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APRESENTAÇÃO 

 

O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 

(MEPCT/RJ) é um órgão criado pela Lei Estadual nº 5.778 de 30 de junho de 2010, vinculado 

à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). O Mecanismo 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. As visitas de monitoramento têm como objetivo verificar as condições em que 

se encontram submetidas às pessoas privadas de liberdade, com intuito de prevenir a tortura e 

outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes.  

O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro resulta 

do processo de estabelecimento, pelo Estado Brasileiro, das diretrizes contidas no Protocolo 

Facultativo da Convenção contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penais 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 para realizar visitas 

regulares a centros de detenção.  

Torna-se importante ressaltar que nos termos do Protocolo, o termo tortura é 

pensado de forma ampla, sendo utilizado, portanto para designar situações onde haja 

tratamentos desumanos, cruéis e degradantes. Seguindo, ainda, as diretrizes do protocolo, os 

Mecanismos devem ter um mandato preventivo, que tem como fundamental a identificação do 

risco de tortura, pelo método de monitoramento contínuo de instituições de privação de 

liberdade, visando prevenir que violações aconteçam.  
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As instituições de privação de liberdade certamente podem ser caracterizadas como 

locais em que as pessoas ali presas se encontram mais vulneráveis à prática de tortura. O risco 

à tortura nesses locais se potencializa pelas condições de lotação, estrutura física, localização 

das unidades, assim como ao acesso aos insumos de higiene, trabalho, educação, até ás 

condições de trabalho dos agentes e demais profissionais das unidades. 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.  

O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro 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, §5o, 

da Lei Estadual nº 5.778/10. Ademais, em 2013 foi sancionada a Lei nº 12.847/13, que cria o 

Comitê e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, bem como institui o 

Sistema Nacional de Prevenção à Tortura.  

O Relatório Anual do MEPCT/RJ 

 

Conforme orientação da Associação para a Prevenção à Tortura (APT), a elaboração do 

relatório anual é uma atividade primordial para um mecanismo preventivo. O presente relatório 

tem o objetivo de apresentar o trabalho desempenhado pelo MEPCT/RJ ao longo do ano de 

2020, através da análise das condições observadas para o tratamento de pessoas privadas de 

liberdade deste estado e a identificação dos riscos de tortura.  

O Relatório pretende, portanto, apresentar uma síntese das questões analisadas nas 

visitas e relatórios produzidos, bem como em reuniões, seminários, audiências públicas e 

demais atividades desempenhadas pelo MEPCT/RJ em conjunto com o Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/RJ) e outras instituições parceiras. Sua finalidade é 

prevenir e combater as condições de tortura através de recomendações que estabeleçam 

harmonia com os padrões nacionais e internacionais.1 

                                                
1 Declaração do Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU ao apresentar o segundo relatório anual do SPT ao 

Comitê contra a Tortura. Nela, o SPT afirmou “que seu principal objetivo é “identificar situações de risco de 

tortura”. Ao invés da abordagem mais tradicional de reagir à violações uma vez que já tenham ocorrido, o SPT 

adota uma abordagem preventiva holística, baseada numa atuação contínua e proativa regida pela premissa de um 
diálogo de cooperação entre o SPT e os Estados-Partes e os MPNs (...)”. Em: Visita ao Brasil do Subcomitê das 
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O Relatório Anual 2020 foi elaborado pela equipe de membros do MEPCT/RJ – 

Alexandre Campbell, Graziela Contessoto Sereno, Ionara Fernandes, João Marcelo Dias, 

Natália Damazio e Rafaela Albergaria.  

O Mecanismo gostaria de deixar agradecimentos aos membros do Comitê Estadual 

para Prevenção e Combate à Tortura: Rede de Comunidades e Movimentos Contra a Violência; 

Justiça Global & Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro; Associação de Ex-conselheiros 

e Conselheiros da Infância & ODH Projeto Legal; Associação Elas Existem - Mulheres 

Encarceradas; Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário – RJ, Conselho Regional 

de Serviço Social/RJ, Conselho Regional de Psicologia/RJ, Ordem dos Advogados do Brasil – 

seccional do Rio de Janeiro, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Conselho da Comunidade; Comissão de Defesa dos 

Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Políticas 

para Mulheres e Idosos, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro e Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

E nesta oportunidade gostaríamos também de citar instituições, movimentos e 

coletivos que contribuíram ao longo do ano de 2020 para a qualificação e legitimidade dos 

trabalhos do Mecanismo: OPAS/OMS, Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de 

Janeiro, Agenda Nacional Pelo Desencarceramento, Justiça Presente, Observatório das 

Favelas, Produtora Couro de Rato, Associação Brasileira de Lésbicas, Ong Igualdade Racial 

(“Racial Equality”), Pastoral Carcerária, Coletivo Eu Sou Eu, Maré 0800, Fórum Grita 

Baixada, Associação de Mães e Amigos da Criança e Adolescente em Risco (AMAR), 

Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, Movimento Moleque, CEDECA-RJ, Projeto de 

Extensão Mulheres Encarceradas da FND/UFRJ, OMCT, Centro de Assessoria Popular 

Mariana Criola, Associação de Prevenção à Tortura (APT), Ong FASE, ISER, IBCCRIM, 

Conectas, Fórum Permanente de Saúde no Sistema Prisional, Associação de Doulas- RJ, 

Instituto Transformar Shélida Ayana, Instituto Nelson Mandela, OMCT, Gabinete de 

Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), RENFA, Agenda Feminista pelo 

Desencarceramento, Coletivo Todxs Unidxs, e todas(os) as(os) demais parceiros que 

                                                
Nações Unidas para a Prevenção da Tortura e a implementação do Protocolo Facultativo da Convenção 

contra a Tortura. Documento Informativo para Atores Nacionais da Associação para a Prevenção da Tortura 
(APT).  
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contribuíram de modo fundamental para a construção do trabalho do MEPCT/RJ em 2020 e 

que o espaço não permitiu nomear. Agradecemos ainda aos Mecanismos Estaduais de 

Prevenção e Combate à Tortura de Pernambuco, Paraíba e Rondônia e ao Mecanismo Nacional 

de Prevenção e Combate à Tortura, assim como a Defensoria Pública da União e ao Ministério 

Público Federal, especialmente a 7ª Câmara Criminal- CCR e Procuradoria Federal de Direito 

dos Cidadãos – PFDC, além do Ministério Público Estadual, especialmente a Tutela Coletiva 

em Saúde, Assessoria em Direitos Humanos, Tutela Coletiva de Sistema Prisional e Direitos 

Humanos e Tutela Coletiva Infracional; Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a 

partir da parceria do CEDEDICA, NUDEDH, NUSPEN, Tutela Coletiva em Saúde e 

Coordenação Criminal.  

Também agradecemos nominalmente à Alexandra Sanchez da ENSP/Fiocruz por seu 

auxilio técnico, assim como Flavia Medeiros, Fabio Araújo e Rafael Godoi pelo apoio e 

consultoria, além Dra. Raquel Crispino pela inserção no debate de subregistros.   

Fazemos um agradecimento especial à estagiária Nina Barrouin, nossa colaboradora 

nos últimos anos, por toda a generosidade de sustentar essa parceria conosco há dois anos, com 

um trabalho de excelência e afeto. A troca gerada pela sua entrada permitiu não só um estágio, 

mas uma possibilidade de aprendizado crítico a toda equipe do MEPCT/RJ, nos dando folego 

quando a luta estava árdua demais. Esperamos que esta parceria siga por longa data. 
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CAP. I - PANDEMIA: RECONFIGURAÇÕES NA ATUAÇÃO DO MEPCT/RJ 

 

 O mês de março de 2020 entra para a história mundial quando a Organização Mundial 

de Saúde declara a situação de pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus 

que já impactava dezenas de países. Em virtude das altas taxas de transmissibilidade, o 

isolamento social é a melhor forma de evitar o contágio, além dos cuidados com a higiene das 

mãos e o uso de equipamentos de proteção. A presença e o alastramento dessa doença alteraram 

todas as relações sociais no mundo, e por isso, medidas de restrição para circulação foram 

adotadas como a suspenção dos serviços não essenciais. O trabalho remoto se tornou uma 

realidade no mundo inteiro.  

O Estado do Rio de Janeiro reconheceu a situação de emergência de saúde pública em 

16 de março de 2020, pelo Decreto nº 46.973, e restringiu a circulação de pessoas como medida 

de enfrentamento a propagação do novo coronavírus. Com a instalação de diversas medidas no 

estado, desafios foram sendo postos na implementação do monitoramento de espaços de 

privação de liberdade aos órgãos fiscalizadores. 

Parte da seara restritiva suspendia as visitas em unidades prisionais, pelo prazo inicial 

de 15 dias. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE, embora não citado 

no decreto aplicou com similaridade as vedações nas unidades socioeducativas. Os prazos 

foram sendo reavaliados constantemente, até que o Decreto nº 47.250 de 04 de setembro de 

2020, autorizou o retorno nas visitas, com algumas restrições. Foram quase seis meses sem 

visitas em unidades prisionais e socioeducativas no estado do Rio de Janeiro.  

E nesse contexto, a principal questão enfrentada pelo MEPCT/RJ passa pela decisão de 

manter ou suspender as atividades in loco de visitas fiscalizatórias em espaços de privação de 

liberdade, que diretamente não estava impedida pelos decretos esta/duais. E, além disso foi 

necessária uma reavaliação metodológica para definir não se, mas como poderíamos nos 
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adaptar para continuar cumprindo a função do monitoramento em uma situação grave de crise 

global de saúde. 

 Desde sua criação, toda atuação do MEPCT/RJ é orientada pelo princípio de não causar 

danos, que deve ser particularmente observado em situações de privação de liberdade dada 

extrema vulnerabilidade desta população. Com os números de contágio disparando no âmbito 

do Estado do Rio de Janeiro inteiro e a existência de casos assintomáticos, a equipe do MEPCT 

é potencialmente um vetor de transmissão da COVID-19. Considerando a insuficiência no 

fornecimento de materiais de EPI, inclusive para os servidores lotados nas unidades prisionais, 

as condições de encarceramento – que agravam a situação de imunossupressão destas pessoas 

– e o já anunciado colapso do sistema de saúde prisional, e à luz do princípio de não causar 

danos, junto com a decretação de estado de quarentena no Rio de Janeiro, o MEPCT/RJ optou 

por suspender a partir do dia 17 de março de 2020 as atividades presencias, a saber: as 

visitas in loco e o atendimento na sala do Palácio Tiradentes.  Ainda que temos reconhecido 

que essa é a principal ferramenta utilizada pelo órgão para monitoramento dos espaços de 

privação de liberdade, entretanto, também é a principal forma de promover a contaminação das 

pessoas em confinamento, por isso, como uma política para não causar danos nessas 

populações altamente vulneráveis, tomamos essa decisão. 

A opção pela suspensão das visitas se dá em duas dimensões, a proteção das pessoas 

privadas de liberdade já submetidas à uma periclitante situação de vulnerabilidade em especial 

no tocante ao acesso à de saúde e aos membros da equipe do MEPCT. Cabe ressaltar que o 

órgão conta com apenas seis membros tendo a função de fiscalizar e monitorar todos os espaços 

de privação de liberdade do estado, incluindo sistemas prisional e socioeducativo, abrigos, 

institutos de longa permanência, etc. Logo, mesmo admitindo que a visitas fiscalizatória 

constitui uma ferramenta fundamental (senão a mais importante) para a realização do nosso 

trabalho, o imenso volume e a reduzida equipe já impôs ao MEPCT desafios que nos fizessem 

pensar o monitoramento para além dela.  

A aplicação de uma metodologia eficiente de monitoramento remoto em um momento 

como o que estamos vivendo dependeu da intensificação e fortalecimento da juntada 

diversificada de informações em primeira mão estreitando as formas de comunicação com o 

maior número possível de atores, sejam familiares e visitantes de pessoas presas, órgãos 

parceiros em atuação como os que compõe o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à 
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Tortura, sejam servidores e representações da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária e do Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Além 

disso, é necessário também um cuidado especial em toda a filtragem e cruzamento destas 

informações para orientar uma produção confiável de dados que possam subsidiar e orientar 

políticas e ações com impacto no sistema prisional e socioeducativo. 

Os impactos sem precedentes da crise sanitária global, afetam diretamente o trabalho 

do MEPCT/RJ, nos forçando a enfrentar mudanças paradigmáticas para adaptar a forma e os 

métodos do monitoramento dos espaços de privação de liberdade e explorar o amplo rol de 

atribuições que inclui o levantamento de informações, a interlocução com órgãos e 

autoridades, a publicação de relatórios, a produção de recomendações, propostas e 

observações acerca de legislação e regulamentação, alargamento da transparência e 

acesso à informação por parte do estado e a incidência na construção de políticas públicas. 

Como dito anteriormente, a suspensão temporária das visitas tem impactos na atuação do 

MEPCT, mas estes em sua grande maioria podem ser reduzidos e transformados a partir da 

exploração do amplo escopo de atuação do órgão a partir de ferramentas que já eram utilizadas 

mas possuem menos visibilidade com a realização das visitas.   

Com base nos parâmetros internacionais e locais, previstos no OPCAT, nos documentos 

do Subcomitê de Prevenção à Tortura (SPT) e da Associação de Prevenção à Tortura (APT), 

assim como na Lei Estadual 5.778/2010 e no Regimento Interno no MEPCT/RJ, é importante 

ressaltar que constituem como prerrogativas dos Mecanismos de Prevenção a independência 

funcional, autonomia decisória, a análise de risco e de segurança e total gerência sobre ações, 

estratégias e posicionamentos que versem sobre a temática. Bem como o acesso irrestrito as 

informações e registros relativos ao tratamento de pessoas privadas de liberdade, o diálogo 

direto com a qualquer pessoa que possa fornecer informações, o acesso a todos os espaços 

físicos com liberdade e a escolha dos locais a serem visitados, das pessoas entrevistadas e o 

uso de recursos audiovisuais. 

