin quando da resposta às MC 889-2019 em maio deste ano.  
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Entender as decisões tomadas durante a pandemia, que seguem o curso da 

seletividade penal de cunho racista e classista, evidenciam ainda mais a justiça criminal 

como dispositivo necropolítico do genocídio em curso. É importante ressaltar que o direito 

penal segue retirando sua legitimidade por meio da arguição de uma suposta racionalidade 

operativa, independente da concretude do sistema penal evidenciar de modo bem aparente 

a renúncia da legalidade como fundamental à operação de seus órgãos80 (Zaffaroni, 2001). 

Estes, na realidade, são encarregados de controle vertical e militarizado daqueles que 

compõem o estereótipo de “outro” pela branquitude, que também compõe grande parte 

dos quadros do sistema de justiça, utilizando-se deste como dispositivo de dominação 

racial81 (Alves, 2017). Conforme posto por Freitas82 

O mundo jurídico é um espaço bastante fértil para a produção e reprodução de toda 

sorte de desigualdade. Como os profissionais do direito gozam de relativo reconhecimento 

e prestígio social, há nessa área uma forte tendência à transmissão de privilégios que 

sabotam todo e qualquer sistema de méritos. 

Vige nesse campo um perverso modelo de transmissão intergeracional de 

vantagens sociais para as pessoas que já estão inseridas no círculo de poder. É 

muito comum que determinadas famílias monopolizem por décadas a produção de 

saber jurídico numa determinada área, quase que reservando para seus 

descendentes posições de poder que serão exercidas como verdadeiras “capitanias 

hereditárias”. 

Historicamente no Brasil, como a América Latina, aos negros, negras e indígenas 

foi arbitrariamente imposto o estigma de perigosos83, movimento esse estimulado pelo 

medo branco da negritude, marca fundamental do período de transição do fim da 

escravidão e início da República, que coincidem com a estruturação da justiça criminal 

como eixo do poder público. Essa nasce buscando arrefecer e se forjar sobre os fantasmas 

                                                             
80 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Em busca das penas perdidas: A perda de legitimidade do Sistema 

Penal, Tradução de Vânia Ramos Pedrosa e Amir Lopes da Conceição,  5ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Revan, 

2001  

81 ALVES, Dina. Rés negras, juízes brancos: Uma análise da interseccionalidade de gênero, raça e classe 
na produção da punição em uma prisão paulistana. IN: CS,  Cali ,  n. 21, p. 97-120,  ABR.  2017 Disponível 

em <http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-

03242017000100097&lng=en&nrm=iso>.Acessado em 10.11.2020. 
82 FREITAS, Felipe da Silva, A naturalização da Violência Racial: Escravismo e Hiperencarcerameno no 

Brasil, IN: Revista Perseu, n.17, Ano 12, 2019, Disponível 

em  https://revistaperseu.fpabramo.org.br/index.php/revista-perseu/article/download/298/245/, Acessado 

em 22.11.2020, pp. 39-40 
83 ZAFFARONI, Eugênio Raul. O inimigo no Direito Penal, Tradução: Sérgio Lamarão, 2ª edição, Rio de 

Janeiro: Ed. Revan, 2007 

https://revistaperseu.fpabramo.org.br/index.php/revista-perseu/article/download/298/245/
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da perda de poder e hegemonia das classes dominantes à época. A confusão de normas 

privadas e de um sistema em transição entre a abertura mercantil e uma inquisição que 

operava silenciosamente, fez com que o aparato punitivo fosse voltado para a contenção 

de negros e negras que resistiam ao regime de escravidão, especialmente os quilombos84 

(Flauzina, 2008). 

Destaca-se a necessidade de um aprofundamento nos efeitos e dimensões concretas 

da operação desse sistema, que não impediu o fim de um poder hegemônico privado do 

período da escravidão, mas fez com que o Estado por meio do aparato positivo fosse 

construído com e para a manutenção do status desses mesmos grupos até o presente. O 

grande paradigma da fundação do pensamento criminológico na região também possui um 

papel central nesta análise, sendo este o paradigma lombrosiano que perpetuava uma 

lógica altamente racista para análises de criminalidade, fundando-se especialmente em 

uma política segregacionista que opera por meio da prevenção, um forte aparato policial e 

paramilitar e do direito penal do autor85, forjado sobre a ideia de uma periculosidade 

atribuída racialmente a negros e negras86. Esta fundação perpetua sua presença nas 

decisões judiciais que fundam a seletividade racista da justiça criminal: 

Ocorre que esse agigantamento do sistema carcerário não alcança igualmente todos os 
grupos populacionais, mas os atinge conforme as hierarquias e desigualdades vigentes na 

sociedade dentro do que a criminologia crítica vem definindo como seletividade penal. Em 

outras palavras, a criminalização obedece a critérios próprios – e extralegais – que levaram 

ao superencarceramento de determinados grupos, ampliando a vulnerabilidade destes 
dentro do contexto social e, ao mesmo tempo, imunizando outros grupos e condutas, 

afastando-os das malhas do controle penal. Do ponto de vista racial, o fenômeno da 

seletividade pode ser observado com destaque dentro do sistema carcerário. No conjunto 
das pessoas privadas de liberdade no Brasil, 64% são pretos e pardos, ao passo que, no 

total da população brasileira, negros representam 52%, demonstrando a evidente sobre 

representação de negros no âmbito do contingente carcerário do país”. 87 

Assim o direito penal e o sistema de justiça caminham com o racismo estrutural, 

de modo a selecionar pessoas negras e indígenas para serem encarceradas, pessoas estas 

que sofrem no decurso histórico a falta de reconhecimento de sua humanidade. A 

vulnerabilidade de seus corpos ao COVID-19 não parece ter sido levada em conta durante 

a pandemia, mormente demonstrada pela resistência a aplicação da necessária 

                                                             
84 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro, Corpo negro caído no chão: O sistema penal e o projeto genocida do 

Estado brasileiro, Rio de Janeiro: Contraponto, 2008 

85 ZAFFARONI, Eugênio Raul. Op. Cit.2007 
86 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro, Op. Cit. 
87 FREITAS, Felipe da Silva. Op. Cit. p. 30 
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Recomendação 62 e o urgente desencarceramento da população negra e pobre, já alvo da 

necropolítica do matar e deixar morrer, sendo aprisionadas para sofrerem a política de 

definhamento presente no sistema prisional, que culmina com sua morte física como se 

verá no último capítulo. Não se pode esquecer que o mesmo judiciário que negou a 

liminar da ACP mencionada no capítulo sobre a saúde no sistema prisional, é 

também aquele que se negou a libertá-los para que possam se prevenir de 

contaminação pela entrada de mais um catalisador do genocídio negro e do etnicídio 

indígena trazido pela pandemia de COVID-19. 

O Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública operacionalizam 

a aplicação de penas e medidas alternativas à privação de liberdade. Observamos nos 

pontos a seguir, como a despeito dos esforços da última, os órgãos do sistema de justiça, 

muitas vezes, têm atuado nos processos em desconformidade com os indicativos 

internacionais e nacionais que objetivam a redução da superlotação das unidades prisionais 

durante a crise sanitária trazida pelo COVID-19, demonstrando como esta, sequer durante 

a pandemia, foi capaz de romper com as ideologias racistas que os conformam.  

Opostamente aos alegados esforços do TJRJ para avaliar excessos nos prazos de 

prisão provisória e antecipação de julgamentos, observamos alguns empecilhos durante a 

manutenção indiscriminada de prisões provisórias. Inclusive durante o período de 

pandemia, apesar da Recomendação 62 do CNJ ter indicado caminhos possíveis para 

realização da redução emergencial de superlotação, não parece ter sido este o caminho 

escolhido em grande parte das decisões, especialmente nos habeas corpus coletivos para 

grupos de risco. 

 Esta realidade é exemplificada pela pesquisa realizada pela Diretoria de Estudos 

e Pesquisas de Acesso à Justiça da DPERJ, que analisa as decisões judiciais sobre os casos 

de pessoas idosas presas provisoriamente. O estudo identifica que mesmo em relação a 

esses casos mais alarmantes, a maior parte sequer foi reavaliada pelos membros do TJRJ 

e as que foram, a manutenção de prisão é a decisão mais frequente entre os magistrados. 

Ou seja, nem com pessoas cujo risco de morte por COVID-19 é amplamente 

divulgado, com presença sistemática de comorbidades como nos casos que vieram a 

óbito, políticas de cuidados e prevenção foram ou vêm sendo adotadas de modo 

eficaz. 
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No que concerne especificamente às audiências de custódia, estas foram suspensas 

durante a pandemia de COVID-19, com aval da Recomendação 62. Por mais que a medida 

busque prevenir a propagação do vírus, a ausência de medidas alternativas para o 

monitoramento de possíveis violações de direitos durante o momento da prisão pode 

contribuir para a subnotificação de tortura e outras graves violações de direitos 

humanos, bem como incorrer no aumento de prisões ilegais. Não podemos deixar de 

mencionar que houve informações no momento inicial da pandemia de redução da porta 

de entrada. Na nossa última inspeção em 2019 o fluxo de entrada dava conta de chegada 

diária de 150 a 200 pessoas por dia na Cadeia Pública José Frederico Marques, porta de 

entrada da capital, no entanto durante os primeiros meses nos foi informado que tal teria 

caído para 50 a 100 entradas diárias. Não obstante, em nossa visita no dia 27 de outubro o 

número de entradas já subiu novamente para 100 a 150 pessoas. As tabelas de efetivo 

abaixo por visita à unidade presente no Relatório demonstram como a redução de entrada 

não foi tão substancial quanto às medidas propunham que fosse. 

 

 

 

 

 

 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa88 sobre o período 

que foram suspensas as audiências de custódia, avaliando as prisões em flagrante e 

decisões sobre a conversão ou não em prisão preventiva durante a pandemia, que dão pistas 

sobre a redução inicial, seguida do aumento de prisões e quase normalização do fluxo de 

entrada durante a pandemia. 

 Das 2.427 decisões, incluindo fiança, relaxamento e prisão domiciliar, além de 

conversão ou não em preventiva, a pesquisa expôs que: 915 pessoas receberam liberdade 

provisória, 19 saíram sob fiança, 19 relaxamento, 03 receberam domiciliar e 1480 

tiveram seu flagrante convertido em prisão preventiva. Das decisões analisadas, que 

                                                             
88Disponível em 

<http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/14c2ed9073ce4445a97d94b6c362abef.pdf> 

Data da fiscalização Efetivo 

07 de março de 2017 334 

22 de agosto de 2017 468 

07 de novembro de 2017 691 

12 de dezembro de 2017 793 

18 de maio de 2018 1.115 

15 de agosto de 2019 532 

11 de novembro de 2020 390* 
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reportam ao universo de 2.395 prisões em flagrante, 38% receberam liberdade 

provisória e 62% foram convertidas em preventivas. Já levando em conta os demais 

tipos de liberdade os percentuais sobem para 39% de concessão de diversas formas de 

liberdade e 61% de conversão em preventiva. 

Comparativamente a postura do judiciário nas decisões sofreu uma pequena 

alteração apenas: da média de 62 autos de prisão em flagrante diários entre o mesmo 

período de 2019, 26% geraram liberdades e 74% sofriam conversão; já em 2020 dos 

45 autos que compunham a média diária, 38% geraram liberdade e 62% sofriam 

conversão; no período logo anterior a pandemia dos 56 flagrantes, que era a média por 

dia, 32% geraram liberdades e 68% sofriam conversão. 

A média semanal do período era de 122 liberdades provisórias e 196 prisões em 

flagrante entre 19 de março e 10 de maio. A primeira semana foi a que o impacto de 

redução de conversão em preventiva foi o maior, com 168 liberdades (50% conversão e 

50% liberdades), assim como a última semana analisada que era a de 30 de abril a 06 de 

maio o índice era o pior, com 72% de conversão e 28% de liberdades, sendo perceptível 

uma escalada de prisões preventiva gradual e permanente semana após semana. 

Ainda segundo a pesquisa, os três crimes mais recorrentes nos flagrantes eram 

ligados a Lei de Drogas (32,9%), furto (23,4%) e roubo (18,7%). O total assim do 

período para estes três era: 788 flagrantes por tipos ligados à Lei de drogas com ou sem 

concurso, 547 furtos e 405 roubos. Furtos de modo isolado tiveram o percentual mais alto 

de liberdades concedidas (92%), enquanto roubo isolado o maior índice de conversão em 

prisão preventiva (97,5%). 

Em relação à liberdade provisória, a COVID-19 foi a terceira maior causa de 

deferimento de liberdade provisória, tendo ocorrido em 241 casos, antecedida por 

ausência de gravidade do crime (446) e desproporcionalidade da prisão (339). Em 

contrapartida, quando da decretação da prisão preventiva a pesquisa aponta 

“A COVID-19 foi o argumento menos utilizado, presente em apenas 9,9% das decisões de 

prisão preventiva. A doença e a pandemia foram mencionadas nos casos em que o 

custodiado não fazia parte do grupo de risco, logo a possibilidade da prisão preventiva não 
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poderia ser afastada; ou quando se afirmou que a população carcerária está isolada e não 

há notícias de sua contaminação”89  

Somente 70 casos a pandemia foi citada, sendo o maior argumento de 

manutenção a garantia de lei e ordem (98% dos casos) e da lei penal (92,9% dos 

casos). 

Adiciona-se, em relação aos presos que se encontram acautelados em hospitais 

quando de sua entrada no sistema, a averiguação da legalidade da prisão e a aplicação 

de medidas alternativas por conta de seu risco de morte em razão de sua condição de 

saúde, não ocorreram durante a pandemia. Cabe destacar que esse já era o fluxo que 

ocorria antes da decretação de estado de calamidade pública. A realidade deste grupo 

de presos, relembra-se, é a prisão em flagrante, seguida de acautelamento em hospitais, 

envio para a porta de entrada. Nesta, após triagem feita pelos próprios agentes 

penitenciários são separados aqueles considerados aptos a ingressar nas unidades 

prisionais e quais demandam maiores cuidados, sendo enviados diretamente ao PSGHA.  

Desta feita, o ingresso em unidade prisional não era condicionado à audiência de 

custódia ou à avaliação sobre condição de saúde, e durante a pandemia de COVID-19 

não foi diferente. Não podemos também deixar de destacar que no estado tampouco presos 

por mandado passam por audiência de custódia.  

Em importante decisão, a 6ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

determinou a liberdade de um homem que esperou sete dias para passar por audiência 

de custódia na capital. Na decisão de audiência de custódia do caso, ocorrida em 

dezembro do último ano, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sendo 

impetrado recurso pela DPERJ para que fosse declarada nula a decisão pelo tempo de 

espera pela audiência, que deveria ocorrer em 24 horas. O deferimento do pedido foi feito 

com base no descumprimento da ADPF 347 e da Resolução 213/2015 do CNJ. 

Por fim, devemos ressaltar, que antes de findo este relatório, a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro propôs uma Reclamação no Supremo Tribunal Federal, 

requerendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também realizasse 

audiências de custódia para presos que fossem encarcerados por meio de mandados. Foi 

inicialmente negado monocraticamente, decisão esta alvo de agravo por parte da 

                                                             
89 Idem, p. 13 
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reclamante, sendo deliberado pela Segunda Turma do STF, em 12 de fevereiro de 2019 

que esta deveria ser analisada pelo Plenário. Na nova decisão, em 10 dezembro, o Ministro 

Edson Fachin considerou haver os requisitos de plausibilidade e urgência que autorizam a 

reconsideração da decisão e, subsequente, deferimento da liminar. Na decisão fica patente 

que a alteração de contexto foi pedra angular para este entendimento, como a aprovação 

do instituto na norma processual penal presente na Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), 

prevista em seu artigo 287, no qual foi incluso verbalmente a análise de mandados de 

prisão na audiência de apresentação. Conclui então por reconsiderar a decisão pretérita, 

determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro apresente perante o 

juízo da custódia, em até 24 horas, presos que o sejam por qualquer modalidade de prisão, 

incluindo assim os presos por mandado.  

As audiências de custódia presenciais retornaram no estado em agosto deste ano. 

Brevemente destacamos que a pandemia ainda potencializou o risco de que se torne 

permanente a audiência de custódia ou audiências por videoconferência, o que é apontado 

como um severo retrocesso aos direitos humanos já que não seria meio adequado para 

averiguar a prática de tortura90, posição esta reforçada por 82 organizações e instituições 

enviados após a aprovação de ato normativo neste sentido pelo Conselho Nacional de 

Justiça em 24 de novembro deste ano91. Neste mesmo sentido aponta a decisão 

supramencionada: 

A audiência de custódia, portanto, propicia, desde logo, que o Juiz responsável pela ordem 

prisional avalie a persistência dos fundamentos que motivaram a sempre excepcional 
restrição ao direito de locomoção, bem assim a ocorrência de eventual tratamento 

desumano ou degradante, inclusive, em relação aos possíveis excessos na exposição da 

imagem do custodiado (perp walk) durante o cumprimento da ordem prisional.92  

 Não podemos deixar de ressaltar, que mesmo com a afirmação de que tal teria 

caráter transitório, o projeto de audiências por videoconferência não é novo, estando 

inclusive presente no Pacote Anti Crime93 proposto pelo então Ministro Sérgio Moro em 

2019 , trecho este rejeitado pela Câmara dos Deputados94. Cabe destaque que à época, este 

                                                             
90 Disponível https://twitter.com/CIDH/status/1332375045809770497 
 
91Disponível http://www.global.org.br/blog/organizacoes-da-sociedade-civil-e-instituicoes-repudiam-

aprovacao-da-videoconferencia-nas-audiencias-de-custodia/ 

 
92 STF, RCL 29303 Ag RJ, Min. Edson Fachin, decisão de 10.10.2020, fls. 11 
93 Para mais sobre o Pacote Anticrime Cf. MEPCT/RJ, Relatório Anual do MEPCT/RJ 2019, Rio de Janeiro, 

2019, Disponível em <wwww.mecanismorj,br> 
94  Disponível https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/09/11/pacote-anticrime-grupo-da-camara-rejeita-

tornar-regra-audiencia-por-videoconferencia.ghtml 
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previa que a audiência virtual poderia evitar riscos à segurança e ordem, e para economia 

no deslocamento, o interrogatório poderia ser feito de modo virtual com o réu preso. 

A pandemia tornou esta pauta novamente presente. As diversas medidas 

necessárias de distanciamento social, também impactaram nas audiências de custódia, 

criminais e de execução. Neste sentido, foi emitida a Resolução 32995 pelo CNJ em 30 de 

julho de 2020, que previa a possibilidade de audiências por videoconferência tanto de 

processos criminais, como de execução. Destaca-se que em tese esta valeria tão somente 

pelo período excepcional da vigência do estado de calamidade e de necessidade de 

manutenção de distanciamento social, prevendo todas as garantias do devido processo e 

ampla defesa, mesmo que haja uma completa inviabilidade de que estes pressupostos não 

encontrem na prática barreiras socioeconômicas como um óbice à população pobre, alvo 

da seletividade penal, como abordaremos logo na sequência. Antes cabe ressaltar que o 

procedimento presencial já é posto como a exceção: 

Art. 10. Quando informado que o réu, o ofendido ou a testemunha não disponham de 
recursos adequados para acessar a videoconferência, poderá o magistrado, ouvidas as 

partes, em casos urgentes, autorizar, por decisão fundamentada, medidas excepcionais 

para viabilizar a oitiva, desde que respeitada as normas constitucionais e processuais 

vigentes.  

 

Destaca-se que em 2020 pesquisa do IBGE deu conta que 45.9 milhões de 

brasileiros não possuem acesso a internet, cabendo nota que apenas 12.1% das pessoas 

com baixo acesso a escolaridade, como presente no sistema prisional, faziam o uso da 

mesma, fazendo com que a Coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE concluísse 

a correlação entre acesso à escolaridade e à internet.96 Assim os mesmos sujeitos alvo da 

seletividade do sistema de justiça criminal também sofrem de baixo acesso a internet, nos 

levando à lógica conclusão que haverá profundos e deletérios efeitos na já morosa 

prestação judicial, potencializando que estes terminem por ter prejuízos severos ao devido 

processo e ampla defesa. Ainda cabe destaque, que utilizamos durante a pandemia o 

aplicativo do CNJ para reuniões com parceiros que compunham o sistema de justiça, que 

para a plena participação demanda acesso a internet com boa conexão, o que igualmente 

                                                             
Disponível  
95 Disponível em https://atos.cnj.jus.br/files/original133456202008265f4665002a5ee.pdf 

 
96 Disponível em 

https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=53

506&sid=14#:~:text=Foram%20estimadas%20181%2C9%20milh%C3%B5es,%2C%20Sudeste%2081%2

C1%25.  
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não se coloca como realidade concreta e acessível a grande parte do estado. O Mapa da 

Desigualdade97 realizado pela Casa Fluminense nos confirma tal cenário, quando informa 

que 20,3% dos domicílios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro acessam a internet 

por rede móvel, que é mais instável. Somente Rio de Janeiro e Niterói possuem mais de 

50% de “percentual de pontos de acesso à internet banda larga fixa em relação à 

domicílios”. Assim, tornam-se inexequíveis as garantias mínimas processuais do réu caso 

videoconferências se tornem a regra. 