Com esse cenário e mantendo os princípios do órgão, o Mecanismo entendeu que a 

melhor alternativa para evitar a disseminação do vírus nos ambientes insalubres e já limitados 

no que tange a garantia dos direitos sociais básicos, seria a suspensão das visitas de fiscalização.  

Cabe salientar que as recomendações da comunidade científica internacional e nacional 

aponta para a importância de se evitar aglomerações, promovendo o afastamento e o isolamento 
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social, como forma de diminuir a propagação do vírus. A etiqueta respiratória e a higienização 

recorrente das mãos também são estratégias essenciais para diminuir o risco de contaminação. 

Porém, como já apontamos em diversos documentos do MEPCT/RJ durante a pandemia, essas 

medidas não são exequíveis, em sua plenitude, em ambientes prisionais e socioeducativos, fator 

esse que determina e reafirma a decisão do Mecanismo em não utilizar excepcionalmente a 

visita como ferramenta de trabalho neste momento. 

Afinal, ingressar com seis membros externos em um ambiente que apresenta os maiores 

riscos da propagação viral - especialmente quando esses locais estão ocupados por uma 

população que possui a saúde debilitada por conta das condições de encarceramento as quais 

estão submetidas, somadas a ausência de atenção à saúde - durante uma pandemia cujo 

resultado para aqueles do grupo de risco pode ser potencialmente mortal, fere todos os preceitos 

de garantia da dignidade da pessoa humana. Com isso, o MEPCT/RJ construiu ações e 

estratégias que garantam a permanência do monitoramento da situação das pessoas em privação 

de liberdade. 

Destaca-se ainda a recomendação emitida pelo SPT no dia 25 de março2 deste ano aos 

Mecanismos e ao Estado, no qual firmava termos para o combate, prevenção e monitoramento 

de espaços de privação de liberdade durante a pandemia. Neste, em primeiro plano, ressalta-se 

a autonomia de cada MPT de realizar sua análise sobre biossegurança dentro do contexto 

específico de aprisionamento local e suas condições para realização de suas inspeções, 

especialmente pelo rigor metodológico que as visitas in loco desses órgãos possuem. Ainda 

ressalva-se que praticamente nenhum MPT do mundo, segundo apontado em formação 

realizada pela APT e pelas frequentes trocas entre os próprios órgãos, conseguiu realizar visitas 

in loco durante o período de pico da pandemia, especialmente pela inviabilidade de garantir 

biossegurança e os demais quesitos inerentes à esta metodologia, que deveria passar por 

profunda adaptações. 

Ainda segundo o documento do SPT, foi indicado a necessidade, caso a visita in loco 

fosse inviável, que os Mecanismos deveriam criar métodos que garantam a prevenção da 

tortura, incluindo a discussão com as autoridades relevantes, aumento da coleta e exame dos 

                                                
2 SPT. Advice of the Subcommmittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive 

Mechanisms Relating to the Coronavirus Pandemic, 25 de março de 2020, Disponível em < 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf> 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/OPCAT/AdviceStatePartiesCoronavirusPandemic2020.pdf
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dados individuais e coletivos, utilização de comunicação eletrônica com as pessoas privadas 

de liberdade, estabelecimento de linhas diretas e seguras com as unidades, acompanhamento 

da instalação de novos espaços de privação de liberdade, bem como, o aprimoramento da 

distribuição de informações sobre o trabalho dos Mecanismo, garantindo a existência de canais 

rápidos e confidenciais, estabelecendo maior articulação com familiares, advogados e 

instituições da sociedade civil que dialoguem com a situação das pessoas privadas de liberdade.  

Dessa forma, adotamos a partir do dia 17 de março de 2020, o monitoramento remoto. 

Essa modalidade de atuação implica em reuniões sistemáticas com as gestões da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ) e o Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE), com representações de diversos órgãos como o Ministério 

Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPERJ), Secretaria 

de Estado de Saúde (SES/RJ) e Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC). Também incide 

em articulações pontuais e estratégicas com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil 

seccional Rio de Janeiro (OAB/RJ), Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente 

(CEDCA/RJ), Comissão de  Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC/ALERJ), 

Secretarias Municipais de Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), 

Médicos Sem Fronteiras (MSF) e instituições da sociedade civil e movimentos sociais, como 

a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, Frente Estadual pelo 

Desencarceramento do Rio de Janeiro, Agenda Nacional pelo Desencarceramento, dentre 

diversas outras instituições. 

Há ainda reuniões com coletivos de órgãos e instituições a nível nacional com esforços 

conjuntos para a ações que incidam diretamente na temática prisional, socioeducativa e de 

unidades para trato da saúde mental, tanto na área do Poder Executivo, mas também no 

contexto legislativo e judiciário, com a participação de Mandatos Federais e Estaduais e com 

o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Organismos do cenário interestadual, nacional e internacional da política de prevenção 

e combate à tortura permaneceram em constante articulação para construção permanente de 

ações durante a pandemia, como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 

(MNPCT), a Associação de Prevenção à Tortura (APT) e o Subcomitê de Prevenção à Tortura 

(SPT). Ainda estabelecemos diálogo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH). 
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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 

 

Frente aos desafios postos para o acesso aos locais de privação de liberdade, os MNPs 

deverão reforçar seu papel de defensores da transparência e prestação de contas, 

publicando e difundindo dados que compilam através de seu monitoramento. Os MNPs 

revelam informações tanto ao público em geral como aos familiares das pessoas 

privadas de liberdade. No Brasil, por exemplo o Mecanismo Local de Prevenção do 

Estado do Rio de Janeiro publica informes semanais que consolidam toda a informação 

mediante suas atividades de monitoramento à distância, incluídas as condições 

sanitárias e de saúde, as medidas preventivas adotadas pelas autoridades de detenção, 

os casos de COVID-19 e as mortes dentro dos locais de detenção. (tradução nossa)3 

 

 No que concerne às denúncias, o MEPCT/RJ permaneceu atendendo e 

acompanhando casos individuais de violações de direitos das pessoas privadas de 

liberdade conforme demanda de seus familiares, que chegam por e-mail, páginas no 

facebook, encaminhamentos de parceiros para os telefones pessoais dos membros e 

através de uma plataforma digital criada especificamente para denúncias durante a 

pandemia, plataforma esta elaborada pela Frente pelo Desencarceramento do RJ e o 

MEPCT/RJ, com apoio do Data Labe. 

 

Como forma de garantir a publicidade do cenário vivenciado o MEPCT/RJ publicou, 

com ampla divulgação em nosso site e página no facebook, semanalmente, relatórios parciais 

sobre o impacto da COVID-19 no sistema prisional, iniciado em abril e finalizado em agosto, 

e, quinzenalmente no sistema socioeducativo, iniciado em abril e finalizado em julho, com os 

                                                
3 APT. Guia Monitoreo de los centros de detención durante la pandemia de la COVID-19. 2020, p. 8, 

Disponível em < https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance-monitoring-places-detention-through-
covid-19-pandemic> 

https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance-monitoring-places-detention-through-covid-19-pandemic
https://www.apt.ch/en/resources/publications/guidance-monitoring-places-detention-through-covid-19-pandemic
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resultados parciais dos dados obtidos pelo monitoramento remoto do nosso órgão. Outros 

documentos foram produzidos posteriormente em outros formatos nos meses seguintes.  

No entanto, o retorno as atividades presenciais seria uma realidade em algum momento, 

e por isso, foram planejadas ao longo dos meses. A equipe do MEPCT/RJ passou por formações 

com o Médico Sem Fronteiras e com a Organização Pan-Americana de Saúde da Organização 

Mundial de Saúde, que culminou na elaboração de um Protocolo de Biossegurança com 

incidência no processo de retomada das fiscalizações in loco.  

Com isso, a OPAS foi enfática ao dizer que precisa-se ter a plena ciência que os espaços 

de privação de liberdade são ambientes com alta exposição ao novo coronavírus e, por isso, 

com grande propensão a contaminação da COVID-19. E adverte: é primordial encararmos que 

toda pessoa privada de liberdade é um caso suspeito da doença, especialmente com o 

baixíssimo mapeamento feito até o momento, somados a uma alta de positivos quando a 

testagem é aplicada, como detidamente analisado semanalmente em nosso Relatório sobre 

COVID-19 nas Prisões. Em um sistema contaminado, porém isolado, há de se manter todo 

cuidado, compreendendo a possibilidade do meio externo operar enquanto vetor de transmissão 

ao meio interno. 

Por isso, para pensarmos esse processo foi importante analisar as condições objetivas de 

nossa equipe. Atualmente somos compostos por seis membros com formação em direito, 

história, psicologia e serviço social. A multidisciplinariedade é fundamental para o trabalho, 

pois garante múltiplos olhares para a densa realidade encontrada por nós. Salientamos a 

insuficiência quantitativa de trabalhadores para uma política com cerca de 80 unidades 

prisionais e socioeducativas e dezenas de instituições para acolhimentos institucional e 

tratamento de saúde mental espalhados nos 92 munícipios do nosso estado. 

Pois bem, 50% da nossa equipe se enquadra nos grupos de risco estabelecidos na 

COVID-19, pois são portadores de comorbidades. Além disso, na outra metade da equipe 

há 75% de membros que residem com pessoas também inclusas no grupo de risco. 

Ressalta-se que é necessário observamos as condições de trabalho a que estamos submetidos e 

a importância de se garantir o acesso aos direitos humanos a todos e todas trabalhadoras. 

Sobre essa situação, em conversa com a OPAS, nos foi alertado que é inviável a presença 

de pessoas com comorbidades em visitas nos ambientes em que o MEPCT/RJ tem a atribuição 

de fiscalizar. Tais pessoas devem permanecer em isolamento social. A recomendação da OPAS 
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é que o retorno para essa atividade, das pessoas nos grupos de risco, sejam, se possível, 

posterior a vacinação. 

Outra medida essencial para a possibilidade de visita em espaços de privação de 

liberdade é o uso dos equipamentos de proteção individual. Após debates foi necessário 

mediar a forma que a visita deve ser feita (garantir sigilo, o que inclui o preso não falar alto a 

ponto que  agentes ouçam; assegurar que uma visita não ocasione consequências de 

espalhamento do vírus; assegurar a escuta dos presos com qualidade, dentre outros) e quesitos 

de biossegurança; entendendo a dificuldade de se ouvir o preso em uma distância de um metro, 

tendo em vista que a lotação de celas/alojamentos no estado normalmente oscilam em pelo 

menos 200% de sua capacidade, como por exemplo 180 presos em celas que caberiam 75, 

entendemos ser necessário um EPI que garanta uma proximidade razoável sem exposição à 

contaminação, tendo sido indicado pela OPAS e MSF, traje completo equivalente ao de um 

ambiente com severa contaminação, especialmente levando em conta o potencial de 

contaminação em ambientes de privação de liberdade4 e a baixíssima testagem realizada. São 

esses: 

 

1-   Máscaras N95 ou cirúrgica– preferencialmente N95 tendo em vista a maior 

proteção, durabilidade e não descartabilidade, assegurando que possamos 

utiliza-la por mais tempo; ou, alternativamente, mascara IIR, que deve ser 

trocada cada vez que umedecer, evitando contato com gotículas; 

2-   Faceshield – para proteção de outras zonas que podem receber gotículas e 

inclusive à própria máscara, devendo ser higienizado a cada galeria 

3-   Avental impermeável de plástico de mangas cumpridas, que igualmente 

deve ser trocado entre as galerias e/ou celas; 

4-   Luvas, devendo ser enfatizado que durante a visita, como se verá abaixo, 

não deverá haver toque entre a equipe de visita, estruturas do presídio ou os 

próprios presos 

 

                                                
4 Segundo Nota Técnica nº 2, emitida pela Fiocruz no dia 25 de março deste ano o índice de contaminação em 

uma cela de COVID-19 é de um para 5. Sendo assim, com a contaminação de uma pessoa irá gerar a contaminação 

de 90 casos secundários no espaço de 21 dias, novos 90 casos em uma cela de 150 pessoas. A taxa no meio 
externo, segundo o documento, seria de 2 a 3 pessoas. 
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Cabe ressaltar que o acesso a esses materiais foram e continuam sendo um grande 

desafio a equipe do MEPCT/RJ. Em setembro conseguimos a doação de 15 kits completos 

do NUSPEN/DPERJ, mas com o uso, esses materiais acabaram em novembro. Solicitamos via 

ofícios, ainda em setembro, doações da Coordenação de Combate à Tortura do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e também a Presidência da ALERJ. Até o momento 

não fomos contemplados com essas doações, fator que incorreu em nova solicitação ao 

NUSPEN, que nos auxiliou prontamente com os materiais disponíveis.   

Em retorno aos EPIs e seu uso adequado, a OPAS/OMS nos deu indícios de como garantir 

a limpeza dos equipamentos e o cuidado fundamental na retirada, descarte e armazenamento 

desses objetos para evitar a contaminação. Lembra ainda que, caso haja circulação entre as 

pessoas privadas de liberdade e a equipe de fiscalização, com contato físico, será necessária a 

troca dos equipamentos.   

A OPAS, ao tomar conhecimento da nossa metodologia de visita, nos alertou para a 

necessidade de reestruturação. Em linhas gerais, recomendou que as fiscalizações fossem 

realizadas pelo menor número de pessoas possível, chegando a citar a presença de apenas um 

membro por visita, o que por sua vez demandou que atingíssemos um número um pouco 

superior pela inviabilidade de uma única pessoa realizar entrevistas individuais em unidades 

com mais de 2000 presos em sua maioria ou 200 adolescentes internados, inclusive por 

questões de segurança. Sugeriu também que o diálogo com as pessoas em privação de liberdade 

fosse por amostragem, para diminuir a possibilidade de possível propagação do vírus. Quanto 

menor a quantidade de pessoas que tivermos contato, maior os níveis de biossegurança. 