Ainda quanto esta Resolução é previsto no artigo 14, IV e parágrafo único, no que 

tange ao réu preso, que durante a videoconferência o magistrado deve 

IV – inquirir o réu sobre tratamento recebido no estabelecimento penal e outros 

locais por onde tenha passado durante a privação de liberdade, questionando sobre 

a ocorrência de tortura e maus tratos; e 

Parágrafo único. Quando identificados indícios de ocorrência de tortura e maus 

tratos, o magistrado requisitará realização de exame de corpo de delito e registrará 

possíveis lesões por meio da gravação audiovisual, podendo determinar a 

realização da audiência de modo presencial, além de adotar outras providências 

cabíveis. 

É importante salientar já de início que a campanha capitaneada pela Agenda 

Nacional pelo Desencarceramento e outros movimentos, articulações, organizações e 

instituições nomeada “#TorturaNãoSeVêPelaTV” dá o tom exato do que significam tais 

determinações. O enfrentamento e prevenção à tortura depende, para ser eficaz, também 

do monitoramento a partir de decisões judiciais da aplicação do marco legal que veda a 

tortura, sendo de suma importância que esta seja detectada o quanto antes, evitando 

desaparecimento de marcas. Aplicável às visitas, mas também fundamental a identificação 

de torturas durante outros procedimentos, é necessário “criar as circunstâncias adequadas 

e um clima no qual as pessoas privadas de liberdade mais fracas sintam que podem 

aproximar-se delas para expressar suas preocupações.”98  

Ainda deve ser deixado marcado que segundo as Regras de Mandela todo preso e 

presa tem direito a fazer um pedido e reclamação quanto a seu tratamento, inclusive à 

autoridade judicial, que tenha poderes de revisão e reparação (Regra 56.3), sendo de maior 

                                                             
97 Disponível em http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mapa-da-desigualdade-2020-

final_compressed.pdf 

 
98 APT; SDH-PR, Op. Cit., p. 106 
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relevância os direitos que a vítima possui diante da gravíssima violação de direitos 

humanos quando denuncia, da qual citamos 

“57.2 Devem ser criados mecanismos de salvaguarda para assegurar que os reclusos 
possam formular pedidos e reclamações de forma segura e, se solicitado pelo reclamante, 

de forma confidencial. O recluso, [...] não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, 

intimidação ou outras consequências negativas como resultado de um pedido ou 

reclamação.” 

Assim, a possibilidade de denúncia de um torturado e a identificação da mesma 

depende da criação de condições que assegurem não só que o magistrado possa 

visualmente percebê-las, como também que seja realizada em ambiente adequado, livre de 

risco de retaliação, com segurança e confidencialidade se requerido. Por óbvio, audiências 

por videoconferência impedem não só que se visualize possíveis ferimentos, como 

também impede que a autoridade judicial efetivamente perceba se há segurança para que 

este faça a denúncia ou se está presente no local, para além do espectro visual da câmera, 

um agente, inclusive aquele que seja autor do ato. 

Nesta primeira versão, após a forte pressão da sociedade civil, foi vetada a 

aplicação da videoconferência. Porém essa retornou com a mudança do Presidente do 

Conselho Nacional de Justiça e após forte pressão da magistratura, para a pauta de 

novembro. Desta vez, foi aprovada no dia 26 de novembro99 alteração presente no artigo 

19 que prevê que quando não for possível a apresentação em 24 horas diante do juízo de 

modo presencial, a audiência de custódia poderá ser realizada por videoconferência, 

impedindo a execução de uma das principiais funções do instituto que é a de prevenção 

contra a tortura. Mais uma vez vale mencionar, que segundo o Manual “Monitoramento 

de locais de detenção: um guia prático”100 realizado pela APT em parceria com a então 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência   

Assim as garantias básicas daqueles que estão nos primeiros momentos de 

custódia, não se limita apenas à apresentação em juízo para reavaliação da legalidade de 

sua prisão, mas também depende da observação e registro de “Quaisquer ferimentos 

visíveis e reclamações acerca de maus tratos sofridos;” conforme Regra 7.d das Regras 

de Mandela. 

                                                             
99 Disponível em  https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3400 

 
100 APT; SDH-PR Op. Cit. 
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Adentrando no universo daqueles e daquelas que já estão em prisão provisória ou 

em execução de pena nas demais unidades prisionais, insta salientar que a superlotação 

implica na total impossibilidade de se cumprir as normativas nacionais e 

internacionais de prevenção ao COVID-19. Aglomeração de pessoas é a habitualidade 

dos espaços de privação de liberdade do estado, o que, inclusive no contexto anterior à 

pandemia já representava uma grave violação de direitos das pessoas custodiadas em tais 

locais.  

A superlotação agrava todos os problemas gerados pelas péssimas condições de 

encarceramento: a insalubridade e ausência condições de higiene das celas, a falta de 

iluminação e aeração adequada, o precário acesso à água e alimentação, a falta de acesso 

adequado à saúde, ao lazer, ao banho de sol, à atividades educacionais e laborais, pode ser 

compreendido, per se, como prática de tratamento degradante e cruel. Com o contexto da 

pandemia, tal cenário é intensificado, tendo em vista que a superlotação impõe ainda 

situação favorável à propagação exponencial do vírus. 

Atualmente, o sistema prisional fluminense conta com 45.441 pessoas privadas de 

liberdade para 29.570 vagas declaradas em 19 de outubro de 2020. As unidades masculinas 

operam, quase em sua totalidade, acima da lotação máxima, enquanto as femininas, 

majoritariamente, funcionam dentro dos limites de vagas. É necessário demarcar que a 

contagem de vagas no estado ainda é realizada por meio do número de comarcas101 sem 

as necessárias mudanças estruturais. Além disso, muitas unidades no estado realizaram 

construção de mais um andar nos beliches de cimento ou colocação de beliches 

metálicos102. No entanto, não podemos nos deixar confundir por tais números: há de 

considerar que as unidades femininas já são espaços marcados pela maior escassez de 

artigos básicos de primeira necessidade, tendo em vista a desigualdade de gênero e as 

dinâmicas de abandono gerada pelo estigma imposto às mulheres que cumprem pena, 

salientando que se tratam, em sua maioria, de mulheres negras.  

Ainda em março, a Vara de Execuções Penais autorizou, a pedido da própria 

SEAP, através de decisões, a saída imediata dos presos em regime aberto e também 

                                                             
101 Comarca é a cama no qual o preso dorme, podendo ser uma cama, beliche metálico ou triliche de cimento. 
102 Um exemplo disto é o número de vagas contadas para o Instituto Penal Santo Expedido (ISE), que era 

uma unidade socioeducativa com 180 vagas, conforme visita realizada pelo MEPCT/RJ em 24 de fevereiro 

de 2018, que passou a ter contada 704 vagas após virar unidade prisional feminina, sendo realizada apenas 

obras superficiais e colocação de maior número de beliches, como foi possível atestar em inspeção realizada 

pelo MEPCT/RJ em 21 de janeiro deste ano.  
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daqueles em regime semiaberto com trabalho extramuro (TEM) e para gozo de visita 

periódica ao lar (VPL). O prazo fixado para a reavaliação da manutenção ou não da medida 

seria em 30 dias, tendo tal decisão sido reeditada durante os meses subsequentes. 

         O MEPCT/RJ veio, ao longo deste ano, sublinhando a importância da redução 

das taxas de superlotação como uma ferramenta de redução dos impactos da 

pandemia no sistema penitenciário e, consequentemente, no estado como um todo. É 

bem possível que esta redução, mesmo que longe do ideal, tenha evitado, em alguma 

escala, o número de contaminados, suspeitos e óbitos desde que foi declarada a 

contaminação comunitária no Estado do Rio de Janeiro. Ainda assim, o sistema 

penitenciário fluminense ostenta uma taxa de aproximadamente 154% de ocupação, a 

partir do número declarado de vagas. 

Em maio foram prorrogados por mais 30 dias os efeitos das decisões proferidas 

pela VEP/RJ em 18 e 19 de março em favor dos presos em determinados regimes, a pedido 

da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP/RJ). Nesta nova decisão os 

benefícios se renovaram até o dia 15 de junho.  

Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro emitiu decisão favorável ao 

pedido formalizado pela SEAP/RJ à VEP que solicitou a prorrogação da decisão coletiva 

que determinou a conversão em prisão domiciliar para presos em cumprimento dos 

Regimes TEM, VPL e Aberto, para novo prazo de 12 de agosto de 2020. O deferimento 

teve apoio do conjunto de órgãos pertinentes citados na decisão, sendo eles: a Promotoria 

de Tutela Coletiva do Sistema Prisional/Direitos Humanos, o Conselho Penitenciário , o 

Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública , a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 

11ª Promotorias em atuação na Vara de Execuções Penais, Núcleo do Sistema 

Penitenciário da Defensoria Pública. O magistrado na renovação arguiu, ao explicitar as 

motivações do deferimento, que avalia a legitimidade da solicitação visto a persistência 

das condições sanitárias e de saúde pública que demandaram a estruturação de tais 

medidas, exigindo a manutenção das medidas de prevenção da doença no sistema 

penitenciário deste Estado.  

Em 11 de agosto a VEP estabeleceu também prazo de 15 dias para que sejam 

apresentados o planejamento para regresso dos internos às unidades de custódia, a 

comunicação de eventuais não regressos na data determinada, e a listagem dos apenados 
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beneficiados pelas medidas previstas na decisão. Determinou que o planejamento deve 

provisionar isolamento sanitário, teste clínico e cronograma de aplicação, visitação e 

logística a serem empregadas aos presos que obtiveram benefícios durante o período. O 

prazo estabelecido pela Vara de Execução Penal (VEP) para que se iniciasse o retorno do 

VPL era 14 de setembro. As decisões para aberto e TEM permaneceram mantidas até 

decisão futura.  

No dia 09 de setembro a decisão de retorno dos presos em VPL foi mantida, sendo 

determinado também o retorno de pacientes que gozavam de saídas terapêuticas e egressos 

e prestadores de serviço à comunidade em todas as unidades do Patronato Magarinos 

Torres. A decisão acolheu somente o pedido da SEAP de manutenção de idosos no 

SEAPCM, SEAPFS e SEAPAM, e que os presos de TEM, quando voltassem, iriam para 

SEAPAC e os de aberto cumpririam com tornozeleira eletrônica. O impacto 

epidemiológico no sistema do retorno de milhares de presos de uma só vez, em espaço 

de dias, seria incalculável, gerando não apenas a superlotação extrema das unidades 

de semiaberto, como criando impossibilidade de isolamento preventivo de entrada e 

riscos severos de contaminação e alastramento do COVID-19 no sistema.  

  Assim, durante a semana da decisão, a SEAP/RJ divulgou uma série de calendários 

prevendo o retorno dos presos e presas em sua página, de modo a cumprir o determinado 

pela VEP. Tendo em vista a manutenção de todos os riscos epidemiológicos implicados 

no retorno de presos e a permanência da pandemia de COVID-19, a Defensoria Pública 

do Estado do Rio de Janeiro impetrou um habeas corpus pedindo liminarmente que estes 

não voltassem neste momento. A liminar foi deferida em 10 de setembro, impedindo 

que os presos de VPL retornassem até decisão do mérito. No entanto, 282 presos do 

Instituto Penal Vicente Piragibe já haviam retornado e apenas 41 detentos foram 

postos imediatamente em liberdade. No dia 12 de setembro a situação se mantinha, 

levando a Frente Estadual Pelo Desencarceramento e o MEPCT/RJ, a partir da Plataforma 

Desencarcera RJ, a oficiar a Desembargadora e a VEP visando assegurar o direito destes 

presos. 

No acordão do habeas corpus nº 0061763-02.2020.8.19.0000 (que concedeu a 

manutenção dos presos VPL em domiciliar) este período é remontado. A Defensoria 

peticionou pedindo para que 241 presos que retornaram fossem beneficiados pela decisão, 

tendo em vista que só retornaram por conta de um quesito temporal aleatório não podendo 
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sofrer prejuízos por isso. Foi determinado pela Desembargadora Relatora que a VEP 

individualizasse os presos que retornaram e expedisse seus alvarás de soltura.  Tal não 

tendo sido realizado, no dia 18 de setembro de 2020 foi determinado que a Secretaria da 

Primeira Câmara Criminal falasse com juízo da VEP para obter informação. 

Subsequentemente foi enviada a pedido da Defensoria a decisão para SEAP/RJ 

determinando o imediato cumprimento. 

Este acordão foi emanado pela Exma. Dra. Desembargadora Maria Sandra Rocha 

Kayat Direito, mantendo no extramuros todos(as) os(as) presos(as) de VPL permaneçam 

por mais 90 dias em domiciliar, decisão que levou em conta o previsto na Recomendação 

do CNJ. 

  Não obstante esta douta decisão de manutenção de tais presos extramuros, 

reduzindo a superlotação crítica das unidades prisionais fluminenses, esta não foi a regra 

das decisões durante a pandemia. A Defensoria Pública, através do NUSPEN e da 

Coordenação de Defesa Criminal, impetrou diversos pedidos de habeas corpus, visando o 

cumprimento das normativas nacionais e internacionais que apontam medidas 

desencarceradoras como a saída necessária para salvaguardar a vida e a integridade física 

das pessoas privadas de liberdade, dos funcionários dos estabelecimentos penais e 

servidores do sistema de justiça, por meio da redução do contingente carcerário durante a 

pandemia. Analisaremos a seguir, a apreciação destes pelo Poder Judiciário no Estado do 

Rio de Janeiro.  

No início da pandemia um problema surgido em janeiro implicou na 

obstaculização da ampla defesa e de pedidos pela Defensoria em um momento inicial da 

pandemia, relacionados ao funcionamento atípico da Vara de Execuções Penais (VEP). 

Em 10 de janeiro de 2020 a Presidência do TJRJ publicou ato normativo instituindo o 

processo de implantação do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) que 

incidiu na suspensão dos prazos processuais e o expediente na VEP, com algumas 

ressalvas como risco ao direito à vida, progressão para regime aberto, dentre outras. Tais 

exceções, relativas às medidas urgentes, deveriam ser protocolizadas fisicamente na VEP 

para análise do pedido.  Contudo, o ato interditou de forma absoluta a remessa de “cartas 

de execução de sentença”.  

Dentre muitas ações adotadas com o início da pandemia, o TJRJ editou atos 

normativos que versavam sobre o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 
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(RDAU), que suspendia os prazos de processos entre os dias 17 e 31 de março, bem como 

suspendia o atendimento presencial, garantindo apenas excepcionalmente alguns casos via 

RDAU exclusivamente. Destes citamos pedidos de HC em que figurar como coator 

autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista; apreciação 

dos pedidos de concessão de liberdade provisória; medida cautelar, de natureza cível ou 

criminal de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil 

reparação; dentre outros.  

Foi determinado, então, que os requerimentos dirigidos ao RDAU seriam 

exclusivamente por meio eletrônico e os atendimentos da VEP exclusivamente por e-mail, 

vedando o peticionamento, que só ocorreria via RDAU ou plantão ordinário. Entretanto, 

as matérias típicas de execução penal não estavam contempladas no rol de 

requerimentos que poderiam ser direcionados ao RDAU. A Defensoria realizou 

tentativas de requerimento à VEP através do RDAU, frustradas uma vez que esse não 

apresentava a disponibilidade de peticionamento, inviabilizando qualquer 

requerimento ao juízo da execução penal. Restando apenas, portanto, o protocolo físico 

em plantão ordinário, que impunha ao órgão a ida presencial ao Fórum, expondo 

servidores públicos ao risco de contágio. Cabe lembrar que a VEP, neste momento, era o 

único órgão excluído do RDAU. Ainda nesse mote, no dia 20 de março de 2020 o 

NUSPEN conduziu dezenas de petições a VEP, em sua maioria, com base na 

Recomendação 62 do CNJ, porém apenas algumas foram protocoladas, já que durante o 

curso, o protocolo foi encerrado, e por isso, a maior parte das petições ficaram no 

cartório da VEP aguardando destino a ser definido.  

Deve ser exposto que tal cenário ensejou um habeas corpus coletivo103, impetrado 

pela Defensoria Pública do Estado no STJ, em favor de todas as pessoas privadas de 

liberdade que cumprem sanções penais em unidades prisionais e hospitalares do sistema 

penitenciário fluminense, identificando como autoridade coatora o TJRJ. Foi deferida a 

liminar no dia 27 de março para determinar que o Tribunal a quo inclua no RDAU as 

matérias urgentes relacionadas à execução penal, implementando o sistema de recepção 

de petições eletrônicas para a Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro que 

ficaram pendentes de análise antes de sua plena implementação. Somente nesta data foi 

publicada uma nova portaria, aditando a anterior e determinando a competência exclusiva 

                                                             
103 HC 568851/RJ 
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dos Juízes de Direito em exercício na VEP, para conhecerem as medidas de caráter 

urgente. Tal situação só foi efetivamente regularizada em 13 de abril de 2020.  

A Recomendação 62, como expusemos no subtítulo anterior, recomenda que 

tribunais garantam domiciliar especialmente para presos que se encontram em 

unidades nas quais há vigência de medidas cautelares internacionais. Este é o caso da 

Cadeia Pública Jorge Santana, que desde fevereiro deste teve deferida na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos a MC 888-2019 que prevê medidas para proteção da 

vida e integridade física dos presos lá acautelados. 

Assim o NUSPEN em parceria com o MEPCT/RJ, ambos autores da 

supramencionada Medida Cautelar dos beneficiários impetraram um habeas corpus 

coletivo104 em relação aos presos beneficiários que se enquadrarem no grupo de risco, 

inclusive citando como uma de suas razões a existência da medida cautelar que resolve ser 

dever do estado adotar medidas  que protejam o direito à saúde, proteção pessoal e vida 

dos presos, buscando dar ensejo ao cumprimento do preconizado na Recomendação n. 62 

do CNJ. O processo recebeu o número 0018785-10.2020.8.19.0000, tendo o plantão 

negado com base na amplitude do pedido. Em sequência, foi determinado a distribuição 

para 7ª Câmara Criminal, cuja relatora apenas informa a desnecessidade de análise da 

liminar por conta de já ter sido feito no plantão, confirmando as razões por este dada. 

Ainda dois dos desembargadores se declararam impedidos, inclusive a relatora, por 

entender haver conflito por fazerem parte do Comitê Interinstitucional do TJRJ para lidar 

com a questão dos presos e a COVID-19, conforme previsto na Recomendação 62 do CNJ. 

No dia 21 de maio, o recurso sequer foi conhecido de modo unânime pela turma.  

No dia 25 de março de 2020, o NUSPEN impetrou habeas corpus coletivo para 

todas as pessoas idosas privadas de liberdade provisoriamente no estado, fundamentando 

o pedido na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça que orienta que os 

magistrados reavaliem as prisões provisórias das pessoas idosas, assim como que os juízes 

de execução penal antecipem a concessão de saída dos regimes fechado e semiaberto para 

o grupo, posto que pessoas idosas fazem parte do grupo de risco. 

Em decisão no dia 20 de março de 2020, o Desembargador Dr. Alcides da Fonseca 

Neto, determinou, em medida de liminar, em caráter geral e coletivo, que: (i) todos os 

juízes de 1ª instância com competência para a fase de conhecimento criminal processem, 

                                                             
104 Disponível em http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=202005912418 
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no prazo de 10 (dez) dias, a reavaliação das prisões impostas em caráter preventivo 

e temporário a pessoas idosas, em atenção à Recomendação nº 62/2020 do Conselho 

Nacional de Justiça; e (ii) caso o Juiz competente deixasse de examinar a presente 

ordem no prazo determinado, o preso submetido à sua jurisdição deveria ser solto 

imediatamente diante da omissão constatada105. 

No dia 22 de março, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu 

ao Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a suspensão de medida 

liminar da decisão proferida106, sob a suposta alegação de que a decisão feriria a 

valores públicos, afirmando que essa se propõe a soltar de pessoas idosas de forma 

indiscriminada, olvidando-se do dever legal do parquet de defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como a 

vida e o direito à integridade física das pessoas idosas privadas de liberdade. Também 

foi alegado que a utilização do habeas corpus sem especificação de pessoa diretamente 

afetada estaria dirigido à uma coletividade anônima o que impediria sua concessão, 

ignorando o fato do contingente afetado ser determinável e a urgência ante à violação 

de direito fundamental.  

O Presidente do Tribunal deferiu o pedido de suspensão do dia 23 de março de 

2020, sob a afirmação de que a decisão impugnada produziria verdadeiro colapso da 

organização do sistema prisional, além de provocar, ante a impossibilidade de 

concretização no prazo fixado, a imediata libertação de pessoas provisoriamente presas, 

sem fundamentos específicos e concretos, em substituição às decisões anteriores107. 

A decisão era baseada na suposta impossibilidade do cumprimento do habeas 

corpus coletivo na situação da pandemia de COVID-19. O fechamento ou redução do 

funcionamento de fóruns e varas foi apresentado como um obstáculo tido como 

intransponível à reavaliação, no prazo de dez dias, das prisões preventivas e temporárias 

impostas às pessoas idosas, o que ocasionaria, na soltura imediata em função da omissão,  

de acordo com a Recomendação 62/2020 do CNJ. 

                                                             
105 Como rememora o pedido de suspensão da decisão feito pelo Ministério Público. Para ler pedido na 

íntegra, acessar: https://uploads.strikinglycdn.com/files/b4f5a561-942a-4e98-9a1e-

39419cae4a93/[Hc%20Idosos]%20Peti%C3%A7%C3%A3o%20MP%20de%20Suspens%C3%A3o%20de

%20liminar%20-%20HC%20Coletivo%20-%20Vers%C3%A3o%20final%20pandemia%20-

%20presos%2060%20anos%201%20-%20Assinado.pdf.pdf%20(1).pdf 
106 Ibidem. 
107 Para ler decisão na íntegra, acessar: 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/3/038E63B64503AE_decisaotjrj.pdf 
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É necessário frisar que o posicionamento da Presidência do TJ-RJ representava 

uma grave violação ao acesso à justiça pelas pessoas privadas de liberdade, posto que 

utilizava a pandemia como justificativa para obstaculizar as reavaliações ensejadas pela 

própria situação de pandemia. 

Em decorrência dessa decisão, objetivando garantir o cumprimento da 

Recomendação 62 e das normativas internacionais vigentes, e contestando a competência 

da Presidência do Tribunal de Justiça para análise do pedido, a DPERJ impetrou o habeas 

corpus nº 568.752 - RJ (2020/0074637-6) no Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi 

deferido liminarmente, anulando a decisão de suspensão proferida pela Presidência do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ante a incompetência do Presidente do Tribunal, 

indicando que, todavia. pode ser peticionado o enfrentamento recursal cabível ante a 

competente Turma Criminal local108. 

Isto posto, na disputa judicial no TJRJ, em decisão colegiada a respeito de   Agravo   

interposto   pelo   Ministério   Público   em   face   da decisão proferida em regime de 

Plantão Judiciário, foi revogada a decisão que concedia parcialmente a ordem liminar 

pleiteada no habeas corpus.  A 2ª Câmara Criminal justificou tal decisão, alegando suposta 

ausência de requisitos para a concessão da liminar e afirmando não ter sido demonstrada 

“qualquer situação  de  ilegalidade  envolvendo  ninguém,  nem  indicando  ato  coator  

perpetrado  por algum Juízo”, ao passo que todos os juízos criminais do Estado foram 

identificados como autoridades coatoras,  os   quais, segundo o colegiado,   estariam  

apenas   observando   as   normas   vigentes. Sustentou-se, também, que a concessão do 

pedido representaria um salvo conduto generalizado, devendo ser analisado caso a caso. 

Insta salientar que no decorrer do lapso temporal do processo, foram registradas mortes de 

pessoas idosas em unidades prisionais, que poderiam ser evitadas com essa decisão. No 

Instituto Penal Cândido Mendes seis pessoas vieram a óbito entre março e abril, duas 

dessas tendo confirmação de contaminação por COVID-19, sendo esta uma das 

unidades destinada a idosos. Entre 14 de março e 21 de abril deste ano, 10 idosos vieram 

a óbito em todo sistema prisional fluminense, três deles com confirmação da doença. 

                                                             
108 Para ler decisão, acessar: 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/ba781343-6ad6-483a-a9f0-

a794db585d68/[Hc%20Idosos]%20Decisao%20STJ%20HC%20COLETIVO.pdf.pdf 
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 Em relatório datado do dia 14 de abril de 2020, a Diretoria de Estudos e Pesquisas 

de Acesso à Justiça da DPERJ registrou e analisou dados dos 128 casos de presos 

provisórios idosos:  

 

Dos 128 casos, 54 tiveram sua prisão provisória reavaliada pelo juiz (42%), porém 

em 74 deles não houve nenhuma decisão judicial de reavaliação (58%). Das 

decisões de reavaliação, 29 foram de concessão da liberdade provisória ou 

substituição por prisão domiciliar (54%) e 25 de manutenção da prisão (46%)109. 

Quanto aos casos de manutenção da prisão, a maioria é de crimes considerados 

graves, como homicídio (32% dos casos) e estupro de vulnerável (44% dos casos). 

 

Sobre a fundamentação jurídica das decisões, os juízes mobilizaram alguns 

argumentos: (i) 14 juízes avaliam não haver alteração fática ou jurídica que modifique 

os fundamentos que embasam a decisão que converteu a prisão em flagrante em 

prisão preventiva; (ii) 11 juízes avaliam que seguem presentes as condições do art. 

312 do Código de Processo Penal110; (iii) 6 embasam a manutenção da prisão 

provisória afirmando que até o momento da decisão a SEAP/RJ não havia registrado 

casos de COVID-19 nas unidades prisionais; (iv) 2 juízes abordam o fato de não haver 

excesso de prazo na prisão; (v) 2 afirmam que em caso de contágio de COVID-19 as 

pessoas presas poderiam ser tratadas dentro do sistema prisional ou em outro local 

isolado determinado pela SEAP; (vi) 2 mobilizam a suposta justificativa de que VEP 

teria garantido todas as medidas prevenção e assistência de modo a salvaguardar 

aqueles cumprindo pena, através da concessão do benefício de prisão albergue 

domiciliar aos que cumprem pena em regime aberto, dentre outras medidas; (vii) 2 

juízes afirmaram que a concessão de prisão domiciliar torna imprescindível especial 

tratamento de saúde que não poderia ser suprido no local da custódia111. 

 

Em uma tentativa de classificar essas decisões, de forma a permitir uma análise 

quantitativa dos argumentos utilizados, é possível afirmar que 11 decisões 

mencionam mais de um desses argumentos apontados e três mobilizam três tipos 

de argumento. Do total, 14 utilizam apenas um argumento, em geral, a questão de 

não haver alteração fática ou jurídica a ensejar a mudança do status prisional. As 

decisões que mobilizam mais de um argumento costumam analisar a situação fática 

                                                             
109 Vide relatório: https://uploads.strikinglycdn.com/files/2c5297a7-ee49-48aa-bab1-

9ef21da2dc67/decis%C3%B5es%20pris%C3%A3o-liberdade%20idosos%20Covid-19.pdf.pdf 
110 Art. 312 do Código de Processo Penal: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 
111 Vide: https://uploads.strikinglycdn.com/files/2c5297a7-ee49-48aa-bab1-

9ef21da2dc67/decis%C3%B5es%20pris%C3%A3o-liberdade%20idosos%20Covid-19.pdf.pdf 
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ou jurídica, para então agregar um argumento sobre a não necessidade de 

afastamento da unidade prisional em razão do Covid-19112. 

 

Essa pesquisa exemplifica o não cumprimento prioritário da Recomendação 62 

do CNJ nas Varas do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos fornecendo material 

importante sobre quais são os argumentos mobilizados para ir contra a normativa nacional 

e internacional que objetiva arrefecer a propagação do COVID-19 e salvaguardar o direito 

à vida e à integridade físicas das pessoas privadas de liberdade, dos agentes penais e 

servidores do sistema de justiça.  

Ainda na tentativa de implementação da redução emergencial de superlotação 

como medida de prevenção ao COVID-19, especialmente para presos e presas do grupo 

de risco, no dia 27 de março, o NUSPEN também impetrou pedido de habeas corpus com 

expresso pedido de liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para as 

pessoas privadas de liberdade com tuberculose - 355 pessoas pacientes arrolados no 

documento, tendo em vista que pessoas com a doença fazem parte do grupo de risco para 

o COVID-19. A liminar foi indeferida pelo Desembargador no Plantão do Regime 

Diferenciado de Atendimento de Urgência – RDAU determinado pelo Tribunal, sob a 

suposta justificativa de que teria ocorrido supressão de instância. O NUSPEN impetrou 

habeas corpus contra a decisão em 1º de abril, tendo em vista a inércia da primeira 

instância no que diz respeito à reavaliação das prisões provisórias ou das medidas 

elencadas recomendadas pelo CNJ113. 

O ministro do Superior Tribunal, Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu o pedido 

de habeas corpus sob a suposta justificativa de falta de  informações detalhadas e 

individualizadas sobre os 355 presos com diagnóstico de tuberculose no Rio de 

Janeiro, afirmando que o pedido de cada concessão de habeas corpus para cada uma das 

pessoas doentes deveria ser avaliado pelo TJRJ, fundando sua determinação na crença de 

que o deferimento do pedido acarretaria na soltura sem critério e indiscriminada de pessoas 

presas, se alinhando com a posição do Ministério Público. Assim, a despeito do previsto 

na Recomendação 62 do CNJ e do aumento do número de óbitos nas unidades prisionais, 

foi indeferido o pedido. Ainda quanto aos portadores de tuberculose, destaca-se a 

tentativa de soltura individualizada destes nas Varas Criminais, sendo apenas 

                                                             
112 Idem. p.3. 
113 Vide petição: https://uploads.strikinglycdn.com/files/f0addc20-970a-420c-aa02-

0624fbcd6a53/HC%20Tuberculose%20STJ_final%20sem%20nomes.pdf 
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deferida a liberdade em 7% dos casos114. Como se perceberá no próximo capítulo, a 

coinfecção de tuberculose e COVID-19 foi causa de um considerável número de 

mortes durante a pandemia, sendo nesta condição o maior número de presos com 

caquexia. 

Em outro importante levantamento realizado pela DPERJ115, a pedido da 

Coordenação Criminal, foram analisadas as decisões emanadas para os casos dos 352 

presos portadores de tuberculose no sistema prisional, buscando analisar a manutenção ou 

não da prisão e a incidência nas decisões da Recomendação 62 do CNJ. 

Dos 107 réus a pesquisa conseguiu ter acesso e analisar 101 casos, dos quais 

somente 19 (19%) tiveram a prisão reavaliada enquanto 82 (81%) deles não possuíam 

nenhuma decisão neste sentido. Ao considerarem casos de omissão como casos de 

manutenção, a pesquisa demonstra que 93% dos réus com tuberculose estão presos 

preventivamente e somente 7% estão com liberdade condicional. Nos poucos casos 

(19) que a reavaliação foi feita, 12 prisões foram mantidas (63%) e 7 receberam 

liberdade provisória (37%). Em relação aos tipos penais metade são por condutas 

relacionadas à Lei de Drogas (50%), 04 por roubo (33%), 01 pela Lei do Desarmamento 

e 01 por estelionato em concurso com desacato e resistência (juntos entraram na categoria 

“outros” com 17%). Em relação aos casos que a decisão estava disponível a pesquisa 

avaliou as seguintes fundamentações 

“Em seis casos o juiz avaliou que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de 
modificar os fundamentos explicitados na decisão que converteu a prisão em flagrante em 

prisão preventiva, sendo que em um deles acrescentou que o fato do réu apresentar saúde 

fragilizada, bem como a alegação de primariedade, endereço certo e a comprovação de 

bons antecedentes não são garantidoras do deferimento de revogação de suas prisões. 

Em três casos, os juízes afirmaram que a defesa não fez prova do alegado quanto a saúde 

precária do réu, sendo que em um deles acrescentou que as enfermidades descritas são 

controláveis por medicamentos, que podem ser ministrados intramuros. 

Por fim, em dois casos a análise foi condicionada ao envio de informações sobre a saúde 

do réu pela SEAP, sendo um em Habeas Corpus (a liminar foi indeferida e o relator pediu 

informações) e outro no processo de conhecimento”116 

                                                             
114 https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/05/no-rj-apenas-7-dos-presos-

provisorios-com-tuberculose-tiveram-situacao-reavaliada-durante-pandemia.shtml 
115 Disponível em 

<http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/25915fb685454b56b3b5361456a3d5a3.pdf> 

 
116 Idem, p.04 
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A Defensoria Pública da União (DPU) impetrou habeas corpus para que fossem 

soltas todas as pessoas presas e que vierem a ser presas que sejam consideradas do grupo 

de risco para COVID-19, convertendo em prisão domiciliar nesses casos. O Tribunal 

Regional Federal da 2a Região (TRF-2), na figura do Desembargador Federal Abel 

Gomes, negou o pedido. A negativa se deu baseada na suposta justificativa de que não 

havia comprovação de que117 pessoas presas teriam mais riscos de contaminação e 

que a decisão não poderia ser tomada diante de suposições, afirmando ainda que a 

soltura poderia causar rebeliões. 

Nesta esteira, também foram sucessivamente indeferidos os pedidos liminares 

ou denegados os demais habeas corpus coletivos impetrados pelo NUSPEN e 

Coordenação Criminal da DPERJ. Tais negativas são majoritariamente justificadas pela 

falta de identificação de ação ilegal e tratando como indevida a indicação das autoridades 

coatoras. A alegação de supressão de instância é uma das mais presentes nas decisões, 

assim como a declaração de que habeas corpus coletivos podem implicar em soltura 

indiscriminada e não criteriosa ou, até mesmo, se sustenta que as pessoas presas teriam 

melhor acesso à saúde e à insumos de limpeza e higiene que a população em geral, 

afirmação que está em absoluta desconformidade com a realidade prisional. 

Foram indeferidas as liminares dos pedidos de habeas corpus coletivos para: 

presos idosos das unidades Cândido Mendes e Frederico Marques118; pessoas presas com 

doenças crônicas e comorbidades na unidade Nelson Hungria119; presos idosos dos 

Presídios Diomedes Vinhosa Muniz e Nilza da Silva Santos120; presos doentes que 

apresentam comorbidades da  unidade Hélio Gomes121; pessoas do grupo de risco122 e os 

apenados acometidos de doenças crônicas e outras comorbidades na Cadeia Pública 

Constantino Cokotós123; pessoas idosas presas na unidade Lemos Brito124;  pessoas com 

comorbidades presas na Cadeia Pública Romeiro Neto125; pessoas do grupo de risco para 

COVID-19 presas no Instituto Prisional Benjamim de Moraes Filho126; pessoas do grupo 

                                                             
117 Disponível em https://ponte.org/ministerio-da-justica-divulga-numeros-subnotificados-de-casos-de-

covid-nospresidios/ 
118 HC 0018054-14.2020.8.19.0000 
119 HC 0019974-23.2020.8.19.0000 
120 HC  0018414-46.2020.8.19.0000 
121 HC 0019107-30.2020.8.19.0000 
122 HC 0019093-46.2020.8.19.0000 
123 HC 0019096-98.2020.8.19.0000 
124 HC 0019126-36.2020.8.19.0000 
125 HC 0018963-56.2020.8.19.0000 
126 HC 0018879-55.2020.8.19.0000 
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de risco presas na unidade Esmeraldino Bandeira127; e pessoas com comorbidades presas 

na unidade Jonas Lopes de Carvalho128. Por fim, foi determinado que também não há nada 

a prover quanto a liminar do pedido de habeas corpus para as pessoas presas doentes na 

unidade Elizabeth Sá Rego129. 

Também não foram conhecidos os pedidos de habeas corpus para: as pessoas 

presas no Sanatório Penal que apresentam tuberculose ou outra comorbidade130; os presos 

idosos da unidade Gabriel Ferreira Castilho131; pessoas com comorbidades no Presídio 

Lemos Brito132; pessoas idosas presas no Presídio Hélio Gomes133; e pessoas do grupo de 

risco para COVID-19 presas na Cadeia Pública Cotrim Neto134. Foi indeferido os pedidos 

de prisão domiciliar e de antecipação de saída e concessão de livramento condicional às 

pessoas doentes presas no Plácido de Sá Carvalho135. Foi denegado o habeas corpus para 

pessoas com comorbidades presas na unidade Milton Dias Moreira136 e   para as pessoas 

idosas presas no Instituto Penal Vicente Piragibe137. Todavia, foi concedida parcialmente 

a liminar do pedido de habeas corpus para as idosas presas no Instituto Penal Ismael 

Sirieiro e na Penitenciária Talavera Bruce, provendo o pleito subsidiário individualmente, 

mas concedendo prisão albergue para apenas uma das idosas arroladas como paciente138. 

Tendo em vista a esmagadora maioria de indeferimentos, salientamos uma decisão 

louvável, que deveria inspirar os demais magistrados: a concessão do habeas corpus 

coletivo que autorizou a saída de presos com 60 anos de idade ou mais do Presídio Evaristo 

de Moraes, proferida pelo plantão judiciário do TJRJ, beneficiando com prisão domiciliar 

os idosos condenados ao regime fechado que já preencham os requisitos legais para a 

progressão ao regime semiaberto139. A decisão também concedeu liberdade condicional 

aos idosos que teriam direito a esse sistema nos próximos sessenta dias, e determinou “o 

exame imediato de todos os pedidos de ´benefícios´ - progressão de regime, livramento 

condicional, indulto e comutação de pena - atualmente pendentes de apreciação judicial”.  

                                                             
127 HC 0018837-06.2020.8.19.0000 
128  HC 0019085-69.2020.8.19.0000 
129 HC 0019459-85.2020.8.19.0000 
130  HC 0017037-40.2020.8.19.0000 
131  HC 0018925-44.2020.8.19.0000 
132  HC 0019132-43.2020.8.19.0000 
133 HC 0019100-38.2020.8.19.0000 
134 HC 0018834-51.2020.8.19.0000 
135 HC 0019017-22.2020.8.19.0000 
136 HC 0020600-42.2020.8.19.0000 
137 HC 0019106-45.2020.8.19.0000 
138  HC 0019060-56.2020.8.19.0000 
139 Disponível em: http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/10125-DPRJ-obtem-decisao-para-saida-

de-presosidosos-do-Evaristo-de-Moraes 



130 
 

A concessão do habeas corpus foi motivada pela atual crise de COVID-19 

combinada às condições da unidade, que inclusive ensejaram uma Medida Cautelar ainda 

em vigência na CIDH. Esta decisão sem dúvida foi responsável pela garantia à vida 

destes presos, especialmente se observarmos que o Presídio Evaristo de Moraes, até 

a data de fechamento deste relatório em novembro de 2020, era a unidade com maior 

número de mortes no estado, totalizando 14 óbitos. Onze desses ocorreram após a 

decisão, um deles por COVID-19 e SRAG. Cinco foram os presos testados com a doença 

na unidade, dos quais dois também desenvolveram agravamento de quadro para SRAG. 

Além destes, oito pessoas apresentaram SRAG, tendo um outro preso morrido também por 

consequência desta. 

Apesar de noticiado como um importante passo para a redução emergencial da 

superlotação, o habeas corpus coletivo 188.820 cuja liminar foi julgada pelo Ministro 

Edson Fachin, pode vir a encontrar uma completa inexequibilidade e ineficácia quando 

nos deparamos com um sistema de justiça conservadore pouco adepto a Recomendação 

62, como o fluminense, especialmente pela quantidade extensa de requisitos e a longa e 

aberta lista de exceções. 

 A decisão sem dúvida trouxe avanços quando reforça as medidas determinadas 

como preventivas ao COVID-19 para prisões, os próprios preceitos apregoados na 

Recomendação do CNJ e quando expõe a superlotação carcerária enquanto condição 

desumana de encarceramento. Em importante entendimento, reforça não ser dever do 

preso a comprovação de risco aumentado de contaminação por COVID-19 nas prisões 

brasileiras. Conforme o texto 

É dizer: a incidência de casos de Covid-19 na população privada de liberdade e entre os 

servidores do sistema penitenciário é, significativamente, superior ao constatado na 

população em geral. Ademais, a alta incidência da Covid-19 entre a população carcerária 
e os servidores do sistema penitenciário bem demonstra que os presídios são foco de 

contágio para o novo coronavírus. Diante disso, a afirmação contida em acórdãos 

colacionados na inicial no sentido de atribuir ao preso o ônus de comprovar “o risco real 
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause 

mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” para a concessão de 

medidas alternativas ao cárcere não encontra amparo nos dados estatísticos trazidos aos 

autos.140 

Além da adoção de limitação a crimes sem grave ameaça ou violência, se valeu da 

alteração dada pela nova redação da Recomendação 62, que como analisamos acima, 

                                                             
140 STF. HC 188.820, Min. Rel. Edson Fachin, decisão de 17.12.2020, fls. 21 
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exclui uma parcela considerável de presos e presas que cometeram  crimes que seriam 

crimes de perigo abstrato e outros tipos penais de alta incidência no sistema prisional como 

tráfico de drogas que é equiparado a crime hediondo, exceto em sua forma privilegiada 

(artigo 33, §4 da Lei de Drogas).Tal entendimento, inclusive, coloca-se contrário à própria 

função humanitária guia da decisão que afirma  

“[...] cuida-se de proteger uma população privada de liberdade pertencente ao grupo de 

risco para a Covid-19. Ou seja, o perigo de lesão à integridade física e morte, em caso de 

contágio pela doença, é maior que o relativo aos segregados que não estejam inseridos 

nesse grupo.”141  

Determinou assim o deferimento parcial do pleito liminar, impondo que:  

● Quanto a progressão antecipada de pena: determina que os juízes da execução 

concedam progressão antecipada de pena aos presos de regime semiaberto para o 

regime aberto em prisão domiciliar, presentes os requisitos subjetivos do artigo 

112, §1º da LEP e também que estejam em presídios com ocupação acima da 

capacidade e comprovem, mediante documentação médica, pertencer a grupo de 

risco. Ainda coloca como exceção de aplicação da progressão antecipada presos e 

presas que cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça 

a pessoa exceto os citados no artigo 5º-A da Recomendação 62 do CNJ. Impõe 

ainda que só pode ser aplicado a presos e presas que faltam 120 dias para completar 

o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto. Cria 

ainda mais exceções na apreciação dos processos individuais, na qual autoriza ao 

juízo da VEP, caso entenda adequado, deixar de conceder ao condenado a 

progressão antecipada presentes as seguintes hipóteses cumulativas: ausência de 

caso de COVID-19 na unidade; adoção de medidas preventivas, sem especificar 

quais; existência de atendimento médico adequado, sem definir tal conceito. Previu 

por fim que, alternativamente, também poderá não conceder a progressão caso 

presente situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente “ausência 

de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no 

cárcere e que a soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas 

à prisão (artigo 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequado ao caso 

concreto e causa demasiado risco à segurança pública”.  