Aconselhou que essas conversas sejam realizadas em distância mínima de 1,5m, ou seja, sem 

a entrada de nenhum dos membros nos alojamentos, celas e quartos, como comumente era 

realizado. Apontou também para a inviabilidade de materiais que não sustentam uma 

higienização como é o caso do papel, caderno e similares. Nos casos de aparelhos tecnológicos, 

é importante encapá-los com papel filme e descartar este envoltório ao final corretamente. 

Indicou também a importância da visita em espaços com a presença das populações mais 

vulneráveis, seja do ponto de vista da instituição, seja em relação a própria população dos 

espaços. E alerta para a necessidade de conversarmos inicialmente com os profissionais de 

saúde dos locais para fazer uma avaliação de risco consistente. 
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Ressaltamos que estas mesmas ressalvas e indicativos supramencionados foram 

reproduzidos durante oficina realizada pela APT, com médicos peritos de mecanismos de 

outros países que haviam sido à época mais duramente impactados, como Espanha. A oficina 

também era voltada a aprofundar debates sobre metodologias novas de monitoramento 

alternativas às visitas e necessidade de adaptação dos protocolos para a realidade de risco 

trazida pelo COVID-19 quando estas pudessem ser retomadas. 

Por isso, adotamos também os seguintes cuidados: 

 

● Será estabelecido novo cronograma de visitas, a ser reajustado periodicamente que 

levará prioritariamente em conta tortura e maus tratos, assim como observar unidades 

identificadas com problemas seja de contaminação, óbitos ou fluxos de COVID-19. 

Serão utilizadas para última avaliação dos cruzamentos permanentes de dados já 

realizados pelo MEPCT/RJ, conforme explicitado acima; 

 

● Antes de cada visita será analisada a arquitetura da unidade a ser inspecionada, grau 

de superlotação crítica e todos os documentos e dados que tivemos acesso previamente 

a essas, buscando identificar previamente problemas no fluxo, óbitos, contaminação, 

condições mais insalubres, acesso a alimentação, custódia, vulnerabilidade da 

população, dentre outros; 

 

●  Avaliação de áreas prioritárias a serem visitadas; 

 

●  Medidas de distanciamento social mais severas dos membros da equipe prévio a esta, 

de modo a evitar contaminação anterior à visita; 

 

● Avaliação de saúde dos membros, assegurando não haver nenhuma alteração que possa 

indicar a sintomatologia de COVID-19 ou vulnerabilidade maior da saúde do membro 

da equipe; 

 

● Buscar, sempre que possível, convite à parceiros que sejam do campo da saúde para 

acompanhar-nos durante a inspeção; 
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● Inclusão no formulário de questões especificamente direcionadas ao COVID-19, em 

conformidade ao recomendado pela APT e SPT; 

 

●  Será estabelecido contato com o setor responsável pelos carros/motoristas da 

ALERJ, pedindo que seja realizada higienização prévia do veículo, assegurando 

o uso de máscara pelo motorista, também sendo alertado que a visita será feita 

em espaço com potencial contaminação de modo a permitir que o profissional 

tenha ciência do que será realizado, requerendo que não haja nenhum motorista 

pertencente ao grupo de risco no transporte para a visita da equipe e que este 

possua EPI adequado (máscara, álcool gel e entre outros) e assistência à saúde 

posterior nos mesmos termos da equipe de inspeção. 

● Será realizada avaliação de saúde da equipe de modo a buscar que não haja 

presença de nenhuma pessoa com sintoma de síndrome gripal e que os membros 

estejam com sua saúde em bom estado; 

● A visita será composta pelo menor número possível de integrantes, evitando 

assim maior exposição; 

● Serão envolvidos em papel filme a câmera, que por sua vez será higienizada e 

trocada na passagem de cada galeria; 

●  Originalmente a equipe se municiava de caneta e papel para anotação durante 

a visita, será buscado a aquisição de tablet envolto também em papel filme, 

evitando a potencialização de transmissão do vírus, tendo em vista compreender 

a fragilização dos presos caso se valesse de um gravador ou similar;   

●  Antes de adentrar áreas da unidade, a equipe realizará em ambiente seguro, 

após higienização com álcool 70 das mãos e utensílios, a colocação dos EPIs de 

acordo com o recomendado pela OPAS e MSF. Tal processo deverá ser refeito 

a cada troca de galeria, sendo descartado dentro dos padrões de resíduos 

contaminados. A colocação e retirada de cada EPI será supervisionada pelos 

membros da inspeção, de modo a auxiliar o cumprimento de todos os quesitos 

e ordem de retirada e recolocação dos mesmos postos pelas duas instituições 

supramencionadas; 
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●  A visita se iniciará pela direção, como de costume, sendo a documentação 

requerida recolhida ao final de modo a evitar levar para dentro das galerias 

objetos (papel) que possam implicar maior exposição dos privados de liberdade, 

sempre sendo compreendido como está a organização da unidade para 

prevenção de COVID-19 (celas de isolamentos de contaminados, áreas de casos 

suspeitos, alas de isolamento do grupo de risco), garantindo assim a ordem mais 

segura de visita. 

  

●  O segundo espaço a ser visitado, para compreensão da organização da unidade 

e coleta de dados mais pormenorizados de saúde e de contaminação por 

COVID-19, garantindo ainda uma maior prevenção a contaminação dos presos 

por meio da visita, será o ambulatório da unidade, para conversa com o 

profissional de saúde presente; 

 

● Não será realizada, conforme indicado pela OPAS como modo de garantir maior 

segurança aos privados de liberdade, entrada nas celas ou alojamentos, sendo 

respeitada a distância necessária  

 

● Há a previsão em manuais da realização de entrevistas privadas de modo a não 

entrar em áreas cuja contaminação possa estar presente. A equipe não retirará 

de celas para entrevistas individuais em espaço apartado presos para evitar 

identificação de denunciantes e retaliação, especialmente por ser inviável a 

retirada e entrevista de todos nesta metodologia, tendo em vista a existência de 

até 3000 privados de liberdade em uma única unidade; 

 

● O diálogo será reduzido por um menor tempo, conforme indicado pela APT, 

pedindo que os presos não se aproximem da grade todos de uma vez, evitando 

assim que se aglomerem; 

 

● Não será realizado visitas inicialmente em todas as galerias/áreas da unidade, 

tendo em vista a demora maior do diálogo pela aplicação da metodologia acima, 
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devendo ser enfatizado que sempre será iniciada a visita nos grupos de risco, 

quando avaliado ser seguro contato com os mesmos sem expô-los 

 

● Todas as etapas planejadas de áreas a serem visitadas podem ser modificadas 

ou canceladas durante a inspeção, pela avaliação de biossegurança da equipe da 

visita, caso compreenda haver risco de contaminação alargada de presos ou 

ausência de condições de manutenção dos quesitos de biossegurança; 

  

● Será descartado todo o material da visita em recipiente adequado a resíduo 

contaminado 

 

● A equipe permanecerá sob observação e respeitando as regras de distanciamento 

social para observar se houve contaminação, e caso haja a manifestação de 

quaisquer sintomas se buscará a realização de teste rápido, notificação à ALERJ 

de quaisquer casos positivos, sendo toda a equipe tratada como contactante, 

inclusive sendo o motorista notificado do ocorrido; 

 

● As visitas serão realizadas com espaçamento temporal mínimo de 14 dias, 

assegurando não haver nenhum sintoma nos membros da equipe, de modo a 

evitar transmitir o vírus para outra unidade de privação, salvo em caso de 

contaminação confirmada, na qual só serão retomadas após novo teste que 

assegure que o membro contaminado não está mais em fase de transmissão da 

doença; 

 

● As demais etapas do pós-visita (debates na equipe, encaminhamentos, e emissão 

de relatório) se manterão tal qual feito anteriormente à pandemia; 

 

Além das fiscalizações como uma das atividades presenciais do MEPCT/RJ, temos também 

a ocupação da nossa sala, que também foi suspensa no dia 17 de março. A nossa sala está 

alocada no Palácio Tiradentes (ALERJ), a estrutura atual tem quase um século de existência. 

Nosso espaço físico é extremamente reduzido, não possui janelas ou qualquer forma de 
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circulação de ar, e acomoda de maneira muito próxima os seis membros, situação que se torna 

ainda mais inviável de respeitar as regras mínimas sanitárias de prevenção pensando em 

atendimento ao público. Além disso, fica em frente ao Plenário da Casa, espaço com a maior 

circulação de pessoas do ambiente, e ao lado de um sanitário. 

Como é possível perceber nosso ambiente de trabalho não resguarda a salubridade 

necessária em tempos habituais, muito menos, durante a circulação do novo coronavírus. 

Temos notícia do óbito de algumas pessoas que continuaram exercendo suas atividades nesse 

prédio. Diante dos fatos, ainda não conseguimos retomar as atividades na sala, sobretudo, 

porque casos de Covid-19 já forma identificados no prédio e em caso de contaminação de um 

dos integrantes, as fiscalizações serão inviabilizadas. Entendemos que nesse contexto, o 

primordial são as execuções das visitas, e por ser nossa prioridade optamos por não retornar 

aos atendimentos na sala.  

Assim tem sido a atuação do MEPCT/RJ durante a pandemia, garantindo a 

biossegurança das pessoas privadas de liberdade, dos trabalhadores do órgão e seus familiares, 

e principalmente, tendo como diretriz a importância e a necessidade de um monitoramento 

permanente dos espaços de privação de liberdade com o intuito de prevenir a tortura e os 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes.  
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CAP. II – RESUMO DAS ATIVIDADES DE 2020 

 

 Como já é de conhecimento de todas e todos, 2020 foi um ano atípico. O trabalho de 

articulação e produção de documentos foi ainda mais intenso, dada a suspensão das 

fiscalizações e a reformulação do trabalho de monitoramento, por isso, neste capítulo trazemos 

um resumo das atividades mais relevantes com participação da equipe.  

 

3.1 – Articulações interinstitucionais 

 

Reuniões SES/SEAP 

 

O MEPCT/RJ acompanhou de perto a participação da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária (SEAP), da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e da Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio), durante os meses iniciais da pandemia, 

através de uma agenda de reuniões frequentes, a partir de abril 2020. A agenda de reuniões foi 

provocada pela Promotoria de Tutela Coletiva de Saúde do MP, que diante da ausência de 

propostas para o sistema prisional nas primeiras versões do Plano de Emergência ao Covid-19 

no Estado do Rio de Janeiro,5 instaurou um procedimento administrativo que garantia as 

reuniões como meio de acompanhamento das ações do Estado. Para o MEPCT/RJ, a articulação 

do órgão com a Coordenação de Saúde e Tutela da Defensoria Pública Defensoria Pública e 

com a Promotoria de Saúde e Tutela Coletiva do Ministério Público, instituída no Grupo de 

Trabalho sobre Saúde no sistema prisional nos últimos anos, manteve-se como importante meio 

para o acompanhamento das ações a serem tomadas pela administração pública no controle da 

disseminação do vírus nas unidades prisionais e para a garantia de atenção à saúde dessa 

população. 

                                                
5 Plano de Emergência ao coronavírus no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em: 

https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/PLANO-DE-CONTINGENCIA-novo-
coronavirus-RIO-DE-JANEIRO-EM-REVIS--O.pdf 
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Era urgente que a sociedade fluminense viesse a saber qual o planejamento dos 

governos, em especial das Secretarias de Administração Penitenciária e de Saúde do Estado e 

da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no enfrentamento à pandemia nas prisões. 

O 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 

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 

capacidade 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 caminharam. Quase nada que foi pactuado foi efetivamente cumprido, apenas 

poucas ações se iniciaram e foram concluídas, como a vacinação para a gripe H1N1, e outras 

que apesar de iniciadas não tiveram continuidade e se mostraram extremamente limitadas, 

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

O resultado da desassistência produzida pelo Estado aos presos durante a pandemia do 

Covid-19 ao longo de 2020 será objeto do relatório Temático do MEPCT/RJ nesse ano. O 

relatório terá um tópico dedicado ao transcorrer das 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 PSGHA. Cabe salientar que tais reuniões foram suspensas em agosto dada 

a ineficácia dos encaminhamentos e a ausência das secretarias nas reuniões previamente 

agendadas.  

 

 

Reuniões do GT Saúde  

 

Nos dois primeiros meses de 2020 o GT Saúde deu seguimento às últimas ações de 

2019, com a continuidade da análise de dados e a realização de reuniões com   a equipe do 

Sanatório Penal e do Programa de Controle da Tuberculose da SEAP, o Programa de 

Tuberculose da SES e a equipe do PSGHA, a Coordenação de Saúde da SEAP a fim debater 
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os fluxos de atendimentos, informações e abastecimento,  buscando aprimorar o processo de 

diagnóstico e tratamento contínuo de tuberculose dentro dos presídios fluminenses. 

 Foram realizadas três reuniões na qual foi possível concluir a proposta de um novo 

fluxo e notar, também, a existência de muitos problemas para sua efetiva execução, como o  

diagnóstico e tratamento na porta de entrada, os problemas na notificação no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com excesso de duplicidade de notificação e 

problemas na comunicação após a confirmação diagnóstica, até a baixa qualidade do papel 

onde é impresso a imagem do exame de Raio-X dos pacientes no PSGHA, que também 

dificultam o diagnóstico, dentre outros graves problemas para o efetivo funcionamento do 

Programa de Controle da Tuberculose da SEAP, como o grave déficit de profissionais e 

constante desabastecimento de insumos.  