                                                             
141 Idem, fls. 24 
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● Quanto à prisão domiciliar e a liberdade provisória: que os juízes singulares 

quando emissores de mandado de prisão cautelar de ofício ou mediante 

requerimento, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória para os presos 

que acumularem os mesmos requisitos acima elencados. 

As consequências da absoluta negligência do TJRJ em assegurar o direito à vida 

e integridade física dos presos e presas a partir da redução emergencial da superlotação, 

priorizando os grupos de risco, foi fator determinante para o quadro trágico encontrado 

no próximo capítulo. Não garantir a liberdade, penas alternativas ou domiciliar para 

grupos de risco sem dúvida contribuiu para o quadro calamitoso de óbitos evitáveis. 

As informações do presente capítulo, elucidam a responsabilidade do Poder Judiciário e 

suas decisões nas consequências que serão analisadas mais detidamente a seguir, no 

entanto tal responsabilidade apenas se acentua com o contexto de pandemia, sendo 

historicamente identificável na fala de Alberto  Bittencourt Cotrim Neto em 1970 enquanto 

Secretário de Justiça do Estado da Guanabara: 

“Sem querer criticar, posso dizer que nós no Sistema Penitenciário do Estado, apenas 

guardamos, apenas tomamos conta do preso. A Justiça é que prende e que determina a sua 

soltura. Sei que houve casos de presos que já tinham excedido de três anos o tempo de sua 
condenação. A culpa é da Justiça.”

142
 

Os resultados da gestão necropolítica do sistema de justiça, que faz emergir o quão 

presentes são suas origens racistas e classistas, estarão presentes nas próximas páginas. 

Alertamos a familiares de pessoas presas e pessoas sobreviventes do cárcere que o próximo 

capítulo possui elementos potencialmente disparadores. 

  

                                                             
142  Trecho da entrevista de Alberto Bittencourt Cotrim Neto concedida ao Correio da Manhã, Rio 

de Janeiro, edição nº 23620, de 17 de abril de 1970.  
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6. “Morte indeterminada”: como se morre nas prisões 

do Rio de Janeiro  

 

A sequência de erros, negligências e a cultura racista punitivista, que 

naturaliza a tortura e as condições cruéis, desumanas e degradantes como endogênas 

ao encanceramento, não poderia gerar outro fim que não óbitos evitáveis de jovens, 

adultos e idosos presos. Prisões no Brasil são sinônimo de necropolítica, sendo um dos 

dispositivos mais duros do matar e deixar morrer como expõe Mbembe143 (2014; 

2017;2018), marco da modernidade. O racismo, motor de nossa política criminal e 

penitenciária de base colonial, que opera como presença da colonização na 

contemporaneidade, mata presos seja nos grandes massacres do Norte e Nordeste 

(MEPCT/RJ, 2019), seja na ausência absoluta de acesso à saúde do Rio de Janeiro.  

Óbitos são a realidade concreta do sistema prisional, ápice de um ciclo nomeado 

por Fábio Mallart (2019) de política de definhamento como  

 

“Lugares que parecem conformar uma zona de sombra entre a vida e a morte, 

habitados por homens e mulheres de palavras pela metade, sem fala, gestados e 

geridos no limite, como “quase vivos; quase mortos”. [...] parece apontar para outra 

economia de destruição, diferente das execuções sumárias. Aqui, o que ganha 

destaque não é a morte súbita, mas a produção lenta e progressiva de um estado de 

decomposição, no qual se cruzam os múltiplos confinamentos e circulações, bem 

como o encaixotamento nos subterrâneos, seja de modo ininterrupto, seja no modo 

vai e volta”144  

 

Desde 1998 as prisões fluminenses vêm passando por um aumento significativo de 

mortes, como demonstramos no nosso Relatório já em 2018 “Sistema em Colapso: 

Atenção de saúde e Política Penitenciária no Estado do Rio de Janeiro”. A partir dos 

dados sobre as mortes no sistema prisional publicizada a partir de uma pesquisa da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro145, chegamos a este quadro: 

                                                             
143 MBEMBE, Achille, Necropolítica: Biopoder, soberania, estado de exceção, política de morte, n-1 

edições, 2018; MBEMBE, Achille,. Crítica a razão negra, Tradução: Marta Lança, 1ª edição, Ed. Antigona, 
2014; MBEMBE, Achille. Política da Inimizade, Tradução: Marta Lança, Portugal: Ed. Antigona, 2017 

 
144 MALLART, Fábio, Findas Linhas: Circulações e Confinamentos pelos Subterrâneos de São Paulo, 

Doutorado (Tese), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 2019, 

pp. 22 e 252 
145 Anexo 5 da Ação Civil Pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Processo 

N o 0174063-69.2018.8.19.0001, que tem como réus o Estado e o Município do Rio de Janeiro. Disponível 

em:http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipo 

Consulta=publica&numProcesso=2018.001.142568-1 
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Em pesquisa realizada pela Fiocruz publicizada em 2019, dos 527 óbitos 

ocorridos no sistema entre 2016 e 2017, somente em 24% deles foram realizadas 

necropsia dos pacientes, procedimento obrigatório para pessoas em situação de privação 

de liberdade146. A partir do cruzamento de dados realizados na pesquisa, a Fiocruz 

identificou que 30% das causas mortis dos casos analisados tiveram que ser alteradas. 

Ainda foi apontado147 que no Rio de Janeiro o índice de mortalidade em prisões é cinco 

vezes maior que a média nacional (52 mortes a cada 10.000 habitantes), sendo que 83% 

destas não foram violentas, ocorrendo por doenças com causa evitável148. De modo 

pormenorizado o Grupo de Pesquisa “Saúde nas Prisões” da ENSP/Fiocruz concluiu que 

30% das mortes ocorreram por consequência de doenças infecciosas, 22% por 

doenças do aparelho circulatório, 12% de causas externas e 10% por doenças do 

trato respiratório. Na categoria que mais mata no sistema- doenças infecciosas- 43% 

                                                             
146 Procedimento descrito no artigo 71.1 das Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Reclusos (Regras de Nelson Mandela) de 2015 
147 Disponível em https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-inedito-analisa-causas-de-obito-no-sistema-

penitenciario-do-rj 

 
148 Disponível em http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/45983 
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conviviam com HIV/AIDS, 40.7% com tuberculose, se levado em conta causas 

secundárias o número sobe para 42%, e 13% septicemias. Em relação à população 

geral mostrou que os óbitos por doenças infecciosas foram três vezes maiores na 

população prisional, o risco de morte por tuberculose é nove vezes maior na 

população intramuros,  o risco de coinfecção TB/HIV é cinco vezes maior e a chance 

de óbito por complicações relacionadas ao HIV é três vezes maior. Em contrapartida, 

somente 0,7% dos óbitos de presos ocorreram na rede extramuros. 

Em 2018 e 2019 o cenário não se colocava muito distinto: em 2018 houve uma 

leve queda para 229 mortes, mas em 2019 este já retornou a subir acumulando 203 mortes. 

Neste cenário necropolítico instituído há mais de uma década no campo da saúde prisional 

no Rio de Janeiro, uma pandemia potencializa os efeitos devastadores tanto para doenças 

infectocontagiosas, quanto para agravos outros, especialmente crônicos, tendo em vista o 

já relatado represamento de acesso ao tratamento e atendimento de outras morbidades. 

Assim, até o momento do fechamento deste capítulo (30.11) já haviam ocorrido 164 

mortes no sistema prisional, número potencialmente subnotificado, tendo em vista 

que de pelo menos seis casos a morte foi lançada no sistema após meses de sua 

ocorrência, sendo que os dois que demoram mais tempo foram aproximadamente 

dois meses e o outro cinco meses.  

 Nesse cenário preocupante, o MEPCT/RJ decidiu, logo no início da pandemia, 

iniciar um intenso cruzamento de dados de todos os documentos que teve acesso, apesar 

das severas barreiras impostas ao acesso à informação. Foram dezenas de ofícios enviados 

para gestão e direções de unidades requerendo dentre outras informações Boletins de 

Atendimento Médico e Declarações de Óbito. No retorno de nossas visitas in loco estes 

mesmos materiais foram requeridos, no entanto o baixo índice de resposta fez com que a 

análise contasse com 62 BAMs e 67 DOs. Logo nossos dados estão subnotificados e são 

proporcionais as documentações recebidas. 

Antes do fechamento final deste relatório enviamos ofício com lista completa da 

documentação faltante para SEAP/RJ e Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho 

requerendo, mais uma vez, os documentos. Esses chegaram somente no dia da visita ao 

PSGHA já em dezembro, contando com alguns BAMs parciais e/ou antigos, e poucos 

DOs, não havendo tempo hábil para analisá-los antes da conclusão do relatório. A listagem 

de óbitos que opera como guia de controle nominal e quantitativo é a fornecida pelo 

SIPEN, que era extraída de modo semanal, incluída na triagem para depuração de dados 

por unidade, tendo os documentos cuja informação foi utilizada relatados abaixo. 
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De modo a pormenorizar, dos dados analisados nos valemos das seguintes fontes, 

disponibilizadas por parceiros e pela SEAP: Boletins de Atendimento Médico (BAMs) e 

Declarações de Óbitos (DOs) esparsos recebidos, tabela fornecida pelo PSGHA de 

controle de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e COVID-19, 

tabela de testagem do PSGHA, as pouquíssimas certidões de óbitos, guias de remoção 

cadavérica e necrópsias, tabelas de atendimento ambulatorial em fevereiro, março e abril 

no PSGHA, relatório de atendimento clínico no PSGHA até julho de 2020, relatório de 

óbitos da SEAP/RJ até julho, entradas do IML até outubro e também dados destes casos 

que atendemos os familiares pelo próprio MEPCT/RJ ou pela Plataforma Desencarcera 

RJ! que possuímos com a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro. A 

principal fonte, sem dúvida, foram os DOs e BAMs cuja confiabilidade das informações 

é maior. O levantamento e monitoramento de óbitos nos indicam que além da morte 

física, a ausência de transparência e de envio detido de documentação se colocam 

hoje como um forte impeditivo do direito à memória e a verdade do que ocorre dentro 

das prisões fluminenses em relação à mortes de presos.   

 Ainda devemos destacar as diversas formas de apagamento realizadas nas análises 

dos documentos observados pela equipe: buscamos racializar os dados, tarefa que se 

mostrou uma das mais difíceis. Dos BAMs analisados, momento em que a 

autodeclaração é possível, apenas um possuía preenchimento. Assim, a racialização 

dos corpos mortos nas unidades prisionais, marcador importante para a 

comprovação da necropolítica contra a população negra, dependeu das declarações 

de óbito, única documentação cuja raça era presente. Isto aponta que o critério presente 

hoje na SEAP RJ é de heteroidentificação dos mortos, o que em um país forjado sob 

uma política de pacto narcísico da branquitude149 e de racismo estruturado em cima do 

mito da democracia racial concomitante a uma política de branqueamento150, tendem a 

criar mais uma de nossas formas de “matar o morto”151. Segundo a autora 

                                                             
149 BENTO, Maria Aparecida Silva, Branqueamento e branquitude no Brasil, In: Psicologia social do 

racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil, Iray Carone, Maria Aparecida Silva 

Bento (Organizadoras) Petrópolis, RJ: Vozes, 2014, p. 25-58 
150 AZEVEDO, Célia Maria Marinho de, Onda negra, medo branco: o negro no imaginário das elites 

século XIX, 3ª edição, Ed. Analumbe, 2004; NASCIMENTO, Abdias, O genocídio do negro brasileiro: 

processo de um racismo mascarado, 2ª edição, São Paulo: Perspectiva, 2017; SOUZA, Neusa Santos, 

Tornar-se Negro ou as vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascenção Social, 2ª edição, Rio 

de Janeiro: Ed. Graal, 1983 

151 MEDEIROS, Flavia. Matar o Morto: Um etnografia do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro, 

Niterói, RJ: Ed. Eduff, 2016 
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“Nessa rotina de definição de um corpo sem vida enquanto corpo, os policiais do 

IML matam o morto. Assim observando, abrindo, manipulando e interpretando o 

corpo, ao construírem os registros públicos, constroem a morte do morto e o matam 

institucionalmente” 152 

Os dados e casos emblemáticos são devastadores, e apontam o genocídio em curso, 

a partir da necropolítica de deixar morrer, definhando corpos, culminando em uma nova 

morte após o óbito. Destacamos que alteramos o nome dos presos e presas citados abaixo 

para nomes fictícios, em respeito ao direito à confidencialidade dos mesmos e de suas 

famílias. 

6.1. Das normas a realidade: os fluxos burocráticos da 

necropolítica nas prisões 

 

Óbitos no sistema prisional passam por uma série de regulações próprias no âmbito 

internacional, inclusive pela exigência de independência das perícias evitando a 

maquiagem de casos de tortura. As Regras de Mandela, apontam normas que comprovam 

a incompatibilidade da aplicação de quaisquer fluxos que impeçam ou obstaculizem o 

acesso à uma perícia autônoma em caso de morte: 

Regra 71.1. Não obstante uma investigação interna, o diretor do estabelecimento prisional 

deve comunicar, imediatamente, a morte, o desaparecimento ou o ferimento grave à 

autoridade judicial ou a outra autoridade competente independente da administração 
prisional e deve determinar uma investigação imediata, imparcial e efetiva às 

circunstâncias e às causas destes casos. A administração prisional deve cooperar 

integralmente com a referida autoridade e assegurar que todas as provas são preservadas. 

O Protocolo de Minnesota, estabelecido para investigações de mortes 

potencialmente ilícitas elaborado pelo Alto Comissariado em Direitos Humanos das 

Nações Unidas , complementa a necessidade de uma perícia autônoma em mortes em 

prisões, que não podem ser realizadas, por consequência, por equipes ligadas à gestão 

penitenciária. Neste sentido o dever se coloca de meio e de fim, não podendo haver a 

realização destes procedimentos pela autoridade administradora do espaço de privação de 

liberdade ou por aqueles que nela trabalham, assim como é vedado quaisquer ingerências 

destes no resultado final de tais investigações. O documento aponta que mortes dentro de 

                                                             
 
152 Idem pp. 191 e 192 
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espaços de privação de liberdade possuem um caráter especial, devendo haver notificação 

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.  

Ressalta-se que há dever estatal nestes casos de apresentar toda a 

documentação sobre o óbito à família, incluindo certificado médico, declaração de óbito 

e quaisquer outros que importem na identificação da causa da morte da pessoa privada de 

liberdade. É importante destacar a aplicabilidade irrestrita do Protocolo: ele deve ser usado 

em tempos de normalidade ou excepcionais. A transparência e o enlace dos familiares no 

processo tornam-se norte, segundo o Protocolo, da possibilidade de isenção de tais 

análises, que devem estar abertas ao escrutínio público e dos familiares daqueles que 

vieram a óbito nestes espaços.  

No que se refere ao tratamento dado ao corpo, o Protocolo estabelece também o 

princípio da dignidade enquanto basilar, além da obrigatoriedade de aplicação dos 

melhores princípios em práticas forenses, incluindo a participação do próprio médico 

forense na remoção cadavérica, que passa por toda a cadeia de cuidado até a ponta do 

processo (armazenamento), alcançando a necessidade de etiquetamento do corpo, 

procedimento explicitado no Protocolo em comento. 

A identificação do cadáver deve ser eixo prioritário nestes casos, o que segundo o 

Protocolo, demanda uma compilação de dados detalhada do ante e post mortem, além da 

possibilidade de identificação visual por familiar e, caso tal não seja possível, por meio de 

coleta de material genético e armazenamento do mesmo em banco de dados (método 

primários) e/ou cadastro de marcas corporais que auxiliem na identificação, como 

cicatrizes e tatuagens (método secundário). Destaca-se que em casos de múltiplas mortes 

a identificação visual não é recomendada como único método utilizado, tendo em vista o 

impacto emocional que a multiplicidade de cadáveres pode ter no familiar, o que por sua 

vez pode gerar uma identificação errônea. Nestes casos recomenda o armazenamento de 

dados de modo preciso e detalhado e métodos primários científicos como coleta de DNA.  

É importante ressaltar que havia também procedimentos estabelecidos a nível 

federal para gestão de declaração de óbitos. A Declaração de Óbito é o documento base 

do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Sistema Único de Saúde (SIM/MS), 



139 
 

tendo como uma de suas funções ser ferramenta para conhecimento da saúde da população 

em geral e para que se possa pensar melhorias neste sentido, devendo ser fidedignos e 

representar de forma concreta a realidade posta para óbito à qual atesta153. A Declaração 

assim é de responsabilidade do médico, evitando seu preenchimento de modo vago. O 

médico responsável por emissão desta declaração em casos de mortes não 

violentas/acidentais pode ser dada do seguinte modo: para casos em que o paciente venha 

a óbito em momento da assistência médica, deve ser aquele que realizou o atendimento; 

em casos que este não esteja presente, o Médico do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) 

ou médico do serviço mais próximo154. 

Segundo o Manual de Preenchimento de Declaração de Óbito emitido pela 

Fundação Nacional de Saúde155 a definição de causa morte é: 

“As causas de morte, a serem registradas no atestado médico de óbito, são todas as 

doenças, estados mórbidos ou lesões que produziram a morte, ou que contribuíram 

para ela, e as circunstâncias do acidente ou da violência que produziram essas 

lesões.[...] A causa básica de morte é; (a) a doença ou lesão que iniciou a cadeia de 

acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte; ou (b) as 

circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal.”  

É fundamental demarcar que no documento “Declaração de Óbito um Documento 

Necessário e Importante” do Ministério da Saúde Conselho Federal de Medicina, Centro 

Brasileiro de Classificação de Doenças 156 um dos pontos cuja atenção é destacada é na 

identificação do morto. 

Em casos de pessoas que não venham a óbito durante atendimento médico ou 

tenham sua morte acidental/violenta, hipótese esta última que o envio ao IML se faz 

obrigatório, a Resolução n. 1641/2002 do Conselho Federal de Medicina também indica 

ser necessário que médicos façam constar em seus laudos ou pareceres o tipo de 

atendimento realizado pelo não-médico, apontando sua possível relação de causa e efeito, 

se houver, com o dano, lesão ou mecanismo de óbito.   

                                                             
153 Disponível em https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-

WEB.pdf 

 
154 Para mais detalhes sobre o procedimento de preenchimento de Declarações de Óbito vide 

<http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/docs/nt-05_gt_cnj_ms/at_download/file> 
155 FUNASA, Manual de Instruções para Preenchimento de Declarações de óbito, 2001, p. 22Disponível 

em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_declaracao_obitos.pdf. 
156 Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, Centro Brasileiro de Classificação de Doenças, 

Declaração de Óbito um Documento Necessário e Importante, 3ª edição, Brasília, 2009, Disponível em   

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/agosto/14/Declaracao-de-Obito-WEB.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_declaracao_obitos.pdf
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Com o início da pandemia, uma série de novas diretrizes passaram a ser emitidas 

pelo Ministério da Saúde no que concerne ao manejo do óbito, dentre elas como seria 

retida a informação sobre aquele que vier a óbito na rede de saúde. Neste fluxo se prevê 

que 

 Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número 

do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, 

utilizando esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;  É essencial 

descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e marcas de 

nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;  NÃO é 

recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento);  Quando 

possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas: 1ª: enrolar o corpo com 

lençóis; 2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que 

haja vazamento de fluidos corpóreos);  3ª: colocar o corpo em um segundo saco 

(externo) e desinfetar com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro 

saneante regularizado pela Anvisa, compatível com o material do saco. Colocar 

etiqueta com identificação do falecido. 157 

Retornando às instituições de saúde, mais duramente abarcadas pela Portaria 

Conjunta CNJ/MS n.1 de 2020, intensificou-se a preocupação para casos de óbito de 

pessoas não identificadas quando se aponta a declaração de óbito como documento 

fundamental. As portarias e diretrizes prévias à pandemia deixam marcado o quão central 

este documento é para identificação de corpos cuja identidade civil não é conhecida, pois 

dão a possibilidade que o familiar possa tomar conhecimento do óbito impedindo o 

aumento dos cadáveres não identificados e não reclamados. A normativa lançada no início 

da pandemia pelo CNJ/MS trazia no seu artigo 1º, §2º clara a abertura do texto para mitigar 

a obrigatoriedade do preenchimento detalhado de informações daquele que veio a óbito, 

sem estar em posse de identificação civil ou que tal não tenha sido feita, possibilitando o 

alastramento de não identificação. Tal se agrava em um cenário que não se estabelece uma 

rigidez do local e forma que tais dados serão realizados, havendo apenas uma menção pelo 

Ministério da Saúde em seu guia “Manejo de Corpos no contexto do novo Coronavírus" 

(2020) de um esparadrapo colado em um corpo que virá a ser envolto em uma série de 

sacos.  

Diversos outros pontos referentes a questões de risco de desaparecimento e excesso 

de burocratização dos fluxos podem ser encontrados em duas notas técnicas disponíveis: 

                                                             
157 Ministério da Saúde, Manual de Manejo de Corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19, 

2020, p. 7, Disponível em https://cremers.org.br/wp-content/uploads/2020/04/25.03.2020-

Recomenda%C3%A7%C3%B5es-Manejo-de-Corpos-Minist%C3%A9rio-da-Sa%C3%BAde-

Vers%C3%A3o-1.pdf 
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Nota Técnica n. 5 do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania158, do 

qual o MEPCT/RJ faz parte e; Nota Técnica do MEPCT/RJ intitulada “Nota Técnica 

MEPCT/RJ: Resolução Conjunta MS/CNJ 1/2020”159 

Esta portaria foi revogada pela Portaria CNJ/MS n. 2/2020 que superou os 

equívocos da primeira. Destacamos alguns pontos que importam à nossa análise, não 

obstante informamos que está presente na mesma uma série de outros procedimentos 

importantes para pessoas não identificadas e não reclamadas, especialmente em seus 

artigos 1º e 4º. A Portaria estabelece que: na ausência de familiares ou pessoas conhecidas 

do obituado, deve ser encaminhada a coordenação cemiterial do município o Registro Civil 

de Óbito ou DO devidamente preenchida; o prontuário de internação hospitalar deverá ser 

feito com cuidado com a identificação do paciente, anotando número de documentos 

disponíveis e declarações corretas dadas pelo paciente quanto a sua identidade; caso não 

seja identificado e não possua documento de identidade, a unidade notificadora deve no 

nome colocar “pessoa não identificada”, anotar cor da pele e idade presumida; informação 

de estatura ou medida do corpo, sinais aparentes ou quaisquer indicações que possam 

ajudar no reconhecimento futuro, além de providenciar fotografia da face e identificação 

decadactilar anexado ao prontuário e ao laudo de necrópsia a serem arquivados junto com 

duas vias da declaração de óbito; deve ser articulado com órgãos policiais ou de segurança, 

a depender da organização do estado, quando possível, coleta de impressões digitais, 

fotografias, swab gengival e/ou outro procedimento mais adequado para identificação da 

vítima; o óbito de não identificados e não reclamados deve ser inserido pelo servidor da 

unidade notificadora na base de dados do Sistema Nacional de Localização e Identificação 

de Desaparecidos/CNMP (SINALID). 

Ainda mais central para nossa análise, especialmente levando em conta o absoluto 

descumprimento de todos os itens anteriores pelo órgão hoje responsável pela emissão de 

DO para os presos, é o previsto no artigo 3º, II e parágrafo único, que transcrevemos: 

Art. 3º Respeitados os acordos e fluxos de trabalhos ajustados entre o sistema de 

saúde e as Secretarias de Justiça dos Estados e Distrito Federal, o corpo do obituado 

será submetido a necropsia pelo Instituto Médico-Legal nos seguintes casos: 

                                                             
158 Disponível em <http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/docs/nt-

05_gt_cnj_ms/at_download/file>  
159 Disponível em <http://mecanismorj.com.br/relatorios/> 

http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/docs/nt-05_gt_cnj_ms/at_download/file
http://www.mpf.mp.br/regiao2/sala-de-imprensa/docs/nt-05_gt_cnj_ms/at_download/file
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[...] 

II – em caso de morte natural, inclusive por COVID-19, de pessoas que estavam 

sob custódia do Estado, em estabelecimento penal, unidade socioeducativa, 

hospital de custódia, tratamento psiquiátrico e outros espaços correlatos. 

Parágrafo único. Na hipótese de óbito confirmado para a COVID-19 ou casos 

suspeitos, a necropsia será realizada somente em IML`s dotados de medidas que 

atendam às normas de biossegurança de risco biológico tipo 3. 

Antes de adentrarmos propriamente no fluxo estabelecido para o sistema prisional, 

destaca-se que de modo geral o Rio de Janeiro já apresentava problemas consideráveis 

em momento anterior à própria pandemia no que se refere aos óbitos. Conforme posto 

por Flávia Medeiros “A institucionalização dos processos de morrer e da morte constitui 

uma série de práticas científicas e burocráticas que definem se um corpo está morto, a 

qual indivíduo corresponde aquele cadáver, como ocorreu aquela morte [...]”160. 

Neste sentido Medeiros161 explicita os trâmites em torno da chegada de um corpo 

ao IML Central do Rio de Janeiro, em períodos de normalidade, que só podem se dar por 

três eixos específicos para população extramuros: morte violenta; natural sem 

esclarecimento ou; por ausência de causa médico patológica. Tal inclui grupos como 

pessoas mortas em vias públicas ou aqueles que não tiveram diagnóstico médico e 

faleceram em hospitais, pertencentes aos dois últimos grupos, que deveriam ser 

encaminhados ao Serviço de Verificação de Óbitos. O Rio de Janeiro não possui um 

SVO162, mas sim um serviço de certificação de óbito realizado pelo SAMU. A Secretaria 

                                                             
160 MEDEIROS, Flavia. O morto no lugar dos mortos: classificações, sistema de controle e necropolítica no 
Rio de Janeiro IN:. REVISTA M. Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 72-91, jan./jun. 2018, p. 73 Disponível em < 

https://www.academia.edu/40471317/O_morto_no_lugar_dos_mortos_classifica%C3%A7%C3%B5es_sis

temas_de_controle_e_necropol%C3%ADtica_no_Rio_de_Janeiro> 

 
161 MEDEIROS, Flavia. Corpos sem vida com fé-pública: a perícia necroscópica no Insttuto Médico-Legal 

do Rio de Janeiro. IN: Revista Segurança, Justiça e Cidadania, Ministério da Justiça (Org); Ano 6, n. 9, 

Brasília : Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 2014, pp. 27-48, Disponível em < 

https://www.academia.edu/40471318/REVISTA_Seguran%C3%A7a_Justi%C3%A7a_e_Cidadania_-

_CNJ_-_Per%C3%ADcia_e_Investiga%C3%A7%C3%A3o_Criminal_9> 

 
162 Esta é uma demanda de longa data no Estado. A Comissão Intergestores Bipartites da Secretaria Estadual 

de Saúde e Defesa Civil (CIB/RJ) em 2009 já havia aprovado a implantação dos SVOs. Para mais vide: 

<http://www.cib.rj.gov.br/component/content/article.html?id=650>.  Tal também já foi alvo de ACP 

conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e do Conselho Regional de Medicina, que 

determinou a em 2017 a criação do SVO para o estado e município do Rio de Janeiro em 180 dias. Esta está 

em fase de apelação, concluso ao Relator. Para mais informações vide 

<https://www.cremerj.org.br/informes/exibe/3511>;<https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-

https://www.academia.edu/40471317/O_morto_no_lugar_dos_mortos_classifica%C3%A7%C3%B5es_sistemas_de_controle_e_necropol%C3%ADtica_no_Rio_de_Janeiro
https://www.academia.edu/40471317/O_morto_no_lugar_dos_mortos_classifica%C3%A7%C3%B5es_sistemas_de_controle_e_necropol%C3%ADtica_no_Rio_de_Janeiro
https://www.academia.edu/40471318/REVISTA_Seguran%C3%A7a_Justi%C3%A7a_e_Cidadania_-_CNJ_-_Per%C3%ADcia_e_Investiga%C3%A7%C3%A3o_Criminal_9
https://www.academia.edu/40471318/REVISTA_Seguran%C3%A7a_Justi%C3%A7a_e_Cidadania_-_CNJ_-_Per%C3%ADcia_e_Investiga%C3%A7%C3%A3o_Criminal_9
http://www.cib.rj.gov.br/component/content/article.html?id=650
https://www.cremerj.org.br/informes/exibe/3511
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Estadual de Saúde, recentemente, noticiou que criaria um Serviço de Verificação de Óbito 

propriamente dito, no entanto não fica claro se de fato trata-se do serviço ou se é apenas 

uma nova certificação de óbito realizada por outra viatura que não a do SAMU163. 

Estes corpos encaminhados ao IML podem apenas chegar por meio da Guia de 

Recolhimento de Cadáveres (GRC), emitidos por uma Delegacia de Polícia, que notifica 

à Coordenação do Serviço de Remoção de Cadáveres (CSRC), submetida à Secretaria de 

Defesa Civil, que por sua vez é parte do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, 

que realiza o transporte por meio de um carro específico conhecido como “rabecão”, sendo 

alocada por este em bandeja em frente ao Setor de Necropsia164.  A antropóloga aponta 

ainda a ausência de informações precisas na GRC dos corpos que lá chegam, assim como 

a precarização do acondicionamento das informações colocadas a respeito dos mesmos, 

que ficam em um papel amarrado ao Código de Permanência, passando as informações 

quanto a identidade do cadáver a depender exclusivamente da numeração atribuída. 

Após definir-se a causa mortis, Medeiros165  informa que era realizada uma minuta 

da declaração de óbito, que por sua vez era entregue ao Setor de Identificação e Liberação 

de Óbito (SILO) que irá reproduzir o determinado na minuta, gerando a Declaração de 

Óbito. Essa Declaração é a que gerará os dados para controle epidemiológico do Ministério 

da Saúde166 mencionados oportunamente. Na prática do sistema do IML, segundo a autora, 

o lançamento da Declaração de Óbito e sua feitura são realizadas por um policial a partir 

da reprodução da minuta produzida pelo médico legista, cujo o preenchimento por vezes 

não tende a ser completo, somados à identificação produzida pelo papiloscopista, sendo 

somente assinado pelo médico legista novamente ao fim de sua confecção. 

Medeiros167 estabeleceu nesta mesma pesquisa, realizada no IML durante os anos 

de 2010 à 2014, a contaminação nas declarações de óbito de moralidades subjacentes 

advindos também de sua localização dentro do escopo dos próprios órgãos de polícia, 

prejudicando, por vezes, análises de casos de execução sumária por policiais. Neste 

                                                             
noticia/visualizar/9902> . Há ainda um PL 2601/2017 em trâmite na ALERJ, proposta pela Deputada Martha 

Rocha, que prevê também a criação do Serviço. 
163 Disponível em http://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/secretaria-de-saude-do-rj-vai-criar-

servico-d 
164 MEDEIROS, Flavia, Op. Cit., 2014 
165 Ibidem. 
166 MEDEIROS, Flavia. Op. Cit, 2018 
167 Ibidem 
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sentido, em sua observação da própria prática em autópsias do IML, a análise pela perícia 

ligada à polícia civil termina por criar “documentos assinados e neste ato formalizados 

por esses agentes como institutos de verdade, [sendo] fruto de um trabalho de tradução 

da linguagem médico-legal e de sua adequação na burocracia policial, cujas moralidades 

ficam subjacentes e inviabilizadas aos documentos”168 . Destaca-se a mesma lógica dentro 

da análise aqui proposta para o sistema prisional: a causa mortis passa a ser identificada 

dentro dos próprios espaços de privação de liberdade incorrendo em potencial risco de 

afetação do resultado da declaração de óbito advinda da ausência de independência do 

órgão diante de uma análise de um corpo produzido dentro da própria instituição.  

Estes complexos e falhos fluxos estabelecidos gestam potenciais quatro formas de 

saídas classificatórias do IML: 

“identificado reclamado; não identificado reclamado; ou como cadáver não 

reclamado, sendo que os cadáveres não reclamados podem ser identificados ou 

não[...]. Os cadáveres não identificados eram, em geral, também classificados 

como não reclamados, pois a partir da ausência de identificação gerava-se uma 

impossibilidade de qualquer reclamo para aquele corpo, pois ao morto que não 

tinha documentação não era possível ao papiloscopista realizar um confronto de 

identidade, para que sua identificação vias impressões digitais fosse confirmada e 

burocraticamente definida. Os corpos não-reclamados eram classificados depois de 

um período de 72 horas após a entrada no IML, sem que algum declarante 

reclamasse esses corpos. [...] Desse modo, corpos classificados como não-

reclamados poderiam ser identificados. No entanto, todos os não identificados que 

ficassem pelo menos setenta e duas horas sem apresentação de algum declarante 

eram tidos como não-reclamados, enquanto os identificados não-reclamados 

aguardavam por algum declarante, por pelo menos quinze dias.” 169 

De modo a realizar um breve histórico em relação a como foi a lida com óbitos e 

perícia na SEAP, a Resolução 507 da SEAP de 21 de novembro de 2013, estabeleceu um 

fluxo no qual era previsto que o médico presente na hora do óbito deveria constatar a 

morte, informar a direção da unidade prisional e emitir constatação do óbito. Em 

ocorrência em que não houvesse presença de um médico, deveria ser chamado o médico 

de plantão da SEAP da unidade mais próxima e na impossibilidade deste, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).   

Essa Resolução sofre pequenas alterações em 2017, contudo, passa por revisão 

mais robusta um ano depois, por meio da Resolução 701 de 2018 que amplia a 

                                                             
168 Idem, p. 78 
169 Idem, pp.82-83 
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normatização sobre definição de causa mortis, prevendo a emissão do laudo pelo IML, 

conforme transcrição abaixo: 

Art. 1º - O artigo 11 da Resolução SEAP nº 507, de 21 de novembro de 2013 fica 

acrescido do inciso V, assim descrito:  “(...) V - O Serviço de Classificação, ou 

órgão equivalente da Unidade Prisional e/ou Hospitalar da SEAP, deverá inserir a 

causa da morte do preso, de acordo com o atestado no laudo fornecido pelo IML. 

” 

Em 2019, mais uma vez, as regras em caso de óbito sofrem alteração, estabelecendo 

nova rotina para o sistema, que passou a ser regulada pela Resolução 774 de 26 de junho 

de 2019 . Deste marco, destacamos os seguintes pontos: 

 “o médico da unidade ou um plantonista a ser acionado deve constatar e anotar o 

óbito no prontuário medico do interno; informar ao diretor da unidade e emitir 

constatação de óbito, na ausência de médicos o SAMU deve ser acionado (artigo 

2º); enviar ao IML cópia do prontuário médico, do BAM e do histórico completo 

contendo procedimentos realizados, prescrição de medicamentos e cuidados, além 

de documentos que auxiliem a identificação civil, de modo a auxiliar a realização 

do exame cadavérico e do laudo de necropsia (artigo 4º. VIII) e lançar no SIPEN 

o CID-10 (Código Internacional de Doenças); os mesmos procedimentos são 

elencados caso tal ocorra em unidade hospitalar do sistema, cabendo tal ao diretor 

da unidade” (artigo 9º); 

A nova Resolução Conjunta SEPOL/SEAP nº 10, construída como resposta à crise 

da saúde pública pelo COVID-19 prevê: 

“Art. 1º - Enquanto perdurar a situação de emergência na saúde pública do Estado 

do Rio de Janeiro fica autorizado aos médicos da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária a declarar o óbito de internos do sistema prisional do 

Estado do Rio de Janeiro ocorridos no interior das unidades hospitalares prisionais, 

salvo em caso de morte por causa externa (homicídio, suicídio ou acidente) ou 

morte por causa suspeita, hipótese em que deverá ser providenciada a remoção do 

corpo para o serviço médico-legal da área da unidade prisional onde ocorreu a 

causa externa ou suspeita. 

Art. 2º - Realizada a declaração de óbito, os corpos serão remetidos ao Instituto 

Médico-Legal para conservação, enquanto são realizados os procedimentos 

cartorários e funerários previstos na legislação. ” 

A realização de exame cadavérico em pessoas presas que venham a óbito, com ou 

sem violência, é obrigação internacional firmada pelo Brasil a partir da adesão de um 

conjunto de tratados, resoluções e protocolos que se debruçam sobre regras e condições 

mínimas para privação de liberdade de modo que haja respeito aos direitos humanos. Os 
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custos severos aos direitos de dignidade para a pessoa obituada170 e de memória e verdade 

aos seus familiares sofreram duros impactos após estas mudanças. Se morre hoje no Rio 

de Janeiro pelo deixar morrer, em franca política de definhamento171 (Mallart, 2019), mas 

se mata o morto172 (Medeiros, 2016) a cada declaração de óbito e BAM analisado durante 

este levantamento, como apresentaremos a seguir.  

6.2. “Transferido para UPA não volta!”173: Memórias das 

mortes silenciadas na pandemia de COVID-19 

 

Durante nossas visitas de monitoramento in loco ao longo dos anos, o PSGHA é colocado 

pelos presos enquanto um espaço em que “transferido para UPA não volta! Morre!”. Este 

é o cenário do represamento intenso de atenção em saúde e de falta de acesso a rede 

extramuros: as unidades não possuem atenção básica para identificação dos casos que 

necessitam de cuidados; a priorização pelo SOE do transporte de presos doentes não 

ocorre, então a transferência surge quando os casos já estão agravados; o medo do 

transporte do SOE, presente em todas as visitas como um setor com alta incidência de 

práticas de tortura e maus tratos, fazem da busca por assistência um local de medo e não 

de cuidado; quando finalmente se chega no PSGHA os presos, como veremos na análise 

dos óbitos, já estão em estado avançado de deterioração, em alguns casos restando tão 

somente tratamento paliativo; a vaga para unidades externas encontra somente dois 

destinos: vaga zero, que em sua maioria, como se viu acima, não é, normalmente, efetivada 

pelo SOE ou não aceita pelas unidades públicas, e a segunda opção é a regulação para 

atendimento anterior ao emergencial, que é feito exclusivamente por um único profissional 

da Coordenação de Saúde.  

Não podem ser esquecidos a absoluta falta de acesso adequado à água e a 

alimentação como pontos essenciais deste estado de coisas, materializada na maior crise 

de abastecimento de refeições da última década da SEAP, já detidamente relatara no 

                                                             
170 CIDH, Respeto al duelo de las familias de las personas fallecidas en la Pandemia del COVID-19, 

2020, Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp, Acessado em 

30.05.2020 

 
171 MALLART, Fabio, Op. Cit. 
172 MEDEIROS, Flavia. Matar o Morto: Um etnografia do Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro, 

Niterói, RJ: Ed. Eduff, 2016  
173 Frase dita por um preso em visita à Cadeia Pública Jorge Santana em 03 de dezembro de 2019. 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/097.asp
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capítulo 2174. Nas prisões fluminenses a política de definhamento (Mallart, 2019) está 

posta.  

Assim o BAM de um preso que veio a óbito na pandemia, Joaquim, aponta o que 

hoje representa os momentos finais dos presos que vieram a óbito este ano: às 06:06 da 

manhã de um dia no início de novembro a técnica de enfermagem lança em sua evolução, 

após relatos de auto agressão, “mostra-se com fala de querer morrer”, o que aponta o 

nível de estresse, angústia e desesperança que os presos estão sendo submetidos. As 

informações a seguir merecem ressalvas de elementos possivelmente disparadores, 

tanto para familiares de presos, quanto para sobreviventes do cárcere.  

 No total foram 141 mortes durante a pandemia de COVID-19 até o momento 

do fechamento deste relatório (março a novembro), desses temos BAMs, DOs ou outras 

fontes de causas mortis de 109 presos que vieram a óbito, que será o universo trabalhado. 

Então os percentuais serão construídos em cima da documentação acessada e sobre ela 

feita a análise, tendo em vista reduzir a subnotificação por falta de acesso à informação. 

Destacamos que as idades iam desde pessoas nascidas em 1931 até 2002, respectivamente, 

89 e 18 anos.  

Mesmo já tendo sido posto anteriormente a centralidade da Declaração de Óbito 

para o fluxo e respeito aos direitos das pessoas que vêm a óbito, diversos foram os casos 

encontrados de um preenchimento sem o devido cuidado em relação aos presos e presas, 

com informações por vezes conflitantes entre si. O preso Bruno, por exemplo, possui duas 

datas de nascimento distintas, uma no BAM no qual ele teria nascido em 1983 e teria 37 

anos, e outra do DO nascido em 1986, tendo 34 anos. O mesmo ocorre com Adriano, que 

conta no BAM como nascido em 1998, com 22 anos, e no DO em 1961 com 59. No caso 

de João existem três datas de nascimento distintas: para SEAP ele teria nascido em 1954, 

e por tal possuía 66 anos, no BAM teria nascido em 2000 e teria 20 anos, já no DO ele 

teria nascido em abril deste ano de 2020, em um claro descaso de preenchimento. Já 

Anderson e Carlos tiveram seu nome redigido de modo distinto no DO, do presente em 

seu registro de nascido vivo. Por fim, Pedro no DO consta como branco, enquanto no 

BAM consta como pardo. Como apontamos inicialmente neste capítulo, nos parece que a 

Resolução SEAP/SEPOL de 2020 terminou por “matar os mortos”175 (Medeiros, 2016) de 

modo a romper com seu direito à dignidade. 