A continuidade de monitoramento do fluxo, através da análise dos dados produzidos 

pelo Programa de Tuberculose da SEAP, trouxe à tona um grave problema na coleta do material 

para realização de testes, pois constatou-se um alto índice de exames mal coletados no PSGHA 

e demora no envio do material para o Sanatório Penal. O fluxo atual não é diário e o transporte 

se faz de maneira “informal” na ambulância, não havendo logística para o envio diário, além 

da falta de local apropriado para a coleta no PSGHA.  A relação do resultado dos exames Teste 

Rápido Molecular para Tuberculose, TRM-TB, realizados no Sanatório Penal, das 100 

amostras recebidas, 57 apontaram para a necessidade de nova coleta, 12 apresentaram resultado 

negativo e 31 positivo. Diante de número tão alto de necessidade de novos exames, 57% do 

total, não há garantias nos fluxos de como e quando esses pacientes realmente saberão se estão 

ou não com tuberculose, diante da dificuldade de comunicação e logística para a realização de 

todos esses novos testes. Pensou-se então em ações de qualificação e treinamento para os 

profissionais do PSGHA, através de parceira com o Laboratório Central Noel Nutels (LACEN-

RJ), próprio do Estado do Rio de Janeiro e foi encaminhado para a direção do PSGHA material 

da Fiocruz sobre métodos de coleta, como meios de incidir tecnicamente no problema da coleta. 

As reuniões do GT Saúde e a continuidade debate sobre o fluxo para diagnóstico e 

tratamento da Tuberculose foram afetadas pela Pandemia, sendo adiada a reunião ordinária de 

13 de março.  

A partir dos novos desafios impostos pela pandemia do Covid-19 no sistema prisional 

fluminense, o monitoramento e a inserção do MEPCT/RJ no GT Saúde foi substituída pelas 
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reuniões virtuais semanais junto a Promotoria de Saúde e Tutela Coletiva do Ministério Público 

e a Coordenação de Saúde da Defensoria Pública com representante da SEAP, da Secretaria 

Estadual de Saúde e Da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

Reuniões do GT Comunidades Terapêuticas  

 

Em agosto de 2020 chegou até o MEPCT/RJ e também a outros órgãos como o 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), ao Conselho Regional de Psicologia denúncia 

de violações de direitos humanos em duas Comunidades Terapêuticas no Rio de Janeiro. Sendo 

convocada uma reunião pelo Conselho Regional de Psicologia com diversos atores para debater 

encaminhamentos para essas situações.   

 A partir da reunião convocada pelo CRP, na qual estavam presentes órgãos públicos e 

da sociedade civil, com atribuições e interesse pela garantia de direitos da população, tais como: 

Defensoria Pública, Ministério Público, CRP, CRESS, Conselho Estadual de Saúde, Conselho 

Estadual de Defesa da Criança e do Adolescentes, dentre outros.        

 Após um amplo debate no qual foram abordados experiências anteriores de cada órgão 

na fiscalização de Comunidades Terapêuticas e aspectos dessas instituições como a grande 

informalidade de muitas delas, incluindo as duas denunciadas. Os presentes concordaram haver 

estratégias distintas para a realização efetiva de fiscalização e o monitoramento de 

Comunidades Terapêuticas “clandestinas e ilegais” em relação às Comunidades Terapêuticas 

“credenciadas” pelo poder público.      

A realidade das muitas das Comunidades Terapêuticas operando no subúrbio carioca e 

na baixada fluminense, como é o caso das denunciadas, mas também no interior do Estado, é 

que funcionam sem qualquer normatização ou fiscalização pelo poder público, muitas delas 

localizadas em áreas dominadas por facções do tráfico de drogas e milícias. O encaminhamento 

das denúncias recebidas seguiu via Ministério Público, que há havia instaurado processo nos 

dois casos e solicitado, a priori, fiscalização pela Vigilância Sanitária, para posterior 

acompanhamento do relatório da inspeção. 

Na outra face da moeda, é cada vez maior o número de Comunidades Terapêuticas que 

busca credenciamento junto aos órgãos públicos, buscando financiamento a partir de editais.  

Há, portanto, para além das urgências que possam chegar a partir de denúncias, a necessidade 

de um melhor mapeamento de todas essas instituições.  
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Os relatórios de inspeção em Comunidades Terapêuticas dão conta de muitas violências 

nessas instituições e de seu caráter asilar, de isolamento social e incomunicabilidade. Essas 

instituições são voltadas para a população usuária de drogas, e tem tido utilização de 

higienismo social, com forte impacto para a população moradora de rua, mesmo que sem uso 

abusivo de álcool ou outas drogas, para pessoas com transtornos mentais e até para receber 

idosos.6   

Sendo assim, visando contínuo monitoramento das Comunidades Terapêuticas no 

Estado do Rio de Janeiro foi formado o Grupo de Trabalho de Monitoramentos das 

Comunidades Terapêuticas, no âmbito do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura 

(CEPCT/RJ). A criação do GT no âmbito do CEPCT/RJ torna-se estratégico na afirmação de 

que as Comunidades Terapêuticas são locais de privação de liberdade e que nesses locais as 

pessoas estão expostas e vulneráveis a práticas de violência institucional. 

 No dia 13 de novembro foi realizado a primeira reunião do GT, na qual houve uma 

breve apresentação do levantamento, ainda em construção, das Comunidades Terapêuticas do 

Estado, seguido de debate com a presença da professora Tathiana Gomes, professora da Escola 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora da temática. 

O grupo debateu ainda a conjuntura nacional e local pela regulamentação e 

financiamento público para as Comunidades Terapêuticas, que no Estado do Rio de Janeiro se 

apresentava através da proposição e de colocação na pauta de votação do plenário da ALERJ 

do Projeto de Lei – PL 676/2019, de autoria do deputado estadual   – que propunha uma nova 

Política de drogas para o Estado. O PL foi muito criticado e após forte mobilização foi 

garantido espaço para debate primeiramente num debate público e depois, em audiência pública 

conjunta na ALERJ, através das Comissões de Trabalho, de Ciência e Tecnologia, de Combate 

às Discriminações ao Uso de Drogas, e de Educação, antes que o projeto fosse submetido a 

votação em plenário. Ocorreram duas audiências públicas, que reuniram representações 

diversas, a favor e contrárias ao PL 676/2019, que acabou sendo retirado de pauta.       

Não resta dúvida da importância do debate sobre as diversas vertentes pertinentes às 

políticas públicas sobre as drogas no Brasil, desde às consequências das guerras drogas no 

plano da segurança pública, passando pelo desinvestimento nos serviços de saúde da Rede de 

Atenção Psicossocial, restando a urgência pelo monitoramento e fiscalização sistemático das 

                                                
6 Relatório da Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas (2017). 
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Comunidades Terapêuticas, quem vêm ganhando cada vez mais espaço no campo das políticas 

públicas de atenção aos usuários de drogas.  

 

- Reuniões entre o DEGASE, MPERJ, DPERJ, OAB e o MEPCT.  

 

A partir de abril, esse grupo iniciou um formato de reuniões mensais ou quinzenais, a 

depender da demanda. Múltiplas foram as pautas, com centralidade no impacto da Covid-19 

nas unidades socioeducativas, desde a área direta de saúde, até as questões dos serviços e 

direitos suspensos como a pandemia, como o acesso à educação e convivência familiar, outra 

pauta constantemente tratada diz respeito as práticas de violências institucionais. A direção 

geral do DEGASE esteve presente em todas as reuniões, mas contou também com a presença, 

em algumas sessões, da Coordenação de Saúde e da Divisão da SEEDUC responsável pelo 

ensino em espaços de privação de liberdade.  

 

- Reuniões de articulação nacional do grupo “Socioeducativo sem Covid” 

 

Esse espaço foi criado, inicialmente, como um subgrupo da articulação nacional de 

monitoramento da Recomendação 62 do CNJ. Como as discussões desse grupo se pautavam 

muito pela realidade dos sistemas prisionais, um movimento de instituições que dialogavam 

com o sistema socioeducativo entendeu ser importante um espaço referenciado para trato dessa 

temática. Assim, por iniciativa do Instituto Alana, diversas instituições nacionais e regionais 

como: IBCcrim, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Mecanismo Estadual 

de Prevenção e Combate à Tortura da Paraíba, Defensorias Pública do Rio de Janeiro, Espírito 

Santo e Goiás, OAB/RJ, Associação Elas existem – mulheres encarceradas, CEDECA-RJ, 

CEDECA-CE, dentre outras, começaram a se reunir mensalmente para pensar em estratégias 

em relação a Covid-19 e a execução de medidas socioeducativas. Dessa articulação foi 

elaborado um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, Campanhas e debates sobre 

as audiências virtuais na socioeducação, um relatório nacional da sociedade civil sobre os 

impactos da pandemia no sistema socioeducativo, dentre outras questões.  

 

- Reuniões do GT Cidadania: 
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O Grupo de Trabalho, que teve seu lançamento em 24 de abril do último ano vêm sendo 

um espaço prioritário de incidência para o MEPCT/RJ. Esse é sediado na 7ª Câmara Criminal 

do Ministério Público Federal sendo composto ainda pela Defensoria Pública da União, 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil da Seccional Rio de Janeiro e seis representantes de organizações da 

sociedade civil. O Grupo de Trabalho emitiu uma série de notas técnicas sobre projetos de lei 

e políticas públicas, ofícios questionando sobre políticas públicas e ações do estado em 

desconformidade com direitos humanos, reuniões com pesquisadores do campo de segurança, 

dentre outros. Citamos as Notas Técnicas emitidas em 2020 para acesso: NT n.5 - A do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério da Saúde, que estabelece procedimentos 

excepcionais para sepultamento e cremação de corpos durante a situação de pandemia do 

Coronavírus; NT n. 6 - Análise da juridicidade da proposição do Departamento Penitenciário 

Nacional  DEPEN de flexibilização das normas referentes à arquitetura prisional, 

possibilitando aos Estados da federação a criação de estruturas alternativas prisionais, a 

exemplo do contêiner. Outras notas técnicas produzidas pelo GT ainda serão lançadas este ano, 

estando disponibilizados no próprio site. 

 

-Participação na articulação “De Olho na Alerj” 

 

 

 Lançado em 27 de julho de 2020 como atuação da Iniciativa Direito à Memória e Justiça 

Racial (IDMJR), o De Olho na Alerj realiza um monitoramento permanente de ações e 

propostas legislativas inseridas no campo da Segurança Pública. Através de boletins semanais 

e reuniões periódicas e temáticas, o grupo articula instituições tanto do poder público, quanto 

organizações da sociedade civil para gerar incidência nos projetos monitorados objetivando 

influenciar positivamente na formulação de políticas públicas.  

 Através desta articulação, o MEPCT/RJ participou de ações de incidência na PEC 

33/19, que transferiu o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) para a 

Segurança Pública, o PL 3877-A/2018 para garantir em registro de ocorrência campo constante 

sobre a pessoa presa ter filhos de até 12 anos ou com deficiência sob sua responsabilidade e, 

mais recentemente, no PL 676/19 que propõe mudanças na política estadual de drogas sob 

orientações retrógradas pautando abstinência e repressão como fios condutores. Sobre esta 
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última, foi realizada uma Audiência Popular com mais de 50 organizações que elaboraram uma 

Nota Técnica sobre o tema.  

 

- Reuniões do GT Meninas e Mulheres:  

Ligado ao CEPCT/RJ e aberto a participação de outros membros da sociedade civil, 

contando com diversas organizações e movimentos, seguiu durante o  ano em uma proposta de 

fluxo de atendimento de mulheres grávidas levando em conta a gestação, pré e pós parto 

visando combater os graves casos de violência obstétrica identificados em 2018, tendo como 

principal parceira a Associação de Doulas que auxiliaram a adaptar o fluxo às melhores práticas 

e políticas para pessoas gestantes, em parto e puérperas. Também realizamos reuniões 

buscando analisar e questionar o impacto de COVID-19 na população feminina e LGBTI. Outra 

ação importante foi o impulsionamento do PL 3877-A/2018, fruto do trabalho do próprio GT, 

para assegurar que conste campo em registro de ocorrência sobre a pessoa presa ter filhos de 

até 12 anos ou com deficiência sob sua responsabilidade, de modo a impulsionar a 

implementação do Marco da Primeira Infância. 

- Reuniões do GT Óbitos e Desaparecidos e GT sobre Combate ao Subregistro no Sistema 

Penitenciário:  

O MEPCT/RJ começou em maio a participar das reuniões de ambos os grupos sendo 

tal participação importante para compreender o fluxo de óbitos no sistema prisional e os severos 

impactos do subregistro. Durante o período de participação mais ativa no grupo pudemos junto 

com parceiros incidir em fluxos para obituados, sobre redução de indocumentação como modo 

de redução a pessoas mortas não reclamadas e não identificadas, especialmente levando em 

conta o período da pandemia de COVID-19 que possui uma ascendente de óbitos. Os grupos 

contam com a participação de diversos atores institucionais como Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, familiares de desaparecidos, 

profissionais de saúde, SEAP, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, DETRAN, dentre outros. 

Destaca-se que o grupo vem exercendo papel fundamental há anos na redução do subregistro 

no Rio de Janeiro. 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
30 

 

-Reuniões da articulação nacional “Justiça Sem Muros”:  

Logo no início da pandemia, entendendo a necessidade de uma grande articulação a 

nível nacional para que fosse possível incidir nas políticas sobre prisões e socioeducativo, 

buscando redução das graves violações à tais grupo durante o COVID-19, sendo tal articulado 

entre as Defensorias e a sociedade civil. Este grupo fez importantes incidências a respeito de 

videoconferência, legislações recrudescedoras do punitivismo, órgãos como CNJ e câmara dos 

deputados, incidência em órgãos internacionais, dentre outros.  

- Reuniões sobre o monitoramento de óbitos e casos de COVID-19 e SRAG: 

Dentro da metodologia desenvolvida pelo MEPCT/RJ de monitoramento remoto do 

sistema prisional em tempos de pandemia viral, entendemos ser fundamental nesse contexto 

monitorar e analisar os óbitos nele ocorridos e casos potencialmente derivados da pandemia. A 

partir de reuniões regulares, no mínimo semanais, desde março do corrente ano, cruzamos os 

dados obtidos por 17 fontes documentais distintas, advindas da SEAP/RJ, do PSG-HA e outros 

órgãos públicos - incluindo listagem total de óbitos, listagem de atendimentos médicos 

realizados, boletins de atendimento, declarações de óbitos, listagem de testes e resultados de 

COVID-19 aplicados pela SEAP, SES e SMS, dentre outros - buscamos avaliar o grau de 

respeito ao direito à saúde, aos direitos dos falecidos e de seus familiares e à verdade sobre o 

ocorrido entre março e novembro de 2020 no sistema prisional em relação à pandemia. O 

resultado desta exaustiva análise pode ser conferido no Relatório Temático MEPCT/RJ 2020.  

-Plataforma Desencarcera RJ! 

Tendo em vista o trabalho remoto obrigatório durante o COVID-19, a necessidade em 

um primeiro momento de interrupção das visitas in loco e buscando formar uma articulação 

que efetivasse um local seguro para familiares fazerem denúncias sobre o ocorrido durante a 

pandemia de COVID-19, considerando a urgência de se acompanhar os impactos no sistema 

prisional e no sistema socioeducativo, a Frente Estadual Pelo Desencarceramento (FRENTE-

RJ) e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT 

RJ), com apoio da Data Labe (laboratório de dados e narrativas localizado na favela da Maré) 

lançaram em 04 de junho a Plataforma Desencarcera, RJ!  
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Esta consiste em um formulário da plataforma Google Form, que garante ao usuário 

segurança para denunciar questões envolvendo indivíduos e grupos de pessoas em privação de 

liberdade no estado do Rio de Janeiro, fazerem denúncia ou pedir acompanhamento de seus 

casos individuais de modo identificado ou anônimo. Neste sentido, a Frente e o MEPCT/RJ se 

reúnem semanalmente para debater os casos e refletir sobre encaminhamentos para as 

instituições parceiras cuja iniciativa foi apresentada e previamente articulada.  

- Reuniões na Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro 

A Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro é uma coalizão de 

organizações, movimentos, familiares de pessoas privadas de liberdade e pessoas sobreviventes 

do cárcere. Essa nasceu em 2017, por uma iniciativa do movimento de favelas e de familiares 

de vítimas do estado, compreendendo a necessidade de uma incidência e articulação estruturada 

para refrear a violência sistemática, tortura e tratamento desumanos, degradantes e cruéis, que 

culminaram nos grandes massacres do sistema em janeiro de 2017. Após seu lançamento e 

criação de seus princípios, a Frente segue atuando para uma pauta abolicionista e de direitos 

para aqueles afetados pela privação de liberdade. Desde sua gênese o MEPCT/RJ é parte e 

apoio da Frente, entendendo ser este um espaço de protagonismo de pessoas que experenciaram 

diretamente a violência racista do encarceramento. Neste ano seguimos participando de suas 

reuniões e elaboração estratégica, assim como temos como nossa principal atuação conjunta a 

Plataforma, detidamente explicada acima.  

- Reuniões na Agenda Nacional pelo Desencarceramento: 

A Agenda Nacional desde sua gênese é uma das articulações cujo MEPCT/RJ entende 

como central para consecução de um trabalho efetivo em relação a prevenção e combate a 

tortura e/ou tratamento cruéis, desumanos e degradantes. Composta por familiares movimentos 

e organizações da sociedade civil de todo o país, o espaço vem se mostrando potente em 

articular, denunciar e realizar incidência de modo estruturado em todo país, se pautando pelo 

protagonismo de familiares e sobreviventes do cárcere em suas articulações políticas. Este ano 

a agenda têm realizado um importante trabalho de incidência nas crises prisionais que 

ocorreram em uma série de estados, expansão de Frentes Estaduais pelo Desencarceramento, 
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articulou pedidos de audiência em âmbito internacional, informes, reuniões com órgãos da 

ONU, OEA e CNJ. O MEPCT/RJ opera como suporte à parte destas estratégias.  

 

 

-Reuniões de articulação com Sistema de Prevenção e Combate à Tortura  

Durante todo o primeiro semestre de 2020, após o advento da pandemia, a ONU Brasil 

e seu Escritório para América Latina organizaram reuniões semanais para discutir a atuação 

dos Mecanismos regionais durante a pandemia. Neste modo, toda sexta-feira eram reunidos 

para compartilhamento das experiências de monitoramento do sistema de privação de 

liberdade, com a presença também de especialistas internacionais como membros o Subcomitê 

de Prevenção e Combate a Tortura, Médicos Peritos da Espanha e Argentina, Mecanismo 

Nacional Italiano, dentre outros. Os encontros se baseavam no compartilhamento de 

experiências práticas adotadas pelos Mecanismos, da situação vivida em cada país, de 

estratégias possíveis de serem adotadas, além de representar um espaço de formação 

permanente aos membros. 

 

- Reuniões do grupo Articuladas 

 

A Articulada– Mulheres no Enfrentamento à Violência Institucional no Estado do Rio 

de Janeiro é uma convergência de forças que reuni instituições públicas, coletivos, 

organizações sociais, que desde de 2016 dedicam-se a construção colaborativa de estratégias 

de enfrentamento as violências institucionais estruturadas pelo racismo, sexismo e opressões 

correlatas contra mulheres, suas famílias, redes e territórios. O MEPCT/RJ é uma das 

instituições integrantes dessa articulação da qual participam o Coletivo Minas da Baixada, a 

Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, Criola, Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense (ESS/UFF), 

Fase-RJ, Mecanismo Estadual de Prevenção Combate à Tortura do Rio de Janeiro, Rede 

Nacional de Feministas Antiproibicionistas (RENFA-RJ), e Universidade Resistência e 
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Direitos Humanos (URDIR).  Durante 2020 a Articuladas realizou o lançamento do 

Mapeamento de Fluxos de Atendimento para Mulheres (https://biolink.co/articuladasrj) 

realizou em parceria com a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria 

Pública do Rio de Janeiro o 3º Curso de Formação de Defensoras Populares – Educação em 

Direitos para Jovens e Mulheres. Idealizou um grupo terapêutico para mulheres da Baixada, 

promoveu debates. A conformação desta convergência, com atores de diversas áreas de 

atuação, tem possibilidade o aprofundamento de reflexões sobre a realidade de violências que 

atravessam a vida de mulheres, pobres e negras, e sobre estratégias de prevenção, atenção e 

cuidado a essas mulheres. 

 

- Reuniões do Grupo de Trabalho Assistência Social e Sistema Prisional 

 

O GT de Assistência Social e Sistema Prisional foi fruto da Audiência Pública: A 

Política de Assistência em tempos de Pandemia - privação e estratégias para efetivação de 

direitos, organizada pela Comissão de Trabalho da ALERJ, na qual se debateu com 

profissionais e órgãos da assistência social, do sistema de justiça, instituições de promoção e 

garantias de direito, coletivos e movimentos sociais, familiares e egressos os desafios e 

estratégias para efetivação de direitos às populações mais vulneráveis diante o desmonte da 

política de assistência social. O debate da assistência social a população presa e egressos 

ocupou papel preponderante na audiência, tendo sido assinalado a necessidade de se investir 

em políticas assistenciais integrais que abarquem desde o interior das unidades, para as famílias 

de pessoas presas, e egressos. Foi assinalado que o crescente desmonte vivenciado das equipes 

psicossociais fazem parte de um projeto político que ao passo que retira a assistência social às 

pessoas presas torna o ambiente prisional apenas um espaço de coerção e violência. Atendendo 

a demanda de se pensar na assistência social de forma integral, retomar a agenda de 

restruturação e recomposição do quadro técnico de profissionais psicossociais e se pensar em 

na inserção das demandas das populações abarcadas pelo cárcere no âmbito da Política 

Estadual de Assistência Social, foi proposto a criação desse GT. 

 

3.2 – Participação em cursos de formação da equipe 

 

-Formação em fluxo de óbitos com Profª Drª Flávia Medeiros e Prof. Dr. Fábio Araújo 
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Após a aprovação da Resolução SEAP/SEPOL n. 10 e da Portaria Conjunta CNJ/MS 

n.1, percebemos os riscos implicados na pandemia no que concerne a desaparecimento de 

pessoas presas obituadas, subnotificação de casos e ausência de perícia nos obituados no 

sistema prisional, conforme preconizado pelo Protocolo de Minnesota. Deste modo, 

entendemos ser importante uma formação e troca permanentes com pesquisadores que têm 

detida história de mapeamento e compreensão tanto a respeito do fluxo de morte no Rio de 

Janeiro, tanto do dever ser, quanto da concretude deste no Estado, como também sobre como 

eram gestados os desaparecimentos.  

Deste modo, pedimos o apoio, formação e consultoria da Dra. Flávia Medeiros (UFSC) 

e do Dr. Fábio Araújo, ambos antropólogos. A primeira realiza e realizou extensa etnografia 

sobre o IML do Rio de Janeiro e segue mapeando o fluxo dos mortos, tendo extensa produção 

sobre, dentre as quais citamos o livro “Matar o morto: uma etnografia do Instituto Médico 

Legal no Rio de Janeiro”, já o Dr. Fabio (Fiocruz) possui etnografia sobre desaparecimentos 

forçados no Rio de  Janeiro, sendo também aliado de movimentos de familiares, tendo também 

ampla produção sobre o assunto, do qual destacamos “Das técnicas de fazer desaparecer 

corpos”.  

Esta formação foi fundamental para emissão dos posicionamentos técnicos do órgão, 

incidência nos fluxos em si, mapeamento de dados e para criação da metodologia para o 

cruzamento de dados sobre óbitos no sistema prisional. 

 

-Formação sobre biossegurança com a Médicos Sem Fronteiras (MSF) 

 

Em 12 de junho do corrente ano, a organização internacional Médicos Sem Fronteiras 

realizou encontro para formação em biossegurança voltado para órgãos que realizam atividades 

in loco em sistemas de privação de liberdade. Além do MEPCT/RJ, participaram as 

Defensorias Públicas dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A formação passou por 

cuidados e atenção necessária nas atividades realizadas pelos órgãos fiscalizadores e uso 

adequado de equipamentos de proteção individual, não obstante a organização realizou uma 

doação dos equipamentos (máscaras, protetores faciais, aventais, gorros e luvas) o que 

assegurou a realização das visitas que o MEPCT/RJ realizou ao longo do ano.   
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-Formação sobre biossegurança e elaboração de Protocolo com a OPAS/OMS 

 

 A partir de formação promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS/OMS) com o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o MEPCT/RJ 

solicitou ao órgão a realização de uma formação que levasse em conta nossas especificidades 

metodológicas e do sistema prisional fluminense. Após o envio de documentos como relatórios 

de visita e temático sobre saúde, a organização realizou em 03 de julho uma formação com a 

nossa equipe.  

 A partir do acúmulo destes encontros com OPAS/OMS e MSF, o MEPCT/RJ produziu 

um protocolo de retomada das atividades, com o intuito de orientar a atuação e garantir ao 

máximo a preservação tanto de nossa equipe, quanto da população privada de liberdade, 

marcadamente fragilizada ante os efeitos de uma pandemia viral. Além disso, o documento foi 

revisado e aprovado pela OPAS a partir de parecer emitido em 04 de setembro.  

 

- Formação com a APT - “Como monitorar em tempos de pandemia - considerações 

metodológicas para o monitoramento “à distância” e presencial 

 

 Em 19 de maio, a Associação de Prevenção a Tortura (APT) promoveu um encontro 

que contou com representantes de mecanismos de toda a América do Sul e do Escritório 

Regional da América do Sul do Alto Comissariado em Direitos Humanos da ONU, para tratar 

de metodologias e práticas de monitoramento em contexto de pandemia.  

 As trocas e debates realizados no evento foram elementos constitutivos do Guia de 

Monitoramento de Locais de Detenção durante a Pandemia de COVID-19. O documento que 

reúne experiências e metodologias de monitoramento de diversos países, apontando a 

metodologia adotada pelo MEPCT/RJ de monitoramento remoto com a publicação semanal de 

um relatório focado nas atividades realizadas e nos impactos da pandemia no sistema prisional 

fluminense como uma boa prática de exploração do amplo escopo do mandato de um 

mecanismo. 

 

3.3 – Inserção na mídia e eventos 
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A atuação do MEPCT/RJ gerou uma série de reportagens e participação em eventos 

sobre a situação dos espaços de privação de liberdade do Rio de Janeiro durante a pandemia do 

novo coronavírus. Abaixo destacamos matérias e eventos realizados com a participação direta 

de membros do órgão ou fazendo uso do Relatório Parcial atualizado e divulgado 

semanalmente em nossas redes sociais e site. 

 

 Matéria da UFRJ intitulada: O sistema prisional brasileiro no contexto da 

pandemia de COVID-19, veiculada no dia 31/03/2020.  

 

Elaborada pela Prof.ª Kátia Sé Mello, o artigo traz reflexões sobre o papel da 

universidade pública durante a pandemia e o cenário encontrado no sistema prisional do Rio 

de Janeiro. O documento traz informações sobre o relatório temático do MEPCT/RJ, de 2018, 

Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do Rio de Janeiro, e afirma 

a diretriz do MEPCT/RJ sobre a necessidade de desencarceramento como medida emergencial 

para a contenção dos danos provocados pela pandemia de COVID-19. 

Leiam na íntegra em: 

 https://ufrj.br/noticia/2020/04/01/o-sistema-prisional-brasileiro-nocontexto-da-pandemia-de-

covid-19 

 

 A Pastoral Carcerária elabora matéria intitulada: Mecanismo de Prevenção e 

Combate à Tortura do RJ exige transparência e medidas concretas para combater 

o coronavírus, divulgado no dia 01/04/2020.  