                                                             
174 O resumo do ocorrido também está presente no Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2020 
175 MEDEIROS, Flavia. Op. Cit, 2016 
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 Mas não é apenas estes dados que possuem incoerência. Analisando o BAM de 

atendimento de Lúcio, o documento sequer dá conta de apontar se este estava lúcido e 

orientado ou desorientado e ansioso. Em sua anamnese é exposto que o paciente estaria 

acordado e não respondendo a solicitação verbal, com observação no dia seguinte a 

internação de que este estava apresentando sinais de catatonia. Uma semana depois é 

lançado em sua evolução que ele possui hemiplegia do lado esquerdo e está contido no 

leito, enquanto 11 minutos depois é lançada na evolução do paciente que ele estaria 

deambulando sem dificuldade. No dia seguinte é colocado que este está desorientado, já 

dois dias depois em um mesmo constava lançamentos que ele estava lúcido e orientado às 

13:36 horas e às 13:38 é lançado outro quadro no qual estava “lúcido, desorientado e 

dislábico”. Alguns dias depois é posto que o paciente estava com pouca interação, tendo 

acometimento de membro superior e inferior esquerdo, duas horas depois novo 

lançamento aponta que este estaria lúcido e orientado. Após tal lançamento dois dias 

depois é informado às 11:32 horas que o paciente estava lúcido, orientado e verbalizando, 

enquanto outro profissional lança simultaneamente que ele estava desorientado. Alguns 

dias antes de sua morte, no mesmo preenchimento da evolução consta que ele estava 

hipotenso e hipertenso ao mesmo tempo. Durante todo o documento a única informação 

permanente e consistente era que havia sido enviado um laudo a VEP pedindo a PAD para 

o paciente, decisão não proferida até sua morte um mês depois de sua internação. No início 

de novembro o paciente entra em parada cardio-respiratória vindo a óbito às 15:50 da 

tarde. Segundo o BAM, este saiu entregue à família 3 horas e 08 minutos depois de seu 

óbito, não havendo nenhuma explicação porque não seguiu o fluxo para o IML. O Sr. 

Lúcio teve como sua causa mortis de primeira linha acidente vascular isquêmico, e nas 

subsequentes hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus tipo II. 

 

 Para início da análise propriamente dos óbitos ocorridos na SEAP, um dado nos 

chamou atenção: 29 dos 109 presos que analisamos possuíam desidratação, 

emagrecimento, desnutrição severa ou caquexia. Destes, pelo menos quatro constavam 

no DO na primeira ou linhas posteriores da causa mortis desnutrição severa.  

 



149 
 

 

 

Um caso emblemático vale menção, para melhor compreender o que vêm 

ocorrendo, dando conta da imbricação das mortes com o capítulo anterior deste Relatório. 

O caso da interna Melissa chegou ao conhecimento do MEPCT/RJ por meio da Plataforma 

Desencarcera RJ! no dia 14 de junho. Melissa 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: ela totalizou, desde novembro do ano passado, ou seja, no prazo de 7 meses, 

o total de 6 emergências. 

Não pode ser deixado de lado que o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro 

tem, dentre sua longa lista de problemas carentes de resolução, no acesso à saúde um dos 

mais urgentes. O laudo produzido pela Direção do PSGHA, após pedido de PAD realizado 

pela Defensoria no bojo da execução, não confirmou nenhum diagnóstico, apontando para 

a necessidade de acompanhamento ambulatorial para investigação diagnóstica, que não 

pode ser prestado na unidade hospitalar. Destaca-se que neste 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 ambulatorialmente, mesmo que patente sua gravidade. Há um 

encaminhamento à rede externa no dia 26 de junho por consequência da desnutrição, 

conforme acompanhamento clínico do PSGHA fornecido pela SEAP. 

A fragilidade do estado de saúde da Sra. Melissa não era novidade nem para o 

judiciário e nem para a administração prisional. Na decisão de concessão da liberdade 
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condicional após audiência de custódia foi enfatizada a condição de fragilidade física e 

baixíssima periculosidade. 

Não obstante, em 14 de julho, são pedidas mais informações pela Vara de 

Execuções Penais (VEP) por entender que o laudo não comprova ainda a necessidade de 

deferimento de PAD, sendo requerido mais diligências e novo laudo. Destaca-se que o 

MEPCT/RJ informou no bojo do processo, anexado pela defesa, 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. 

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”.  

Na evolução clínica do HMAS da Sra. Melissa Na evolução do HMAS a Sra. 

Melissa estava há 16 dias no leito da unidade apresentando quadro de anemia grave padrão 

tomográfico pulmonar de vidro fosco em ambos os pulmões com presença de cisto na base 

esquerda espessamento liso de septo interglobular na base direta; presença de 

cardiomegalia com volumoso derrame pericárdico. Apresentava ainda derrame pleural 

bilateral. As imagens pulmonares eram sugestivas de processo infeccioso de origem 

bacteriana e viral. O TC de abdômen apontava fígado volumoso de contorno lobulado, 

discreta dilatação intra e extra hepática, pâncreas de dimensão, densidade e contornos 

normais; ainda possuía um exame não datado na qual apontava que a paciente chegou 

emagrecida, acordada, lúcida e orientada, com aparente déficit visual, discreta taquipneia 

sem macronebulização.  

Tais documentos foram prontamente enviados à Defensoria que os anexou ao 

processo, saindo um dia depois da decisão de concessão de PAD pela VEP. No entanto, 

sem notificação a nenhum órgão ou familiar foi descoberto junto à SEAP que a Sra. 

Melissa veio a óbito um dia antes da concessão de sua PAD.      
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 Esse quadro de definhamento necropolítico não é isolado ou sequer novidade no 

sistema prisional fluminense, como pode ser percebido no relato à seguir, extraído da obra 

de William da Silva Lima que traz relatos de suas quase quatro décadas como preso no 

estado do Rio de Janeiro. O trecho a seguir está localizado entre as décadas de 80 e 90, 

período que cumpriu parte de sua pena em unidades do atual Complexo Penitenciário de 

Gericinó:  

“O meu companheiro era portador do vírus HIV, que contraiu tomando pico 

quando andava na rua. Estava com suspeita de tuberculose. Depois de uns três dias 

retornaram com ele de novo para a mesma cela infecta de Bangu III. O 

companheiro estava pior do que saiu, não aguentava caminhar e foi carregado por 

um outro companheiro até o catre de cimento que chamamos de cama e que pela 

sua temperatura mais parece um túmulo. Ele me contou meio tímido que a doença 

faz o homem se sentir impotente, que no hospital a maioria estava em estado 

terminal. Ele falava comigo com os olhos muito tristes: "Companheiro, lá, apesar 

do tratamento, de uma campainha para chamar a enfermeira se não estiver se 

sentindo bem, tudo é muito triste, dezenas de doentes que só têm pele e osso". Perto 

dele tinha um que passava a noite inteira pedindo que ele o matasse. Ele me olhava 

nos olhos e dizia: "Prefiro sofrer aqui, lá é muito triste"176  

 Doenças infecciosas, do trato respiratório e coinfecção HIV/TB seguem sendo 

algumas das principais causas de óbito no sistema, agora agravadas pela pandemia de 

COVID-19. Abaixo iniciaremos nossa análise apontando a raça presente na maioria dos 

óbitos por estas condições. Trabalhamos a categoria negro, que não consta em nenhum 

dos registros, a partir do somatório de pessoas heteroidentificadas como pretas ou pardas.  

 

 

  

                                                             
176 LIMA, William da Silva. Quatrocentos contra um:uma história do Comando Vermelho. 2. ed. - São Paulo: 

Labortexto Editorial, 2001, pp.131-132 
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Grande parte dos presos possuíam mais de uma infecção, como casos de HIV e 

TB; HIV, TB e toxoplasmose; HIV, TB e COVID-19. Deste modo entendemos ser 

importante fazer um percentual isolado para cada condição, mas dividiremos na análise 

geral a incidência de doenças respiratórias e infecções para observar a incidência de cada 

uma destas no total. De modo detalhado: 19 das 109 possuíam tuberculose, 19 HIV 

(podendo tratar-se de co-infecção), 23 COVID-19, 20 sepse, 6 outras doenças do trato 

respiratório, 4 outras infecções e 42 apresentaram Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG). Mais uma vez, sublinhamos que uma pessoa pode estar em mais de 

uma categoria, porque estamos buscando avaliar a incidência da morbidade em si.  
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Danilo, dá entrada em agosto no PSGHA, tendo à época 33 anos. O paciente entrou 

relatando vômitos e diarreia em todas as refeições, estando emagrecido, desidratado e 

desnutrido, relatando conviver com HIV, mas que não estava recebendo sua medicação. 

Segundo o BAM este quadro já ocorria há 15 dias, tendo piorado nos últimos sete. Seu 

estado de saúde vai rapidamente deteriorando passando a ter febres altas e a ventilar com 

auxílio de cateter nasal tipo óculos. Seu swab para COVID-19 é coletado somente 5 dias 

depois de dar entrada, vindo à óbito apenas 11 dias depois de internado. É uma realidade 

concreta em muitos casos analisados a demora da chegada de presos adoecidos ao PSGHA, 

e a interrupção de uma série de tratamentos de doenças infectocontagiosas durante a 

pandemia, mormente tuberculose e HIV.  

Leonardo, também é vítima da política de definhamento177 estabelecida no sistema 

prisional fluminense, incorrendo na mesma demora que marca o fluxo de mortes, em sua 

grande maioria evitáveis, presentes durante o período pandêmico. Segundo o BAM o 

paciente já possuía dificuldade de relatar o que sentia quando chegou ao PSGHA no final 

de abril, e referia que seus sintomas haviam iniciado há dois meses, com severa piora do 

quadro uma semana antes de sua internação, com intensa coriza, dispnéia e febre, tendo 

sido admitido na Unidade Intermediária do PSGHA sete dias após sua entrada. Leonardo 

convivia, assim como Danilo, com HIV. Um dia depois de entrar na unidade intermediária 

ele já encontrava-se dispneico e desorientado. Causa espanto a falta de insumos com os 

quais os profissionais de saúde precisam lidar para atender a quadros tão graves: o 

oxímetro de pulso não estava lendo corretamente sua saturação abaixo de 77%. Para 

Leonardo sua chegada ao PSGHA foi tardia demais, os cuidados avaliados como possíveis 

em suas condições eram paliativos, conforme constante no BAM. Depois de poucos dias 

internado, menos de duas semanas, no início de maio, após intubação por conta de 

insuficiência respiratória aguda grave, com suas mucosas hemorrágicas, emagrecido e 

hipotenso, Leonardo têm uma parada cardíaca no começo da tarde em seu segundo dia na 

unidade intermediária do PSGHA. Em sua declaração de óbito conta como causa mortis 

sepse, pneumonia, suspeita de SRAG e HIV. 

                                                             
177 MALLART, Fabio. Op. Cit. 
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Os fluxos internos e pautas da SEAP entre as unidades de saúde tampouco 

parecem funcionar de modo minimamente adequado. No início de novembro Antônio, 

que era paciente em tratamento para tuberculose, deu entrada no PSGHA, emagrecido, 

dispnéico, inapetente e com hemoptise. Desde 29 de outubro ele estava pautado para o 

Sanatório Penal, mas no início de novembro ainda não havia sido cumprida a pauta. Então 

foi internado com indicação de transferência ao Sanatório Penal caso seu PCR para 

COVID-19 viesse negativo. Destaca-se que o BAM dá conta que já era a terceira vez 

que comparecia à unidade de saúde, e que teria sido prescrita medicação para 

tuberculose no dia 20 de outubro. Antônio relatou que já faz 10 dias que estava com falta 

de ar e emagrecendo. Seu PCR deu negativo, e então é transferido para a enfermaria de 

tuberculose. É muito importante demarcar que ao que indica a análise dos BAMs não há 

um fluxo estável para pacientes que possuam infecções respiratórias: alguns vão para 

sala vermelha, outros para enfermaria de tuberculose, e ainda para isolamento de COVID-

19. O fluxo desordenado e sem testagem implica, necessariamente, no aumento de 

risco de co-infecção por doenças infectocontagiosas de fontes distintas, ampliando o 

risco de morte daqueles que já estão com a saúde tão frágil. Não obstante, em meados de 

novembro, Antônio veio a óbito. 

  As comorbidades são uma presença constante nos BAMs e DOS analisados. Diego, 

de 38 anos, era dibético insulino dependente. Ele deu entrada no início de agosto no 

PSGHA já emagrecido e desidratado. Após Raio-X de tórax foram encontradas 

condensações em seu pulmão. Estava já em mau estado geral, taquipneico e hipocorado, 

sendo solicitado exame de tuberculose e de COVID-19. O BAM é interrompido, mas ao 

que tudo indica, este recebe alta pois retorna um mês depois a unidade, em estado de saúde 

muito mais deteriorado. Em setembro ele já estava caquético, relatando fraqueza, dor em 

seus membros inferiores, parestesias em mão e pés, hiporexia e vômitos. Estava com 

tuberculose e sua desnutrição era grave, pesava somente 44 kgs, tendo 1,75m de altura. 

Também estava com sífilis. Foi então transferido ao Sanatório Penal, após PCR que deu 

resultado negativo para COVID-19. Morreu no dia 20 de outubro por consequência de 

insuficiência respiratória aguda, tuberculose pulmonar, desnutrição protéico-calórica 

grave e diabetes mellitus. Diego, se não tivesse esperado tanto a ser atendido, recebido tão 

rapidamente a alta e aguardado novo período até retornar, poderia ter sido uma morte 

evitada. 
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Waldemar possuía 22 anos, e chegou ao PSGHA em meados de março. Teria 

começado seu tratamento para tuberculose em fevereiro, e relata que estava há três dias 

com mialgia, hemoptise e astenia. O BAM indica que ela estava baixado na unidade de 

saúde há menos de uma semana, advindo do Sanatório Penal, com queixa de dispnéia. 

Desta vez entrou já em cadeira de rodas. Morreu no dia seguinte de sua internação, tendo 

sido encaminhado a sala vermelha quando evoluiu para hemoptise maciça, no entanto às 

23:30 é declarado seu óbito.    

Novamente com relação ao atendimento médico, a análise mais detida dos BAMs 

que nos foram disponibilizados, revela menções de administração de 

cloroquina/hidroxicloroquina em pelo menos 04 pacientes internados no PSGHA. É 

importante ressaltar que desde que as taxas de contágio de COVID-19 atingiram níveis 

globais, este medicamento ganhou destaque pelo seu uso político, uma vez que órgãos 

técnicos de saúde como OPAS/OMS e até mesmo a Anvisa emitiram ao longo do ano 

comunicados contrários ao uso da cloroquina/hidroxicloroquina por ausência de 

evidências científicas de sua eficácia ou benefícios no tratamento do vírus. A OMS ainda 

acompanha estudos sobre o tema e em sua página esclarece:  

“As evidências disponíveis sobre benefícios do uso de cloroquina ou 

hidroxicloroquina são insuficientes, a maioria das pesquisas até agora sugere que 

não há benefício e já foram emitidos alertas sobre efeitos colaterais do 

medicamento. Por isso, enquanto não haja evidências científicas de melhor 

qualidade sobre a eficácia e segurança desses medicamentos, a OPAS recomenda 

que eles sejam usados apenas no contexto de estudos devidamente registrados, 

aprovados e eticamente aceitáveis.”178  

         Já a Anvisa, publicou em 30 de março esclarecimento que informa:  

“[...]não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desses medicamentos 

para o tratamento da Covid-19. Portanto, não há recomendação da Anvisa, no 

momento, para a sua utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de 

prevenção à contaminação pelo novo coronavírus;”179 

 Não obstante, em meados de abril deu entrada no PSGHA o Sr. Alexandre, cujo 

diagnóstico na entrada foi de cetoacidose diabética e a hipótese indicada ao tempo era 

diabetes mellitus insulinodependente com cetoacidose. Teve também registrado o 

diagnóstico secundário de taquicardia supraventricular. No dia seguinte, é realizada a 

                                                             
178 Disponível em <https://www.paho.org/pt/covid19#cloroquina>  
179 Disponível em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/esclarecimentos-sobre-

hidroxicloroquina-e-cloroquina>  

https://www.paho.org/pt/covid19#cloroquina
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/esclarecimentos-sobre-hidroxicloroquina-e-cloroquina
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2020/esclarecimentos-sobre-hidroxicloroquina-e-cloroquina
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tentativa de cardioversão química com uso de adenosina 12mg, no entanto sem sucesso. 

Três dias depois, o paciente evoluiu em choque cardiogênico, sem controle da frequência 

cardíaca com amiodarona, sendo entubado e iniciado o tratamento com cloroquina. O 

exame de SWAB para detectar infecção por COVID-19 é realizado apenas no dia seguinte, 

que é também a data do óbito do paciente e teve como resultado positivo para infecção 

pelo vírus. 

 No final de abril, também constatamos dois casos de menção do uso de cloroquina 

em pacientes da unidade de saúde do Complexo Penitenciário de Gericinó. Um deles, o 

Sr. Fabio deu entrada no PSGHA com hipótese diagnóstica de “tuberculose respiratória 

não especificada” iniciando tratamento de cateter com cloroquina no dia seguinte. A coleta 

de SWAB para testagem de COVID-19 foi realizada no dia seguinte ao início do 

tratamento e dois dias depois Fábio evoluiu a óbito por “parada cardíaca, insuficiência 

respiratória aguda, síndrome respiratória aguda grave e pneumonia”. O outro, Sr. Luis, 

tem registrado em sua admissão que é portador de insuficiência cardíaca não especificada 

recebendo o diagnóstico de insuficiência cardíaca, tosse crônica, síndrome gripal e 

suspeita de COVID-19. Assim como o anterior, fica internado no Pronto Socorro Geral e 

dois dias depois, no mesmo registro, um médico informa que “suspende o RHZE180 para 

evitar toxicidade” uma vez que a história epidemiológica e o exame de raio-x não eram 

compatíveis com tuberculose e “inicia hidroxicloroquina”. Minutos depois, o mesmo 

profissional reavalia e indica que optou por “não iniciar hidroxicloroquina por ora, 

paciente com história patológica pregressa de cardiopatia”. O Sr. Luis evolui a óbito no 

dia seguinte e o registro indica que - apesar de posteriormente ter sido confirmado a 

COVID-19 - no momento o resultado não havia saído pois o boletim é encerrado indicando 

o paciente como caso suspeito.  

 Por fim, em meados de maio, o Sr. Daniel dá entrada no Pronto Socorro tendo 

registrada na admissão a hipótese diagnóstica de infecção por coronavírus de localização 

não especificada, iniciando o tratamento com cloroquina algumas horas após a entrada. 

Menos de 10 horas depois, outro profissional suspende o uso do medicamento e registra a 

coleta de SWAB que veio a apresentar resultado negativo para COVID-19. Sr. Daniel vem 

à óbito nove dias após o registro de sua entrada.  

                                                             
180 Esquema de tratamento para casos de tuberculose 
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 Se por um lado, carecem estudos técnicos que comprovem a eficácia do 

medicamento no combate à infecção por COVID-19, por outro são fartos os estudos que 

apontam para os riscos, especialmente para cardiopatas, da ocorrência de arritmias 

cardíacas que podem inclusive levar à óbito. Um número considerável de estudos 

sugere, na melhor das hipóteses para os que desejam justificar o uso experimental do 

medicamento, que este seja realizado dentro do contexto de pesquisa clínica, uma vez 

que foi identificado o aumento do risco de complicações cardíacas.  

 O uso do medicamento, registrado nos quatro casos mencionados, indicam o 

caráter absolutamente experimental, uma vez que em nenhum dos casos havia sequer a 

confirmação do contágio por SarsCov2. Destaca-se ainda que um dos profissionais volta 

atrás na decisão após reavaliar e perceber que se tratava de paciente com histórico de 

cardiopatia e em outro o tratamento é suspenso por profissional diverso da que optou pelo 

uso da medicação. O exame de COVID-19 deu negativo alguns dias depois. O outro caso, 

infelizmente morreu tendo como causa principal parada cardíaca, no entanto a inexistência 

de investigação mais profunda dos óbitos ocorridos no sistema impede inclusive sabermos 

se o medicamento teve ou não influência neste ou em qualquer outro caso.  

 A ideia de aplicação de medicamentos cuja previsão de sua utilização é apenas de 

modo experimental, remete a alguns dos piores episódios da história da medicina moderna, 

que por diversas vezes realizou pesquisas médicas e científicas de caráter experimental em 

pessoas privadas de liberdade como os notoriamente antiéticos estudos em prisioneiros 

realizados na Alemanha Nazista e no Japão para desenvolver tratamentos que poderiam 

ser aplicados em soldados da Segunda Guerra Mundial.  