Com base no informe lançado pelo MEPCT/RJ sobre a fala de transparência da SEAP, 

a instituição elabora uma matéria com os principais pontos do nosso documento e ainda divulga 

a nota técnica do nosso órgão.  

Acessem em: 

 https://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-tortura/mecanismo-deprevencao-e-combate-

a-tortura-do-rj-exige-transparencia-e-medidas-concretas-paracombater-o-coronavirus-2 206  

 

https://ufrj.br/noticia/2020/04/01/o-sistema-prisional-brasileiro-nocontexto-da-pandemia-de-covid-19
https://ufrj.br/noticia/2020/04/01/o-sistema-prisional-brasileiro-nocontexto-da-pandemia-de-covid-19
https://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-tortura/mecanismo-deprevencao-e-combate-a-tortura-do-rj-exige-transparencia-e-medidas-concretas-paracombater-o-coronavirus-2%20206
https://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-tortura/mecanismo-deprevencao-e-combate-a-tortura-do-rj-exige-transparencia-e-medidas-concretas-paracombater-o-coronavirus-2%20206
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 O jornal RJTV 2ª edição exibe matéria intitulada “aumento de mortes em 

presídios pode estar relacionada ao Coronavírus”, no dia 20 de abril de 2020.  

O MEPCT/RJ conversa com o repórter da rede globo, e explica como o entendimento 

do órgão vem se construindo sobre o aumento de mortes e a possibilidade de subnotificação 

dos casos de COVID-19 no sistema prisional do Rio de Janeiro.  

Assistam em: https://globoplay.globo.com/v/8496105  

 

 A Band News veicula reportagem intitulada “Vulnerabilidade da população 

carcerária do Rio é questionada”, publicada no dia 21/04/2020.  

A matéria utiliza relatórios do MEPCT/RJ para informar os ouvintes sobre a situação 

da população vulnerável do sistema prisional do Rio de Janeiro, alertando sobre casos de 

tuberculose e grupo de risco no sistema.  

Ouçam em: https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/vulnerabilidade-dapopulacao-

carceraria-do-ri  

 

 ALERJ divulga matéria intitulada “Mecanismo de Combate à Tortura emite nota 

técnica sobre impacto do coronavírus no sistema prisional”, no dia 22/04/2020.  

A reportagem tece comentários sobre o Relatório Parcial do MEPCT/RJ e ainda revela, 

como base na entrevista conosco que, “ o problema de registro das causas de morte já era 

anterior à pandemia; já vínhamos acompanhando óbitos sendo registrados como causa natural 

ou indeterminada”.  

Vejam em: http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48614 Essa reportagem também foi 

veiculada na integra no site “diário de Petrópolis”, como podem acessar aqui: 

https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/mecanismode-combate-a-tortura-emite-nota-

tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-nos-presidios180371 207  

 

 Época divulga matéria: “Exame apontará se houve segunda morte por COVID-19 

em presídios no Rio, de acordo com dados oficiais”, no dia 23/04/2020 

https://globoplay.globo.com/v/8496105
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/vulnerabilidade-dapopulacao-carceraria-do-ri
https://bandnewsfmrio.com.br/editorias-detalhes/vulnerabilidade-dapopulacao-carceraria-do-ri
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48614
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/mecanismode-combate-a-tortura-emite-nota-tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-nos-presidios180371%20207
https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/mecanismode-combate-a-tortura-emite-nota-tecnica-sobre-impacto-do-coronavirus-nos-presidios180371%20207
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Em conversa com o repórter, o MEPCT/RJ alertou sobre os indícios de subnotificação 

nos casos de mortes pelo COVID-19 e afirmou considerar a ocorrência de uma subnotificação 

do que já é subnotificado.  

Leiam na íntegra em: https://epoca.globo.com/brasil/morre-segundo-preso-por-covid-19- no-

rio-de-acordo-com-dados-oficiais-24388936 

 

 O Jornal Brasil de Fato divulga matéria intitulada: “Presídios femininos no RJ 

enfrentam desafios em meio à pandeia, relata enfermeira”, no dia 23/04/2020.  

Novamente os documentos emitidos pelo MEPCT/RJ permite que o cenário prisional 

durante a pandemia seja abordado qualitativamente em uma reportagem, abordando a questão 

da superlotação e a provável disseminação rápida do vírus nesse ambiente. 

Vejam em: https://www.brasildefato.com.br/2020/04/23/presidios-femininos-no-rjenfrentam-

desafios-em-meio-a-pandeia-relata-enfermeira 

 

 O Jornal Globo publicou a matéria: “Coronavírus: ao menos 700 presos ainda 

correm ‘grave risco de morte’, diz órgão da Alerj”. 30/04/20202 

A matéria retrata analise realizada pelo MEPCT-RJ sobre o agravamento de risco de 

morte para os pelo menos 700 presos de grupos de risco que permanecem internos no sistema 

prisional do Rio de Janeiro, A análise compartilhada elenca a escassez de acesso água, a 

superlotação, como aspecto que tendem a aprofundar a transmissão e o risco de contágio, 

principalmente das populações mais vulneráveis, como maior risco de desenvolver um quadro 

grave que leve a morte.  

Ver em: https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-ao-menos-700-presos-ainda-corremgrave-

risco-de-morte-diz-orgao-da-alerj-24401617 208  

 

 Artigo publicado no portal Le Monde Diplomatique Brasil intitulado: “Causa 

mortis determinada: a prisão”  

A reportagem que faz referência ao histórico de epidemias que atingem o sistema 

prisional, consequência, em grande medida, das precárias condições de aprisionamento, 

superlotação, falta de acesso a água, problemas estruturais de saneamento básico, apresenta os 

https://epoca.globo.com/brasil/morre-segundo-preso-por-covid-19-%20no-rio-de-acordo-com-dados-oficiais-24388936
https://epoca.globo.com/brasil/morre-segundo-preso-por-covid-19-%20no-rio-de-acordo-com-dados-oficiais-24388936
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/23/presidios-femininos-no-rjenfrentam-desafios-em-meio-a-pandeia-relata-enfermeira
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/23/presidios-femininos-no-rjenfrentam-desafios-em-meio-a-pandeia-relata-enfermeira
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-ao-menos-700-presos-ainda-corremgrave-risco-de-morte-diz-orgao-da-alerj-24401617%20208
https://oglobo.globo.com/rio/coronavirus-ao-menos-700-presos-ainda-corremgrave-risco-de-morte-diz-orgao-da-alerj-24401617%20208
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relatórios técnicos do mecanismo para análise de como as mudanças na definição “da causas 

mortis” tende a normatizar a invisibilização de violações latentes e históricas no sistema 

prisional.  

Ver em: https://diplomatique.org.br/causa-mortis-determinada-a-prisao/.  

 

 Rádio Nacional: O Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura lança 

nota técnica sobre a situação de pessoas privação de liberdade em meio a 

pandemia do novo Coronavírus.  

Foi ao ar no dia 27 de abril de 2020, matéria realizada por Carol Barreto que destaca 

principais pontos do relatório parcial produzido pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate a Tortura.  

 

 Mesa sobre Violência de Estado e Cidadania: COVID-19 nas prisões brasileiras 

da ABA 

No dia 07 de maio de 2020 o MEPCT/RJ participou da Mesa sobre Violência de Estado e 

Cidadania: COVID-19 nas prisões brasileiras da Associação Brasileira de Antropólogos na 

Marcha Virtual pela Ciência da SBPC. Também participaram do evento Patrícia Oliveira (Rede 

e Movimentos de Favela Contra a Violência/ Frente Estadual pelo Desencarceramento), Fabio 

Candotti (UFAM), Fabio Mallart (UERJ), Luiz Eloy Terena (APIB) e Martinho Silva (UERJ e 

ABRASCO) 

 Artigo da Agência Pública denuncia as condições extremamente inadequadas 

presentes na unidade prisional Ary Franco  

A notícia expõe como há anos diversos órgãos vêm pedindo a interdição da Cadeia 

Pública Ary Franco, não apenas pelas suas condições absolutamente insalubres, como pela sua 

arquitetura desconforme com os padrões mínimos. Na notícia também são abordados dados da 

pesquisa da Fiocruz sobre óbitos em unidades prisionais do Rio de Janeiro, além do depoimento 

de uma pessoa que passou por privação de liberdade no SEAPAF, dentre outros elementos que 

atestam a inviabilidade do espaço para privação de liberdade, principalmente durante a 

pandemia de COVID-19  

https://diplomatique.org.br/causa-mortis-determinada-a-prisao/
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Ver em: 

https://apublica.org/2020/05/a-pior-prisao-do-rio-de-janeiro-em-temposde-coronavirus/ 209 

 

 Webinário COVID nas Prisões: Uma Pandemia Invisibilizada  

 

No dia 20 de maio de 2020 o MEPCT participou junto com Ministério Público - 

Madalena Junqueira Ayres (2ª PJTCS) - e Fiocruz - Alexandra Sanchez (Densp/ENSP/Fiocruz) 

- de live intitulada “COVID nas Prisões: Uma pandemia invisibilizada”, na oportunidade 

apresentou-se dados e informações sobre o que vinha sido mapeado tanto nas visitas in loco 

prévias à pandemia, quanto dos dados produzidos pelo órgão pelo monitoramento indireto. O 

evento foi organizado pelo Departamento de Endemias Samuel Pessoal.  

Assistir em: www.youtube.com/user/enspcci. 

 

 Aula aos estudantes da PUC-Rio 

 

Em 23 de junho participamos de uma aula na disciplina Direito, Sociedade e Direitos 

humanos sobre Teoria Crítica dos Direitos Humanos, apresentando o trabalho do MEPCT/RJ, 

seus achados nos últimos anos e uma análise sobre as possibilidades e limites de estratégias em 

órgãos internacionais de direitos humanos. 

 

 Encontro do Grupo de Estudos sobre Impactos de COVID-19 no Sistema Prisional 

do LAESP/UFF 

 

No dia 24 de junho participamos de um encontro do Grupo de Estudos sobre Impactos 

de COVID-19 no Sistema Prisional do LAESP/UFF, apresentando os dados do monitoramento 

indireto, o atual cenário e violações no sistema prisional por conta da pandemia e o já 

calamitoso quadro de colapso na saúde no sistema prisional. 

 

 O colapso é o ponto de partida: entrevista com o Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro sobre prisões e a Covid 19.  

http://www.youtube.com/user/enspcci
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Foi publicado pela “Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social” a 

entrevista realizada por Rafael Godoi, Ricardo Campello e Fábio Mallart com membros do 

Mecanismo RJ sobre o impacto do Coronavírus nas unidades prisionais fluminenses.  

Disponível em https://www.reflexpandemia.org/  

 

 

 

 Live “A Psicologia no contexto prisional em tempos de COVID-19” do CRP  

 

O MEPCT/RJ participou de uma live, no último dia 25/05, no Facebook do Conselho 

Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, trazendo o acúmulo do nosso órgão durante a 

pandemia e o sistema prisional. Participaram do evento também as psicólogas Marcia Badaró 

e Ana Carla Silva.  

 

 ALERJ repercute o lançamento da Plataforma Desencarcera Rio  

Na data de 08/06 foi publicado na Página da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro 

o trabalho conjunto desenvolvido pela Frente Estadual pelo Desencarceramento, Mecanismo 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura com apoio do Data Labe, de lançamento da 

Plataforma On-Line Desencarcera para recebimento de denúncias de violações de direitos no 

sistema prisional e socioeducativo em contexto de pandemia do COVID-19. 

 Acesso: www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48866?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 

 Com 12 mortes pela Covid-19, prisões do RJ têm falta de água e de atendimento 

médico 

Na data de 14/06 foi publicada matéria de na Ponte Jornalismo que explicita que as 

condições inadequadas, sub-humanas nas prisões do Rio de janeiro impossibilitam a adoção de 

quaisquer medidas de prevenção e mitigação da propagação do vírus no interior do sistema 

prisional carioca. A matéria traz os dados de óbitos levantados pelo Mecanismo e falam sobre 

https://www.reflexpandemia.org/
http://www.alerj.rj.gov.br/Visualizar/Noticia/48866?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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a falta de transparência no registro das mortes e na escassez de um fluxo mínimo de cuidado 

para atendimento dos internos acometidos por COVID e outras doenças.  

Acesso: https://ponte.org/com-12-mortes-pela-covid-19-prisoes-do-rj-tem-falta-deagua-e-de-

atendimento-medico/  

 

 

 

 

 

 Hospital de campanha para tratar presos do RJ com COVID-19 não será entregue 

 

Em 15/06, foi veiculada inicialmente no RJ2 da Rede Globo e, posteriormente, 

publicada no portal G1, matéria que informou sobre problemas relacionados aos contratos das 

empresas que deveriam fornecer acesso à saúde às pessoas privadas de liberdade no estado.  

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/15/hospital-

decampanha-para-tratar-presos-do-rj-com-covid-19-nao-sera-entregue.ghtml  

 

 COVID 19 provoca medo e clamores por mudança em prisões  

Em 16/06, o portal Terra publicou matéria intitulada “Covid 19 provoca medo e 

clamores por mudança em prisões” apontando como a falta de um fluxo de informações e o 

aumento de casos de óbitos confirmados no sistema impactam na vida de familiares de pessoas 

presas. A matéria contou com a participação do MEPCT, apontando o déficit de testagem 

realizado no âmbito da saúde prisional, visto que os poucos disponibilizados são aplicados em 

pacientes já com quadro muito grave de saúde.  

 

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/covid-19-provoca-medo-eclamores-

por-mudanca-em-prisoes-superlotadas-

dobrasil,bfc59380b2b1d317e6332946f53c4013d5it4qst.html 

 

 Live: A execução de medidas socioeducativas em tempos de Covid-19 

https://ponte.org/com-12-mortes-pela-covid-19-prisoes-do-rj-tem-falta-deagua-e-de-atendimento-medico/
https://ponte.org/com-12-mortes-pela-covid-19-prisoes-do-rj-tem-falta-deagua-e-de-atendimento-medico/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/15/hospital-decampanha-para-tratar-presos-do-rj-com-covid-19-nao-sera-entregue.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/15/hospital-decampanha-para-tratar-presos-do-rj-com-covid-19-nao-sera-entregue.ghtml
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/covid-19-provoca-medo-eclamores-por-mudanca-em-prisoes-superlotadas-dobrasil,bfc59380b2b1d317e6332946f53c4013d5it4qst.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/covid-19-provoca-medo-eclamores-por-mudanca-em-prisoes-superlotadas-dobrasil,bfc59380b2b1d317e6332946f53c4013d5it4qst.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/covid-19-provoca-medo-eclamores-por-mudanca-em-prisoes-superlotadas-dobrasil,bfc59380b2b1d317e6332946f53c4013d5it4qst.html
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A Nezo Educacional promoveu o I Webnário sobre Serviço Social no Sociojurídico e o 

MEPCT/RJ foi convidado para contribuir com uma palestra sobre a execução de medidas 

socioeducativas em tempos de Covid-19, no dia 22 de junho. 

 

 “Como enxugar gelo”: a luta contra o COVID-19 no sistema prisional do Rio de 

Janeiro  

Em notícia do dia 26 de junho no Brasil de fato é apontado como as medidas de 

propostas pelo estado para prevenção e combate à COVID-19 para o sistema prisional não são 

eficazes, tendo em vista a atual situação encontrada nestes espaços. Na notícia, são apontados 

os dados trazidos neste relatório, assim como é enfatizado a inviabilidade das medidas 

propostas. Aponta-se ainda que o acesso à saúde é muito restrito nas unidades prisionais, como 

é atestado pela escassez de equipe de saúde, e que as medidas que poderiam ser efetivas, como 

redução da superlotação não são concretizadas. 

Disponível em: https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/como-enxugar-gelo-aluta-

contra-a-covid-19-no-sistema-prisional-do-rio-de-janeiro 

 

 “Tortura? Sobre existência, continuidade, prevenção e combate à tortura” 

Membra do MEPCT/RJ, Ionara Fernandes, lança artigo no site “Covid nas 

prisões” por conta do dia internacional de apoio às vítimas de tortura 

Disponível em: 

 https://www.covidnasprisoes.com/blog/tortura-sobre-existenciacontinuidade-

prevencao-e-combate-a-tortura 

 

 Relatório revela preocupação no enfrentamento à COVID-19 no sistema prisional 

fluminense 

Em notícia de 27 de junho do “Eu Rio” é trazido o resumo dos dados e preocupações 

do MEPCT/RJ constantes deste relatório atualizado semanalmente.  

Disponível em: 

https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/como-enxugar-gelo-aluta-contra-a-covid-19-no-sistema-prisional-do-rio-de-janeiro
https://www.brasildefatorj.com.br/2020/06/26/como-enxugar-gelo-aluta-contra-a-covid-19-no-sistema-prisional-do-rio-de-janeiro
https://www.covidnasprisoes.com/blog/tortura-sobre-existenciacontinuidade-prevencao-e-combate-a-tortura
https://www.covidnasprisoes.com/blog/tortura-sobre-existenciacontinuidade-prevencao-e-combate-a-tortura
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 https://eurio.com.br/noticia/14729/relatorio-revela-preocupacao-noenfrentamento-a-covid-

19-no-sistema-prisional-fluminense.html 

 

 Live Tortura no Brasil e Serviço Social  

A atividade foi promovida pelo CRESS/RJ em sua página no facebook, e contou com a 

participação de Taiguara Líbano, advogado e professor da UFF e IBMEC, também ex-membro 

do MEPCT/RJ, e a atual membra, Ionara Fernandes.  

Disponível em: https://www.facebook.com/cress.riodejaneiro/videos/502605963841220 

 

  

 Matéria RJ TV – “Pandemia nos presídios”  

Em 11 de julho foi ao ar no RJ TV 1ª Edição, matéria sobre os impactos da pandemia 

no sistema prisional do Rio de Janeiro. O MEPCT/RJ foi contactado pelo jornalista e forneceu 

informações, já disponíveis neste relatório, acerca da preocupação com os índices de testagem.  

Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/8691187 

 

 Live o socioeducativo e os 30 anos do ECA 

O evento foi promovido pela Comissão de Direito Socioeducativo da OAB/RJ e contou 

com a participação de Margarida Prado (presidente da Comissão), Caroline Bispo (vice-

presidente e co-fundadora da Associação Elas Existem), Juliana Sanches (advogada), Valéria 

Oliveira (Presidente AMAR), Rafael Almeida (estudante, palestrante e educador pelo 

Emancipa RJ) e pelo MEPCT/RJ a integrante Ionara Fernandes.  

 

 Live: Adolescentes em cumprimento de medida de privação de liberdade em 

tempos de pandemia 

 

O MEPCT/RJ participou da referida live, pelo youtube, no dia 31 de julho de 2020 como 

parte do programa conversações insurgentes promovido pela Rede Rio Criança. Espaço 

importante de diálogo, no qual foi possível debater as condições de encarceramento de 

https://eurio.com.br/noticia/14729/relatorio-revela-preocupacao-noenfrentamento-a-covid-19-no-sistema-prisional-fluminense.html
https://eurio.com.br/noticia/14729/relatorio-revela-preocupacao-noenfrentamento-a-covid-19-no-sistema-prisional-fluminense.html
https://www.facebook.com/cress.riodejaneiro/videos/502605963841220
https://globoplay.globo.com/v/8691187
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adolescentes nesse período. Também participaram da live o defensor Público Rodrigo 

Azambuja, a fundadora do Projeto Moleque Monica Cunha.  

 

 Aula na ONG Igualdade Racial para militantes LGBTI 

 

No dia 26 de agosto o MEPCT/RJ também participou de uma das aulas da formação 

promovida pela ONG Igualdade Racial para militantes LGBTI, tratando de Litigio Estratégico 

em Direitos Humanos e Combate à Tortura na ONU, tendo produzido uma cartilha para 

educação popular em direitos e um passo a passo para a realização da incidência. 

 

 

 Mesa População Carcerária em Tempo de Pandemia 

 

No dia 10 de novembro participamos também da mesa sobre “População Carcerária em 

Tempo de Pandemia”, organizada pelo Projeto Prisões do Curso de Teologia e pela Vice-

Reitoria Comunitária, ambas da PUC-Rio, como evento parte da semana “estenda sua mão ao 

pobre”. A mesa foi composta também pelo Prof. Breno Melaragno e mediada pelo Prof. 

Claudio Jacinto. 

 VIII Seminário Anual do CEPCT/RJ e MEPCT/RJ 

No dia 04 de dezembro participamos do Seminário anual com o tema: os desafios ao 

enfrentamento à tortura, na mesa sobre Covid-19 e privação de liberdade. O evento marcou os 

10 anos da Lei Estadual nº 5.778/2010 que cria o CEPCT e o MEPCT do Rio de Janeiro. O 

seminário foi em formato live pela plataforma do facebook – 

https://www.facebook.com/107273936281130/videos/222058359439707. 

 

3.4 – Incidência no Sistema Internacional 

 

Este ano mantivemos a atuação conjunta com o Núcleo do Sistema Penitenciário à 

respeito da Cadeia Pública Jorge Santana que está sob proteção por meio da MC 888-2019. Em 
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fevereiro deste ano a medida contra o Brasil foi deferida pelo risco iminente de dano irreparável 

a vida e à integridade física dos presos. 

Em 05 de fevereiro de 2020, por meio da Resolução n. 6/2020, esta h. Comissão 

determinou a decretação de medidas cautelares, para proteção da vida e integridade pessoal dos 

presos da Cadeia Pública Jorge Santana, no Estado do Rio de Janeiro, unidade esta que fora 

inspecionada pelo órgão quando de sua visita ao Brasil em 2018. 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 médica adequada e oportuna, ele acordo com as 

recomendações dos especialistas competentes; 

b.  Adote as medidas necessárias para assegurar que as condições de detenção dos 

beneficiários se adequem às normas internacionais aplicáveis, garantindo, em 

especial, que a estrutura da Cadeia Pública Jorge Santana reúna as condições de 

segurança necessárias, atendendo à situação dos beneficiários com deficiência ou 

lesionados, mutilados, com fraturas ou feridos de outras formas, a fim de prevenir 

maiores 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; 

informe sobre as ações adotadas, a fim de investigar os fatos que deram lugar à 

adoção da presente medida cautelar, desse modo, evitar sua repetição 

 

Enviamos informações adicionais para a mesma nos meses de março, maio e outubro 

de 2020, levando não apenas dados sobre transferência, óbitos, atendimento médico, 

agravamento do quadro de saúde dos beneficiários, como pedindo extensão do pedido para a 

Penitenciária Alfredo Tranjan por conta de ter se tornado a unidade de referência para 

baleados e deficientes motores, sensoriais e físicos, incomunicabilidade, riscos da pandemia 

de COVID-19, dentre outros.  
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Em maio de 2020 também enviamos pedido de uma reunião de trabalho no 176º 

Período de Sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos buscando incidir na 

efetivação das medidas, que até o momento não foram cumpridas. Tal teve lugar virtualmente 

no dia 09 de julho, tendo participado os peticionários, comissionados e pelo estado SEAP/RJ, 

SMS/RJ, SES/RJ, MMFDH, MRE, DEPEN, entre outros atores. 

Em 23 de setembro deste ano, na DPGE RJ, também foi realizada reunião com o 

Ministério da Família, Mulheres e Direitos Humanos, Procuradoria do Estado do Rio de 

Janeiro e Ouvidoria Nacional do Sistema Penitenciário (DEPEN), durante a realização de 

visita in loco dos órgãos federais para articular o cumprimento das diversas medidas vigentes 

contra unidade do Rio de Janeiro. Na reunião, apesar de não ser possível nenhum consenso, 

se enfatizou a urgência da criação de um grupo de trabalho interinstitucional no estado para 

a efetivação das medidas vigentes.  

Também, logo no início do ano, foram feitas duas reuniões com o Subcomitê de 

Prevenção à Tortura da ONU: uma a partir da visita extraoficial de um de seus membros, de 

modo a expormos a situação, e outra de modo online com todos os membros, com o mesmo 

fim de demarcar a presença massiva de violação sistemática a direitos humanos, a nível 

nacional e local. Ambas contaram com a presença do MNPCT. Ambas adviram de incidência 

realizada pelos cinco mecanismos existentes no país, por conta de retrocessos na política 

nacional de prevenção e combate a tortura, que envolviam desde impedimento a prerrogativas 

até tentativas de desmonte, esta detidamente analisada no Relatório Anual do MEPCT/RJ de 

2019. 

Com a chegada do COVID-19 tornou-se necessário a união entre Mecanismos e 

sociedade civil de modo a incidir no sistema ONU e regional (CIDH) de modo a garantir que 

fosse feito pressão no estado para garantia de direitos de pessoas presas à saúde, impedimento 

de tortura e tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, além de direito a memória, a 

integridade física e psíquica, vedação a incomunicabilidade, apontando a falta de 

cumprimento das medidas indicadas por órgãos internacionais sobre COVID-19 e privação 

de liberdade, que tinha como seu principal mote a urgência do desencarceramento 

emergencial para redução da população prisional. Essas incidências que participamos foram: 
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 Abril de 2020: Informe conjunto com sociedade civil sobre o uso de containers 

para CIDH e ONU 

 Abril de 2020: Informe do MEPCT/RJ para ONU, OMS e OEA a respeito do 

manejo de corpos e riscos de graves violações de direitos humanos de pessoas 

presas e seus familiares durante a pandemia de COVID-19 

 Abril de 2020: Apelo Urgente para ONU sobre a pandemia de COVID-19 no 

sistema prisional fluminense 

 Abril de 2020: Informe sobre o impacto de COVID-19 no sistema prisional 

no Brasil realizado conjuntamente pelo MEPCT/RJ, MEPCT/RO, 

MEPCT/PB e MNPCT, enviado para ONU, OMS e CIDH 

 Abril de 2020: participação de reunião da Foro Social da Sala de Coordenação 

e Resposta Oportuna e Integrada sobre a pandemia do COVID-19 (SACROI 

COVID-19), na qual participaram uma série de movimentos que atuam em 

temáticas diversas ligadas a direitos humanos. A respeito de familiares de 

pessoas presas, sobreviventes do cárcere, movimentos sociais, organizações 

não governamentais e mecanismos, todos representando diversas áreas do 

país. 

 Maio de 2020: Realizamos junto com outros mecanismos reunião com o 

Subcomitê de Prevenção à Tortura, de modo a apresentar o quadro 

preocupante relacionado a pandemia de COVID-19 em relação às prisões 

brasileiras. 

 Junho de 2020: Informe conjunto sobre a situação de COVID-19 nas prisões 

brasileiras, realizada conjuntamente com a organizações não governamentais, 

movimentos e outras instituições, tendo tal sido enviado para ONU e CIDH. 

Ambas geraram reuniões com a sociedade civil.  

 Segundo semestre: envio de material para iniciativa da APT de congregar os 

Mecanismos regionais para relatar e apontar as violações de direitos humanos 

e recomendações para garantia de direitos das pessoas LGBTIs em situação 

de privação de liberdade cuja Corte IDH abriu consulta para construção de 

Opinião Consultiva. A iniciativa será concluída até o ano que vêm.  
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3.5 – Produção de informação 

  

O monitoramento durante a pandemia fez com que o Mecanismo elaborasse mais 

documentos ao longo do ano para tornar público as informações acessadas pelo órgão. Optamos 

por construir relatórios semanais, boletins, notas técnicas e outros documentos capazes de 

divulgar e expor as reflexões do órgão sobre a realidade nos espaços de privação de liberdade.  