Para além das doenças infecciosas e de trato respiratório, há ainda o grupo das 

outras comorbidades mais comuns no sistema, que colocam esta parte da população 

prisional em especial situação de fragilidade, quais sejam: doenças do sistema circulatório, 

neoplasias e câncer, e por fim diabetes. Primeiramente apresentamos a distribuição racial 

de óbitos por estas doenças, segundo os documentos analisados, e em seguida a 

distribuição por agravo.  
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A falta de insumos para atendimento foi amplamente abordada no primeiro 

capítulo, quando tratamos da paralisação do PSGHA. Esta também apareceu nos casos 

anteriores. Mas este problema é sistemático em diversos casos, impedindo que os 

profissionais de saúde possam fornecer um tratamento minimamente adequado aos presos 

e presas que vão até a unidade de saúde. 

 Denis, era um preso idoso de 89 anos, advindo da mesma unidade no qual foi 

identificado o segundo caso de COVID-19 do sistema prisional fluminense. Ele deu 

entrada em meados de abril, um dos momentos de maior pico de contaminação no estado. 

Dá entrada taquipneico e com infiltrado em base bilateral, apresentando esforço 

respiratório e mialgia. É solicitado swab  para COVID-19, estando o paciente com 85% 

de saturação de O2. A unidade, em primeiro momento, não possuía material para coleta. 

A coleta foi feita somente no final desse dia. Três dias depois de sua internação, o paciente 

no fim da tarde apresentou piora de seu estado geral, vindo a óbito às 19:30. Sua causa 

mortis constante no DO era SRAG, pneumonia e COVID-19 (suspeito). Posteriormente 
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foi confirmado que o Sr. Denis estava de fato contaminado por COVID-19. Ele, como 

todos os idosos do IPCM, poderiam ter se beneficiado do habeas corpus coletivo proposto 

pela Defensoria Pública, evitando que estes se contaminassem, não obstante este foi 

negado. 

Na mesma unidade, outro idoso que poderia sobreviver a pandemia veio a óbito. 

Agenor, 73 anos, cuja a PAD já havia sido pedida pela Defensoria, dá entrada no PSGHA 

em meados de agosto, três dias antes do Sr. Denis. Ele estava dispneico, desidratado, com 

tosse, astenia, diabetes e hipertensão. Agenor informou que estava com sintomas há 15 

dias. Um dia depois da internação, ele é transferido para unidade intermediária, mas o 

oxímetro não estava funcionando no momento da avaliação, segundo o BAM. No dia em 

que o Sr. Denis dá entrada na unidade de saúde, o Sr. Agenor vem a óbito, tendo como 

causa de sua morte no DO sepse pulmonar, diabete mellitus e hipertensão arterial 

sistêmica. Ambos, como os demais presos idosos e idosas do sistema, são grupo de risco, 

possuidores de uma série de comorbidades. A falta de aplicação da Recomendação 62 e 

de todas as demais recomendações de órgãos internacionais como a própria OMS, 

demonstram a parcela que cabe ao sistema de justiça na manutenção da máquina 

necropolítica que o cárcere hoje representa, especialmente durante a pandemia. Tal decisão 

impôs que hoje o SEAPCM seja uma das unidades com maior número de óbitos na 

pandemia, totalizando 12 mortes. 

Outro ponto digno de análise é a demora na checagem dos pacientes, em especial 

os que se encontram na ala das enfermarias que compunham o antigo Hospital Penal 

Hamilton Agostinho Vieira de Castro. O setor, é um longo corredor ao fundo do PSGHA 

com portas gradeadas tanto nas entradas do corredor, quanto nas portas das enfermarias, 

trazendo em sua composição geral um aspecto muito mais próximo de uma unidade 

prisional do que de uma unidade de saúde.  Em diversos BAMs é possível perceber longos 

períodos sem quaisquer registros realizados no campo de “evolução”, corroborando com 

as inúmeras reclamações de sensação de abandono, registradas ao longo do acúmulo de 

fiscalizações do MEPCT/RJ.  

 Para ilustrar, trazemos o caso do interno Daniel, que foi levado ao PSGHA ainda 

no início do período de pandemia, no final de março. Sua entrada foi registrada às 18:05, 

e sua anamnese aponta para um possível atendimento anterior na unidade, uma vez que 

menciona que “paciente retorna referindo dor abdominal e vômitos”. A hipótese 
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diagnóstica é de abdome agudo, condição que pode ter origem infecciosa, inflamatória, 

hemorrágica, obstrutiva, perfurativa ou isquêmica, dependendo assim de investigação para 

consolidação do diagnóstico. Os exames solicitados pelo médico em seu registro de 

entrada, não chegaram a ser realizados, pois o primeiro registro de sua evolução se deu às 

09:55 do dia seguinte, quase dezesseis horas após a sua entrada dando conta da seguinte 

situação: “cliente encontrado em óbito em estado de rigidez cadavérica pela equipe de 

enfermagem no momento da entrada na enfermaria masculina da UPA para realizar 

medicação de horário”. Pelo teor do registro, é possível concluir que não só Daniel, mas 

todos os pacientes daquela enfermaria, passaram uma noite inteira sem que nenhum 

profissional de saúde adentrasse o espaço para qualquer verificação.  

Rafael, 66 anos, deu entrada no PSGHA em abril, relatando falta de ar, tosse, febre 

e dispnéia há duas semanas, estando sua saturação de O2 em 84%, sendo internado 

diretamente na “sala vermelha” da unidade, tendo em vista ser diagnosticado com 

insuficiência respiratória aguda. Estava também hipoglicêmico. Destaca-se que em 

momento posterior seu teste de COVID-19 deu positivo. Mesmo estando em estado crítico, 

no BAM há um lançamento na evolução que informa “ao chegar me deparei com o 

paciente sem fralda, sem acesso, com a SVD desconectada, paciente algo orientado mas 

relatando ter ficado sem luz a madrugada inteira! passei o plantão com o paciente em 

ordem, porém, sem acesso venoso, avisado o enfermeiro que avisará o médico por 

motivo de paciente ser de difícil acesso e não ter antibiótico IV!”. O estado de saúde de 

Rafael deteriorou severamente nos dias subsequentes, mesmo que tenha sido dado a partir 

deste momento um acompanhamento intenso na unidade de saúde ao paciente. Ele vem a 

óbito no final de abril tendo como causa de morte síndrome respiratória aguda grave, 

pneumonia e COVID-19 (suspeito). 

Carlos, 57 anos, deu entrada em meados de maio com queixa de dor nas costas, 

relatando dor ventilatória com início há sete dias. Foi para triagem de pessoas com 

sintomas respiratórios, tosse, coriza e anosmia, sendo enviado para enfermaria D, distinta 

das informadas anteriormente como o fluxo para sintomáticos. Referindo a dispnéia, 

passou a usar o cateter O2. Somente dois dias depois de sua entrada e véspera de sua morte, 

Carlos teve swab coletado para COVID-19. Em seu último dia de vida, e somente então, 

foi relatado a existência de uma úlcera em sua região sacra, quando este já apresentava 

queda de saturação para 74%. Sem sucesso foram feitas tentativas de punção profunda em 
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ambas as femorais. Neste mesmo dia, pela manhã já havia recebido intubação ortotraqueal, 

quando no final da tarde entra em parada cardíaca e vem a óbito. Não tivemos acesso à 

causa da morte por não recebimento da DO.  

Cláudio é um paciente que deu entrada após alta na rede particular no início de 

outubro após barotrauma durante intubação orotraqueal que durou 10 dias, sendo 

posteriormente feito uma traqueostomia. Sua hipótese diagnóstica era de pneumonia 

bacteriana não classificada, possuindo edemas bilaterais em membros inferiores com 

edema anasarca. Este já entra na unidade com úlcera por pressão em estágio II na região 

sacrococcígea, trocantérica esquerda e cotovelo esquerdo, sendo neste caso, diferente do 

anterior, uma série de cuidados adotados pela equipe de saúde. Destaca-se mais uma vez 

a falta de insumos: a equipe não pôde realizar hemocultura por ausência de frasco de coleta 

no PSGHA. Após algum tempo é lançado na evolução que o paciente possuía plegia em 

todos os membros, mesmo que ele relate manter a sensibilidade. Este, como diversos 

outros casos analisados, também estava emagrecido. Durante todo BAM é perceptível 

como Cláudio não possuía condições mínimas para continuar preso: este se comunicava 

tão somente por discretos movimentos com a cabeça, e com o tempo passou também a ter 

flictemas (bolhas) na nádega esquerda.  Foi feito exame para tuberculose, e teste rápido 

para COVID-19, este último positivo. O BAM a que tivemos acesso é interrompido pela 

metade, antes do óbito de Cláudio, que morre em meados de novembro, um mês e três dias 

depois de receber alta da rede externa e dar entrada no PSGHA. 

  Ricardo, 43 anos, estava aguardando o retorno a sua unidade prisional de origem 

quando apresentou uma crise convulsiva e entrou já desacordado no PSGHA. Consta no 

diagnóstico tuberculose pulmonar por meio não especificado, sendo admitido  na “sala 

vermelha” no mesmo dia que ia retornar a UP, apresentando esforço respiratório, 

desorientação e espasmo involuntário. No dia seguinte de seu retorno ao PSGHA, na 

madrugada, o paciente vem a óbito. 

 Além desses já mencionados, outros são os problemas de fluxo: a dificuldade de 

acesso à rede externa é um marco no sistema prisional, o que foi detidamente analisado 

em capítulo próprio. Um caso torna-se emblemático na comprovação dos efeitos perversos 

de tal gargalo. Paulo, 21 anos, entrou no PSGHA com surto psicótico e suspeita de uso 

abusivo de drogas, apresentando alteração nos sinais vitais, falta de interação com a equipe 

e não respondendo a estímulos verbais. No dia seguinte à sua internação, pela manhã, o 
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paciente apresentou crise convulsiva. Neste mesmo dia à noite seu estado se agrava e é 

requerido pelo PSGHA “Vaga Zero” para que Paulo possa realizar um TC de crânio e 

avaliação neurológica. Esta vaga foi negada, apesar de informação que o paciente 

apresentava perfil de CTI. No dia seguinte foi descoberto pela manhã, por meio de teste 

rápido, que o paciente ainda convivia com HIV, e seguia desacordado somente 

respondendo a estímulos dolorosos. Mais uma vez é requerida “Vaga Zero”. Quatro dias 

depois o paciente estava comatoso, e o PSGHA seguia aguardando a solicitação de TC de 

crânio, passando a tratar para neurotoxoplasmose e meningite fúngica até resultado de TC. 

Entra em nova convulsão nesta manhã e segue tendo crises parciais ao longo do dia, tendo 

tais cessado após sedação. À tarde o paciente apresentava espasmos musculares em 

membros superiores, sendo transferido para “sala vermelha”. No dia seguinte pela manhã 

há nova crise convulsiva, com quadro neurológico a esclarecer, estando o paciente com 

esforço de luta com respirador, estrabismo divergente e espasmos musculares de 

mioclonia. Ainda aguardava TC de crânio, 8 dias depois de internado, já acoplado em 

respirador mecânico, com previsão para ser realizado no dia subsequente, conforme 

lançamento da evolução no BAM. Paulo vêm a óbito uma semana depois do último 

andamento presente no BAM.  

  Mas a violência da necropolítica elaborada na completa falta de acesso à saúde e 

no volume considerável de mortes evitáveis no sistema, que se baseia na política de 

definhamento, não se limita ao deixar morrer, mas sim impõe a corpos tão vulneráveis 

como os casos acima apresentados, outras formas de violação de seus direitos humanos 

mais básicos. A contenção mecânica de pacientes é reconhecidamente uma prática de 

violência institucional. É especialmente grave quando tal é feito em pacientes como os da 

“sala vermelha”, como pudemos apurar na visita relatada acima, que são os que estão em 

situação mais grave. Não podemos deixar de lembrar que segundo a Omega Foundation181 

algemas podem ser usadas como equipamentos de tortura, e sem dúvida nestas condições 

relatadas o são.  

 Jorge, 33 anos, deu entrada no PSGHA em meados de julho por apresentar há sete 

dias quadro de dispnéia progressiva, estando desorientado como consequência da mesma, 

conforme relatado em sua anamnese. Também, como grande parte dos casos relatados, o 

paciente que convivia com HIV. Logo em seu primeiro dia, na evolução, é possível 

                                                             
181 https://omegaresearchfoundation.org/our-work/trade-tools-torture 
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encontrar que esse estava em contenção mecânica dentro da unidade, mesmo dispneico. 

Neste caso, como no anterior, também foi requerida vaga na rede externa para unidade 

intensiva. No dia seguinte, em novos lançamentos na evolução, é indicado que o paciente, 

que estava desorientado e prostrado, seguia contido no leito.  Este BAM, como alguns 

outros, encontra-se incompleto, terminando no segundo dia de internação. De acordo com 

a declaração de óbito, Jorge teve como causa mortis sepse, HIV, insuficiência respiratória 

e anemia. Veio a óbito quatro dias depois de sua internação e o resultado de seu PCR, 

colhido no dia de sua entrada, foi positivo para COVID-19. 

  A contenção mecânica que aparece com forma indeterminada no caso anterior, 

começa a ter contornos mais definidos. Manuel, 30 anos, dá entrada no PSGHA no início 

de novembro com dispnéia, mialgia e odinofagia há quatro dias, em seu RX de Torax 

apresenta infiltrado inflamatório difuso bilateralmente com 100% de acometimento, sendo 

levado diretamente a “sala vermelha”, relatando ainda dor no peito. Este informa que 

mexia com a área de esgoto de sua unidade de origem, possuindo inclusive escoriações 

nas mãos, sendo possível aferir do BAM que uma das suspeitas é leptospirose. Por óbvio, 

o paciente, conforme posto no BAM, estava agitado e ansioso, e passa a apresentar 

dispnéia mais severa e insuficiência renal aguda. O impacto psíquico em Manuel mostra-

se poucas linhas abaixo na evolução, este passa a se auto agredir e a “ter falas de querer 

morrer”. Não obstante seu estado gravíssimo de saúde e a deterioração do seu estado 

psicológico, três dias depois de sua internação, o paciente encontrava-se acordado de 

madrugada relatando o incômodo da algema, que saiu do braço e foi recolocada por agente. 

A violência de tal ato é mantida por todo o BAM, que está incompleto, apresentando 

diversas passagens com a informação “contido no leito”, mesmo quando este já estava 

com escarro sanguinolento. Manuel foi vítima de tortura em seus últimos dias, terminal, 

dispinêico mas algemado em seu leito. Morre um dia depois de seu aniversário de 31 anos, 

12 dias após dar entrada no PSGHA, tendo como causa mortis sepsis pulmonar, 

insuficiência renal e COVID-19 (suspeito), cujo exame veio negativo após seu óbito. 

A aplicação de testes de COVID-19 por swab em obituados se tornou a regra desde 

abril no PSGHA, mas durante o período inicial da pandemia e na rede externa a falta de 

testagem foi a marca, deixando casos suspeitos permanentemente sem resposta e 

subnotificados 
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Mesmo que as testagens tenham sido feitas a partir de abril, o questionamento 

quanto a sua temporalidade permanece. Dos 63 testados que vieram a óbito, 22 foram 

feitos na data do óbito e 16 até três dias antes. 

 
 

Ademais, distintamente de todas as recomendações acima mencionadas sobre 

cuidados no preenchimento do DOs, especialmente na causa mortis, fica demarcada a 

negligência ao analisarmos a categoria causa indeterminada. A partir da análise dos BAMs 

e dos DOs foi possível distinguir quem chegou cadáver e aqueles que foram classificados 

como indeterminados por outras razões. Destacamos que ambas entram como mortes 

“indeterminadas” ou por “causa desconhecida” 
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Mais uma vez as pessoas negras são as mais atingidas como poderá ser visto no 

gráfico a seguir 

 

 

         
 

  Notícias no mês de outubro deram conta de um preso que veio a óbito na porta do 

PSGHA182, sem atendimento, mas que constava como “chegou cadáver” em seu BAM. É 

importante ressaltar que este não é um caso isolado. Miguel, 24 anos, veio a óbito em um 

dos primeiros dias de novembro. Seu BAM denota que o paciente deu entrada já em parada 

cardiorrespiratória e sem sinais vitais. No entanto, há relatos constantes do mesmo de que 

o guarda da unidade informou que este chegou grave, sem conseguir deambular, mas com 

vida. Dá conta ainda que este estava no PSGHA 20 dias antes, tendo recebido diagnóstico 

de tuberculose. Como muitos dos casos analisados, Miguel estava extremamente 

emagrecido segundo o documento. Diferente dos demais casos em que a chegada cadáver 

                                                             
182 Disponível em <https://globoplay.globo.com/v/8970313/programa/> 
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gera morte por causa indeterminada na Declaração de Óbito, Miguel teve como sua causa 

mortis tuberculose pulmonar e desnutrição grave. No mínimo 20 presos chegaram cadáver 

ao PSGHA entre março e novembro deste ano. 

 Como mencionado, um grande número de pacientes deu entrada já em óbito no 

PSGHA, dentre estes um chamou nossa atenção ainda durante o processo de produção e 

cruzamento dos dados presentes neste relatório. O BAM do Sr. Flavio registra que ao dar 

entrada no Pronto Socorro Geral, apresentava rigor cadavérico e foi classificado como 

“morte sem assistência”. O MEPCT/RJ recebeu, poucos dias depois, denúncia que dava 

conta de um interno que teria levado uma semana após o óbito para ter o corpo removido 

do Complexo Penitenciário de Gericinó.  

 Em posse destas informações, oficiamos a SEAP solicitando esclarecimentos 

acerca do óbito do Sr. Flavio à Subsecretaria de Tratamento e à Direção da unidade, por 

entender a necessidade de compreensão de todo fluxo do caso. A direção da unidade 

respondeu, informando que o interno havia passado mal e solicitado atendimento médico 

tendo sido encaminhado desacordado ao Pronto Socorro por volta das 19hs. No entanto, o 

BAM informava a confirmação do óbito com o registro de rigor cadavérico apenas 30 

minutos depois disso. Outros documentos fornecidos, indicam que o Sr. Flavio havia sido 

atendido no Sanatório Penal, referência do sistema prisional fluminense para o tratamento 

de tuberculose no início do ano. A ficha de investigação de óbito declara sua causa da 

morte como indeterminada. O Sr. Flavio cumpria pena no regime semiaberto e poderia ter 

sido autorizado a cumprir prisão domiciliar - evitando potencialmente a sua morte por falta 

de assistência - caso o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tivesse cumprido as 

recomendações de mitigação dos efeitos da pandemia, já mencionadas nesse relatório.  

 Como último ponto a ser mencionado nesse complexo de violências geradas a cada 

preso obituado no Rio de Janeiro, seria inviável não mencionar efeitos extremamente 

perversos na ruptura de dignidade das pessoas privadas de liberdade após seu óbito, e a 

manutenção da violação de direitos humanos de seus familiares. Logo quando da 

aprovação da Resolução SEAP/SEPOL 10, fluxos ainda não haviam sido estabelecidos de 

modo detido e responsável. Luciano, cuja idade no BAM é 22 anos e na Guia de Remoção 

Cadavérica é 25, veio a óbito cinco dias depois de declarada contaminação descontrolada 

de COVID-19 e serem estabelecidas as medidas de isolamento social pelo governo 

estadual. Ele dá entrada já cadáver às 00:50 horas, recebendo em sua declaração de óbito 



167 
 

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 necrópsia. Foi tentado contato com o corpo de bombeiros, 

mas mais uma vez a direção do IML informou que não estava atendendo este tipo de 

remoção. O corpo de Miguel somente foi removido segunda-feira dia 23.03, segundo a 

Guia de Remoção Cadavérica. Segundo as documentações analisadas nove presos não 

tiveram sua entrada no IML localizada, 57 passaram por perícia necropapiloscópica, 17 

passaram pelo IML mas não fizeram laudo necropapiloscópico, só obtivemos confirmação 

de duas necropsias e 58 casos não temos informação, dos 141 presos e presas mortos na 

pandemia. 
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7. Considerações Finais 

 

 Este relatório, mais do que apenas a realização de denúncias e recomendações 

sobre como interromper a política de definhamento agravada pela pandemia, foi e seguirá 

sendo um exercício de garantir a memória da barbárie vivida por aqueles segregados da 

nossa sociedade, àqueles que acionam o pacto da branquitude de silêncio sobre as 

violências perpetradas contra os nossos “outros” negras e negros expropriados desde o 

início da nossa história, seja material, simbólica, física e psiquicamente.  

Não há como se afirmar que é o acaso que faz com que o sistema de justiça siga 

afirmando haver saúde. O que pode ser dito é que a cada decisão reafirmam que este é o 

(ou a sua falta) acesso à saúde que julgam ser digna para aqueles que desumanizam, para 

qual atos tidos como ilegais parecem autorizar que a sociedade, como um todo, pratique 

os atos atrozes de lesa humanidade vivenciado por seus corpos. Nada tem a ver com 

conhecer que presos e presas devem ter acesso ao mesmo nível de saúde do extramuros, 

mas sim com a escolha de sequer iniciar as políticas de atenção em saúde necessárias a 

pandemia, para desmontá-las quando ainda são meras promessas orais. A segregação e a 

naturalização da morte de pessoas presas foram repetidas à exaustão em nossas reuniões 

com representantes do poder público, escutando que “presos não podem concorrer no 

acesso à saúde com a população livre”.  

O que nos informa o relatório e as políticas na pandemia falam mais de nós, 

população dita livre, do que deles, nossos ditos “outros”. Seguimos aderindo à 

necropolítica com o silêncio diante do horror ou com o ódio irracional aos criminalizados 

e criminalizadas. A aceleração do genocídio está posta na pandemia, quando os mesmos 

corpos que não podem “concorrer” para acesso ao direito básico à saúde mesmo sendo 

munícipes como todos nós em liberdade, também não podem receber a única medida de 

prevenção viável ao COVID-19: a liberdade, mesmo que vigiada, de assegurar a sua 

sobrevivência e buscar por si atenção à saúde. Não se garante a saúde e não se liberta da 

vedação de acesso a ela imposta pelas instituições totais. 

Não se pode negar os mais de cinco séculos de história de violência colonial 

perpetuada e mantida a partir da justiça criminal e seus cárceres. Não prendemos mais 

negros e pobres porque áreas de favela são mais violentas, mas sim porque o “medo 
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branco” que é carregado no nosso imaginário desde o fim formal da escravidão, 

estigmatizou as comunidades negras e indígenas, territorializando a violência de estado 

também a partir da seletividade criminal. O perfil da população prisional diz muito mais 

de nós, do que dos presos e presas: não há maior incidência de criminalidade nestes grupos, 

como tão racistamente Nina Rodrigues propunha, mas sim prendemos mais aqueles que 

vemos como “indesejáveis”. 

A questão, quando lidamos com a memória da barbárie e do genocídio, é que por 

mais que tentemos colocá-las em palavra sempre existe o imponderável, o inenarrável, da 

violência que de tão desumanizadora, torna-se indizível. Foi assim na colonização, foi 

assim na ditadura empresarial militar, é assim na contemporaneidade, especialmente nas 

prisões durante a pandemia de COVID-19. O exercício do não deixar, mais uma vez, que 

o negacionismo e o encobrimento marquem nossa história, sempre dos vencedores que 

amenizam e negam a sua própria violência extrema, encontra um limite no relato daquilo 

que de tão atroz não nos permite memorizar por completo. Uma frase, de um prisioneiro 

de Auschwitz em  1944, Primo Levi, parece dizer sobre o quão profundo é a interdição da 

própria memória em um genocídio em curso 

“Pela primeira vez, então, nos damos conta de que a nossa língua não tem palavras para 
expressar esta ofensa, a aniquilação de um homem. Num instante, por intuição quase 

profética, a realidade nos foi revelada: chegamos ao fundo. Mais para baixo não é possível. 

Condição humana mais miserável não existe, não dá para imaginar. Nada mais é nosso: 

tiraram-nos as roupas, os sapatos, até os cabelos; se falarmos, não nos escutarão - e, se nos 
escutarem, não nos compreenderão. Roubarão também o nosso nome, e, se quisermos 

mantê-lo, deveremos encontrar dentro de nós a força para tanto, para que, além do nome, 

sobre alguma coisa de nós, do que éramos.”183 

A população tantas vezes chamada de “livre” segue seu rumo na pandemia, sem 

olhar para trás naqueles que tombam no percurso. Walter Benjamin, tão duramente alijado 

de sua humanidade durante o nazismo nos aponta o dever de escolha da história que 

desejamos contar.  

“O anjo da história deve parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde 

uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem 

cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que 
gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas no paraíso sopra 

uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais 

fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as 

                                                             
183 LEVI, Primo. É isto um homem?, Tradução Luigi Del Re, Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1988, p. 24 e 25 
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costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós 

chamamos de progresso é essa tempestade.” 184 

Ficamos assim com o sujeito histórico por excelência, ficamos com a história e 

memórias dos oprimidos, para romper o ciclo de seguirmos a vida normalmente 

esquecendo dos escombros que deixamos para trás. Ainda há tempo na pandemia, ainda 

há tempo de mudar a história do futuro que está por vir. Basta que optemos a “despertar 

os mortos” e “juntar os escombros” alterando os rumos políticos daqueles que morrem e 

definham por trás dos muros de arames farpados que podem não mais resistir sozinhos, 

somente com seus familiares, a barbárie da necropolítica que de tão cotidiana se tornou 

natural. 

Começamos com Conceição185, e terminaremos com ela, em diálogo com quem 

define os rumos das estratégias do MEPCT/RJ, familiares, presos e presas 

 

 

                                      Da Conjuração dos Versos 

                               -nossos poemas conjuram e gritam- 

 

O silêncio mordido 

rebela e revela 

nossos ais 

e são tantos os gritos 

que a alva cidade, 

de seu imerecido sono, 

desperta em pesadelos. 

  

E pedimos 

                                                             
184 WALTER, Benjamin “Tese IX sobre o Conceito de História”, citado porLOWY, Michel. Walter 

Benjamin: avisos de incendio - Uma das teses sobre o conceito de história”, Tradução Wania Nogueira 

Caldeira Brant,[tradução das teses] Jeanne Marie Ganebin, São Paulo: Boitempo, 2005. p. 87 
185 EVARISTO, Conceição, Da Conjuração dos Versos: nossos poemas conjuram e gritam, Disponível 

em https://lyricstranslate.com/pt-br/conceicao-evaristo-da-conjuracao-dos-versos-lyrics.html 
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que as balas perdidas 

percam o nosso rumo 

e não façam do corpo nosso, 

os nossos filhos, o alvo. 

  

O silêncio mordido, 

antes o pão triturado 

de nossos desejos, 

avoluma, avoluma 

e a massa ganha por inteiro 

o espaço antes comedido 

pela ordem. 

  

E não há mais 

quem morda a nossa língua 

o nosso verbo solto 

conjugou antes 

o tempo de todas as dores. 

  

E o silêncio escapou 

ferindo a ordenança 

e hoje o anverso 

da mudez é a nudez 

do nosso gritante verso 

que se quer livre. 
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8. Recomendações  

 

8.1. Recomendações ao Sistema de Justiça 

 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública: Priorização de aplicação 

de penas e medidas alternativas à privação de liberdade, impedindo o avanço do 

superencarceramento e promovendo a redução dos danos do uso da prisão, conforme 

apregoa a Lei 12403/11 e a Resolução Nº 06/2009 do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, bem como o Plano Nacional de Política Criminal e Carcerária 

do Ministério da Justiça;  

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Expandir a realização das audiências 

de custódia para todo o estado, de modo a assegurar que a pessoa presa, principalmente a 

que estiver internada em hospital, tenha contato com um juiz em no máximo 24 horas após 

sua prisão ou alta hospitalar, implementando de modo integral a decisão proferida em de 

Agravo Regimental na Reclamação 29.303 do STF, proferida no dia 10 de dezembro de 

2020; 

 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública: Levar em conta, quando 

das audiências de custódia, o estado de saúde como fator determinante para decretação de 

liberdade, em casos que o encarceramento represente um risco a vida do autor de flagrante 

ou preso provisório;  

 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública: Aplicação 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.  

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de 

Janeiro: que sejam assegurados aos presos de grupo de risco que se enquadrem no 

previsto na Recomendação 62 do CNJ que seja considerada a PAD durante a pandemia 

reduzindo a superlotação críticas nas unidades, especialmente no que se refere aos grupos 

de risco, e PAD humanitária para caso 
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Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro: Que seja respeitado 

a estatuto do idoso na unidade e na execução penal, tomando medidas necessárias para 

evitar que esses cumpram a pena em presídios, tendo em vista sua especial vulnerabilidade, 

especialmente levando em conta a Recomendação 62 do CNJ; 

  Tribunal de Justiça Do Estado do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro: Que seja levado em 

conta a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência para 

colocação em pena alternativa ou PAD presos e presas com deficiência física, 

especialmente paraplegia e tetraplegia, tendo em vista a ausência de condições que 

assegurem acesso adequado a saúde, tratamentos especializados e demais direitos, 

especialmente pela frequente presença de escaras por pressão graves entre os que possuem 

tais condições; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direção da Unidade Prisional, 

Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça, Ministério Público: Redução do 

número de pessoas privadas de liberdade até o limite máximo de capacidade da unidade, 

como orienta o Princípio XVII dos Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas 

Privadas de Liberdade nas Américas - Resolução nº 1/08 da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA);  

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e à Vara de Execuções Penais: 

assegurar que o preso inicie o cumprimento de pena no regime adequado, revertendo assim 

o estrutural quadro de desvio de execução que se estabelece no sistema penitenciário 

fluminense. Conforme orienta o art. 33 do Código Penal e conforme Recomendação do 

Relatório de Visitas a Carceragens e Cadeias Públicas do Rio de Janeiro do CNPCP, 2011;  

 

Conselho Nacional de Justiça, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Assegurar as disposições da Nova Lei de 

Cautelares Penais (Lei 12.403/11), de modo a coibir a banalização da prisão provisória, 

assegurando assim, a regra constitucional que 22 (PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas 
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(Coord.). Lei de execução penal. Série Pensando o Direito, vol. 44. Brasília: Ministério da 

Jusça, 2012.) assegura ao réu o direito a responder ao processo em liberdade, segundo o 

art. 5º, LXVI da Constituição Federal de 1988;  

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:  promover estudos sobre a viabilidade 

do aumento do número de Varas de Execuções Penais na Capital e sua interiorização, bem 

como incremento do número de juízes e serventuários, de modo a garantir condições de 

observância dos princípios da eficiência e da celeridade no sistema de justiça criminal. 

Conforme Recomendação Nº II.a do Relatório de Visitas a Carceragens e Cadeias Públicas 

do Rio de Janeiro do CNPCP, 2011 e Conforme Recomendação do Relatório Final do CNJ 

referente ao Mutirão Carcerário no Rio de Janeiro, regulamentado pela Portaria Nº 

108/2011.  

 

8.2. Recomendações ao Poder Executivo 

 

8.2.1. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direções de 

Unidade e O.S. AFNE: 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Direções de Unidades: vedar 

de qualquer forma de discriminação no tratamento das pessoas privadas de liberdade, por 

motivo relacionado a crença ou religião, sexo, orientação sexual, procedência, 

nacionalidade, condição física, classe social ou orientação política, por força do art. 3º, § 

único da Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal, bem como do art. 3º, IV, da Constituição 

Federal de 1988.  

 

Direção das unidades SEAP-FM, SEAP-CF, SEAP-NS e SEAP-VM (portas de 

entrada): Que seja efetivado a triagem em saúde sendo aplicados testes para doenças 

infectocontagiosas, inclusive COVID-19, e detida anamnese de presos e presas de modo a 

assegurar o eficaz mapeamento dos presos com agravos crônicos, demais grupos de riscos 

e presos que possuam sofrimento psíquico, assim como a aplicação de vacina em conforme 

fluxo previsto no SEAP-FM. Para este que se efetive o fluxo planejado; 
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Direções de Unidades: Garantir que a quarentena para COVID-19, seja realizada 

adequadamente, com ambientes separados para presos e presas identificados/as como 

pertencentes ao grupo de risco e envio dessa informação para a audiência de custódia. 

 

Secretaria de Administração Penitenciária, Direções de Unidades e equipes 

ambulatoriais: que seja mantido um censo detalhado sobre aplicações e resultados de 

teste para COVID-19; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Direções de Unidades: 

Fornecimento de água potável a todos os presos de forma contínua e ininterrupta, inclusive 

durante as refeições, algo que pode ser obtido através da limpeza periódica das caixas 

d’água e da instalação de filtros de água na unidade, bem como fornecer água às celas de 

modo ininterrupto, de modo a evitar a insalubridade e permitir adequadas condições de 

banho aos internos, instalando bombas de água para que o fluxo tenha força mínima e evite 

que os presos tenham de tomar banho enchendo garrafas plásticas, a fim de observar o 

disposto no item 20.211 das Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos da ONU; 

Princípio XI.212, dos Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de 

Liberdade nas Américas - Resolução nº 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da OEA;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direções de Unidades: 

Implementação de adequadas condições nas instalações sanitárias, primando pela garantia 

da privacidade e da salubridade no ambiente de privação de liberdade, conforme orienta o 

item 1514 das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU; e o Princípio 

XII.215, Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas 

Américas - Resolução nº 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA; 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direção da Unidade - Garantia do 

acesso adequado a insumos de higiene pessoal na unidade, conforme orienta o item 15 das 

Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU; e o Princípio XII.2, Princípios 

e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - 

Resolução nº 1/08 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Garantir que seja fornecida, de 

acordo com os padrões nacionais e internacionais, alimentação saudável obedecendo à 

gramatura e balanceamento nutricional adequados ao Termo de Referência presente na 

licitação de fornecimento, incluindo a alimentação adequada para aqueles e aquelas que 

necessitam de dieta especial;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: que seja realizado 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; 

 

Direções de Unidades Prisionais: que seja obrigatório o uso de mascaras pelos policiais 

penais, levando em conta as recomendações da OMS e da Resolução 736 da SEAP e SES 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direções de Unidade: Que seja 

assegurado espaço adequado para isolamento preventivo e de presos com síndrome gripal 

e/ou COVID-19, de modo a não o manter no isolamento para cumprimento de sanção 

disciplinar da unidade; 

 

Secretaria de Administração Penitenciária, Direções das Unidades: Que seja 

assegurado a remessa com o preso/a da medicação de uso contínuo, como para HIV, de 

modo a não interromper o tratamento quando da internação no PSGHA; 

  

Secretaria de Administração Penitenciária, Direção da Unidade: que sejam levados 

de modo célere casos de tuberculose agravados, evitando o represamento da demanda nas 

unidades prisionais e a chegada de casos de preso com quadro mais severo, como caquexia 

  

A direção do PSGHA, Direção da Unidade: que seja assegurado o adequado 

preenchimento do BAM e do DO com dados fidedignos quanto ao local do óbito, raça, 

idade e nome de modo a evitar descumprimento das normas para preenchimento de 

Declarações de Óbito, evitando futuros problemas no Registro do mesmo 
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A Direção do PSGHA: Que seja meticulosamente preenchida a autodeclaração racial nos 

BAM e a exata hora de saída do corpo para o IML, e não a hora em que este foi 

encaminhado ao morgue da unidade 

 A Direção do PSGHA: Que se mantenha a testagem de todos os pacientes por meio de 

swab que cheguem com SRAG, sintomáticos ou que cheguem já em óbito na unidade; 

 

Secretaria de Administração Penitenciária e O.S. AFNE: Interdição do espaço de 

acautelamento prévio ao transporte de retorno à unidade depois de atendimento ou 

internação no PSGHA, alocando-o em local que respeite a dignidade humana e não 

represente tratamento cruel, desumano e degradante;  

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Descentralizar a marcação de 

consultas e procedimentos via SER, permitindo acesso à plataforma por médicos lotados 

nas unidades prisionais; 

Secretaria de Administração Penitenciária, Direções de Unidades Prisionais: Que seja 

assegurado o tratamento adequado e constante para diabéticos evitando agravamento do 

quadro dos mesmos; 

 

Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, Direções de Unidades: Que 

não seja interrompido durante a pandemia, em nenhuma hipótese, o tratamento dos demais 

agravos do sistema, especialmente os tratamentos e mapeamento de doenças 

infectocontagiosas de modo a reduzir o número de mortes evitáveis e a maior 

vulnerabilização dos presos ao COVID-19; 

 Secretaria de Administração Penitenciária: Criação de um setor do SOE exclusivo para 

atendimentos em saúde, assegurando que os presos não percam suas consultas ou a vaga 

emergencial regulada; 

Secretaria de Administração Penitenciária, Direção da Unidade: Que seja 

imediatamente interrompida o uso de algemas para contenção nos leitos dos pacientes da 

sala vermelha 
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Secretaria de Administração Penitenciária, Direção da Unidade: Que haja a efetiva 

separação entre presos confirmados de COVID-19, presos com tuberculse e presos 

contactantes negativos por exame, de modo a evitar coinfecção ou alastramento de 

COVID-19 

Secretária de Estado de Administração Penitenciária, Direções de Unidades: seja 

efetivada a entrega 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; 

Secretária de Estado de Administração Penitenciária, Direções de Unidades: que 

sejam ampliadas 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; 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e à Secretaria de Segurança 

Pública: 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;  

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, evolução e óbito de familiar de modo 

eficiente e seguro; 

 

8.2.2. Secretaria de Administração Estadual, Secretária Estadual de 

Saúde Secretárias Municipais de Saúde 
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Secretaria Estado de Administração Penitenciária e Secretária Estadual de Saúde: 

Implantar efetivamente a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas 

privadas de liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no estado do Rio de Janeiro, com 

definição de ações e serviços que viabilizem uma atenção integral à saúde da população 

prisional, na lógica do SUS, conforme termo de adesão oficializado através da Portaria n.º 

2.275, de 17 de outubro de 2014.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde que possuam unidades 

prisionais: Trabalhar de forma integrada a fim da garantia de acesso ao Sistema Único de 

Saúde em todos os níveis de complexidade, respeitando a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher do Ministério da Saúde e evitando a centralização dos 

atendimentos na UPA de Gericinó.  

 

 

Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle de Tuberculose do 

Departamento e Secretaria de Estado de Saúde: Aprimorar ou criar marcadores 

próprios sobre saúde que demonstrem a complexidade do problema em questão e suas 

estratégias de enfrentamento no tocante à tuberculose no meio prisional, em especial 

quando da publicação de relatórios e documentos oficiais como o Infopen, a Avaliação da 

Gestão do Programa Nacional de Controle da Tuberculose e o Plano Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro, dos respectivos órgãos;  

 

Secretaria Estado de Administração Penitenciária e Secretária Estadual de Saúde: 

Disponibilizar, comprar e manter ambulância e profissionais para sua utilização, para o 

transporte que se fizer necessário de pessoas privadas de liberdade entre os ambulatórios 

das Unidades Prisionais, os hospitais da SEAP e da rede hospitalar extramuros do SUS, 

evitando-se o transporte de pessoas doentes, notadamente de emergência, pelo SOE-

SEAP;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Secretaria Estadual de Saúde: 

Reestruturar e potencializar os programas de atenção para diabetes, hipertensão, 

tuberculose e DST/AIDS, sintonizando-os com os preceitos estabelecidos no PNAISP e 

na política nacional de combate à Tuberculose, com implantação de protocolos de acesso 

e acolhimento;  

Secretaria Estadual de Saúde: que seja assegurado os insumos necessários aos 

ambulatórios das unidades prisionais, assim como do PSGHA para que seja possível o 

efetivo cuidado com os presos que possuem agravos ou ferimentos; 

 

 

Governo do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Secretaria 

de Estado de Saúde: Garantia de que as transferências médicas não sejam realizadas pelo 

SOE, mas por ambulâncias especializadas a fim de coibir as reiteradas práticas violentas 

que violam o princípio da dignidade humana, insculpido no art. 1, III da Carta Magna e no 

artigo 10 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos;  

 

 

 Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, Secretaria Estadual de Saúde 

e Secretarias Municipais de Saúde que possuam unidades prisionais: Que seja 

garantido o permanente controle dos dados de testagem de COVID-19 do sistema 

prisional, de modo a haver controle e mapeamento epidemólogico efetivo da doença, 

sendo essencial a estratégia de testagem em grande escala.  

 Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria do Estado de Saúde: Que seja 

finalizado o contrato aditivo, desinterditando os leitos remanescentes que estão 

subutilizados na observação masculina; 
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Secretaria de Polícia Civil, Secretaria do Estado de Administração Penitenciária: 

Que seja revogada a Resolução SEAP/SEPOL n. 10, assegurando aos presos necrópsia e 

declaração de óbito emitida pelo IML, de acordo com o previsto pelo Protocolo de 

Minessota; 

 

 

Secretaria da Polícia Civil: Que seja ampliado o orçamento e investimentos nos institutos 

de perícia no Rio de Janeiro; 

 

Governador do Estado, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais: Que 

seja criado efetivamente o Sistema de Verificação de Óbito no Rio de Janeiro; 

 

Governador do Estado, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: Que haja autonomia 

dos IMLs orçamentária e independência funcional das polícias, visando uma perícia em 

conformidade com Protocolos Internacionais;  

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Oficie-se a Controladoria Geral 

do Estado para que fiscalize, especialmente, o cumprimento do contrato de fornecimento 

do Estado para que fiscalize, especialmente, o cumprimento do contrato de fornecimento 

da alimentação quanto à qualidade nutricional da comida servida nas unidades prisionais 

do Estado do Rio de Janeiro; 

 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: Que seja assegurado dotação orçamentária 

ou priorizada Emendas Parlamentares que auxiliem a dotação de insumos para a SEAP/RJ; 

 

Ministério da Saúde: Que seja estipulada e assegurada vacinação para população 

Prisional e determinação clara sobre a etapa que tal ocorrerá; 
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