 

 

 

Nota técnica sobre os impactos da Covid-19 no sistema prisional do rio de Janeiro – 

17/03/2020 

 

Após a declaração da OMS sobre a pandemia da Covid-19, o MEPCT/RJ iniciou o 

processo de reflexão sobre os possíveis impactos do coronavírus no sistema prisional do Rio 

de Janeiro, e por isso, lançou, no dia 17 de março de 2020, o primeiro documento do órgão 

sobre a temática. A nota elenca as medidas propostas pelo Rio de Janeiro nesse primeiro 

momento, como a decretação de situação de emergência no Rio de Janeiro, a suspensão das 

visitas em unidades prisionais, a suspensão da saída de todos os presos do Estado e a publicação 

de uma resolução conjunta entre a SES e a SEAP, estabelecendo novo fluxo de atendimento, 

fator que foi compreendido pelo MEPCT/RJ como potencial elemento agravador do colapso 

da saúde no sistema prisional. O documento também elenca os parâmetros internacionais e 

nacionais construídos até aquele momento sobre as formas para lidar com a Covid-19 em 

espaços de privação de liberdade, como a higienização constante das mãos, a etiqueta 

respiratória, o distanciamento entre as pessoas, a busca ativa e testagem de paciente com 

sintoma e a limpeza constante dos ambientes. Dada as condições, o MEPCT/RJ ressalta a 

importância doa diminuição emergencial da superlotação, através do desencarceramento e da 

redução da porta de entrada, como uma medida emergencial para a contenção do vírus nas 

prisões e unidades socioeducativas.  

 

Documento disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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Informe sobre a Resolução nº 10 SEPOL/SEAP: mudança de fluxo em casos de óbitos 

durante a pandemia de Covid-19 – 27 de março de 2020 

 

No dia 26 de março, o MEPCT/RJ identificou uma Resolução publicada pela Secretaria de 

Estado de Polícia em conjunto com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária que 

versava sobre a competência da definição da causa mortis de pessoas presas. Ao estabelecer 

que os médicos da SEAP serão responsáveis pela declaração de óbito, o documento fere 

normativas internacionais que prevê a realização de exame cadavérico em pessoas presas que 

venham a óbito com ou sem violência. Uma das preocupações do Mecanismo diz respeito a 

possibilidade de ocultação de casos de Covid-19, a inexistência de fluxos efetivos de tratamento 

e a falta de transparência no enfrentamento a doença.   

Documento disponível em: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

Relatório Parcial sobre os impactos do coronavírus no sistema prisional – 06 de abril a 

09 de agosto de 2020. 

 

Esse instrumento foi elaborado e atualizado pelo MEPCT/RJ ao longo das primeiras 20 

semanas da pandemia. E é considerado um dos principais documentos produzidos pelo órgão 

durante a pandemia. Nosso objetivo foi manter os órgãos, instituições, movimentos sociais e a 

população em geral informada sobre as condições que estavam sendo produzidas no interior 

do sistema prisional do Rio de Janeiro durante a pandemia. No relatório há informações sobre 

os parâmetros internacionais, nacionais e regionais para lidar com a Covid-19, existe também 

um compilado de informações sobre as medidas efetivas de prevenção ao novo coronavirus, 

uma série de reportagens que versam sobre medidas no âmbito do Judiciário, Executivo e 

Legislativo que impactaram diretamente o sistema prisional do Rio de Janeiro. Ao longo das 

atualizações inserimos no relatório um panorama da saúde no sistema prisional e as articulações 

realizadas para garantir o monitoramento sistemático dos fluxos de atenção e cuidado a saúde 

durante a pandemia, realizado pelo MEPCT/RJ a partir de inúmeras reuniões com gestores e 

órgãos competentes, bem como, envios de ofícios. Há ainda uma seção destinada as matérias 

jornalísticas e eventos com participação direta do Mecanismo ou com a utilização das 

informações deste mesmo relatório. E, por fim, apresentamos as informações obtidas, e suas 

dificuldades, por nós em contato direto com a SEAP, por meio de documentos oficiais emitidos 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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pela Secretaria, ofícios enviados pelo Mecanismos e contato direto com alguns atores 

institucionais. Essas informações versam sobre fluxos de transferências, acesso à saúde na rede 

interna e externa, situação dos funcionários do sistema, acesso a EPIs, atuação do Gabinete de 

crise, entrega de custódia e suspensão das visitas, bem como, a contaminação da população 

prisional e os óbitos durante a pandemia. A última versão deste documento se deu no dia 09 de 

agosto, quando optamos por construir novos métodos de informação sobre essas dinâmicas.  

Documento disponível em: 

 https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

Nota técnica do MEPCT/RJ sobre a Resolução Conjunta CNJ e MS nº1 de 2020 – 23 de 

abril de 2020 

 

Com a publicação da Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Saúde 

de 30 de março de 2020, normatizando, em caráter excepcional, o sepultamento e cremação de 

corpos sem a devida certidão civil de óbito, o MEPCT/RJ entendeu ser importante apresentar 

elementos sobre essa questão, uma vez que ela estaria direcionada a um perfil específico de 

pessoas, aqueles obituados com “ausência de familiares ou de pessoas conhecidas ou em razão 

de exigência de saúde pública”, uma realidade que afetaria também os sujeitos inseridos no 

sistema prisional. Nosso órgão se preocupou com a possibilidade de aprofundamento da 

subnotificação, dada os procedimentos cartoriais normatizado nesta resolução, bem como, a 

ausência de registro adequado, impactando negativamente na possibilidade de construção de 

políticas de combate ao vírus e com risco de ampliação do quadro de graves violações de 

direitos humanos. Além disso, levantamos a possibilidade da ampliação do número de 

desaparecidos em consonância com as reflexões do Ministério Público Federal, sobre essa 

problemático e o direito a memória, ressaltando assim a necessidade de identificação dos 

mortos, preconizada pela garantia de direitos em reconhecimento da dignidade da pessoa 

humana e dos seus familiares - do direito à memória e ao luto -, precisa desse modo, ser 

prescrita como política fundamental. 

 

Documento disponível em:  

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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Covid-19 no sistema socioeducativo – 27 de abril a 19 de julho de 2020 

 

Com proposta similar ao Relatório Parcial de Covid nas prisões, lançamos no final de abril um 

documento de acompanhamento sistemático dos impactos da Covid-19 no sistema 

socioeducativo do Rio de Janeiro. Apresentamos informações específicas sobre o panorama 

internacional e nacional da Covid-19 aos adolescentes e jovens confinados, com parâmetros de 

atuação trazidas pela comunidade científica e de organismos de proteção a essa população. 

Sistematizamos também as ações judiciais que impactavam diretamente o sistema 

socioeducativo do estado, atualizando as questões relacionadas ao cumprimento de medidas 

em meio aberto. De maneira mais direta, trouxemos informações sobre a atuação do DEGASE, 

órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas em meio fechado, durante a 

pandemia, inclusive com demandas relativas a situações de violências e torturas. Por fim, 

existem também informações sobre as ações do MEPCT/RJ direcionados ao DEGASE em 

relação ao enfretamento a Covid-19 no estado. Esse relatório passou por seis atualizações 

quinzenas, e sua última versão data do dia 19 de julho.  

 

Documento disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

  

Parecer Técnico do MEPCT/RJ sobre condições de saúde no sistema prisional do Rio de 

Janeiro para Ação Civil Pública proposta pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela 

Coletiva da Saúde da Capital e pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – 

junho de 2020 

 

O documento elaborado pelo MEPCT/RJ teve por objetivo agregar informações que 

podem auxiliar nas decisões do Tribunal na Ação Civil Pública no qual enviamos o amicus. As 

informações aqui atestam a ausência de assistência à saúde e a presença de condições 

degradantes nas unidades prisionais fluminenses. 

O parecer inicialmente tece reflexões sobre as três medidas de urgência frente as 

unidades prisionais do Rio de Janeiro no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, são 

medidas acerca das unidades: Instituto Penal Plácido de Carvalho, Cadeia Pública Jorge 

Santana e Penitenciária Evaristo de Moraes. 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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Essas decisões corroboram para atestar que tais estabelecimentos penais encontram-se 

em grave risco de violação ao direito à vida e à integridade física, tendo em vista as más 

condições de encarceramento, a superlotação e a falta de acesso à saúde, inclusive a propagação 

contumaz de doenças infectocontagiosas. 

Na sequência são apresentadas as condições encontradas nas unidades prisionais 

durante o monitoramento do MEPCT/RJ. Nesse ínterim, o documento ilustra e atesta  uma 

situação grave de desrespeito à dignidade humana nos locais visitados, onde o ambiente é 

superlotado e insalubre, há péssima infraestrutura, escassez de materiais de higiene, má 

alimentação, sem acesso à água, dentre outros, terminando por gerar uma série de violações de 

direitos e situações de maus tratos que se dão de modo contínuo, no dia a dia. As condições de 

vida às quais estão submetidos nas unidades prisionais trazem evidentes danos à saúde coletiva, 

produzindo e perpetuando morbidades infectocontagiosas, como as de pele ou pulmonares, por 

exemplo a tuberculose, além dos danos psicológicos, e intensificam as vulnerabilidades dos 

doentes crônicos, como diabéticos, hipertensos, cardiopatas, etc. 

E como a ACP versa sobre a necessidade urgente de serviços e ações de atenção básica 

e o estabelecimento fluxo com a rede externa de Saúde, de modo urgente, a garantir acesso à 

assistência à saúde durante a pandemia de COVID-19, nosso esforço é  constatar que as 

unidades de privação de liberdade são mais propícias para a propagação do vírus, devido à 

superlotação e condições encontradas, especialmente levando em conta a potencialidade de 

agravamento dos quadros daqueles (as) contaminados por conta da ausência de acesso à 

atenção básica, assim como da impossibilidade atual do sistema prisional de atender 

adequadamente casos de média e alta complexidade.  

Por isso, nós elencamos quatro unidades prisionais de modo a demonstrar o trajeto que 

um presos acometidos por um agravo podem vivenciar e as condições nas quais estão 

acautelados: (a) Cadeia Pública José Frederico Marques: unidade de porta de entrada do 

sistema, depois do incêndio transferida para o antigo Instituto Penal Oscar Stevenson; (b) 

Penitenciária Talavera Bruce: unidade que recepciona mulheres grávidas, hoje direcionada 

também a funcionar como unidade de isolamento para grupo de risco feminino; (c) Cadeia 

Pública Jorge Santana e Penitenciária Alfredo Tranjan: ambas as unidades recebem presos com 

ferimentos graves, especialmente por arma de fogo, encontrando-se muitas vezes com 

demandas de alta complexidade; (d) Cadeia Pública Pedro Melo: local em que se evidencia de 
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modo mais claro a questão da busca ativa para doença infectocontagiosa, tendo em vista que à 

época da visita passava por um surto de tuberculose.   

E na sequência fazemos uma análise do modelo de atenção à saúde vigente na SEAP, 

com foco no Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho, unidade de saúde do sistema, 

normalmente destino final dos presos no que se refere a atendimento à saúde, mas também de 

seus fluxos de encaminhamentos, analisando as condições reais de continuidade do cuidado 

para as pessoas presas. Abordamos também o Programa de Combate à tuberculose, existente 

no âmbito da SEAP, além de uma equipe de médicos deslocados para a equipe volante criada 

pela SEAP para COVID-19, desmontando as equipes ambulatoriais das unidades prisionais.  

Por fim, apresentamos alguns casos emblemáticos individuais, casos cujos agravos não 

tratados evoluem para o óbito. Um dos casos mais notórios se refere a interno do SEAPPC que 

acometido por uma tuberculose acabou evoluindo para um quadro de pneumonia e após meses 

de idas e vindas entre a unidade e a então UPA Hamilton Agostinho no ano de 2017. Este 

encontrava-se já com caquexia quando da visita por conta do agravamento do caso, vindo à 

óbito pouco mais de um mês após o registro abaixo, feito em abril daquele ano. Outro caso 

citado referem-se as equipes da DPGE e MEPCT em visita conjunta, registraram um interno 

da Penitenciária Alfredo Tranjan (SEAPAT) em situação de debilidade semelhante, 

especialmente por se tratar de paciente portador de deficiência motora (paraplegia), 

necessitando de cuidados muito mais intensos do que os ofertados pela SEAP/RJ ou passível 

de ser alcançado em uma unidade prisional. 

 Um incêndio no Presídio Nelson Hungria em 2017, vitimou duas internas que tiveram 

aproximadamente 90% dos seus corpos atingidos por queimaduras de terceiro grau, tendo 

levado horas cruciais para conseguir acessar a Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital 

Pedro II. Esses e outros casos foram apresentados no documento evidenciando a limitação dos 

serviços de saúde na prisão.  

Enfim, o MEPCT/RJ acredita que era de fundamental importância que os pleitos 

requeridos nessa ACP tanto para cessar, quanto para evitar e prevenir futuras violações de 

direitos humanos fundamentais como o acesso à saúde e a vida da população privada de 

liberdade sejam acolhidos. Não restando dúvidas ao MEPCT/RJ que medidas eficientes devem 

ser garantidas com urgência para tal, diante do já anunciado colapso do sistema de saúde 

prisional do Estado do Rio de Janeiro mesmo antes da chegada de uma pandemia viral.  
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Nota técnica sobre Comunicação e Cartas durante a pandemia de Covid-19 – 17 de 

agosto de 2020 

 

A incomunicabilidade foi uma realidade no sistema prisional durante os seis meses de 

suspensão das visitas, via decreto. Por isso, o MEPCT/RJ elaborou em agosto uma nota técnica 

que refletia o acompanhamento sistemático do órgão a essas demandas.  O MEPCT/RJ 

identificou um regime que cumula a ausência de informação por parte das unidades sobre os 

presos às suas famílias e incomunicabilidade completa destes presos e presas com mundo 

externo, inclusive por métodos alternativos assegurados em lei, como a carta. Diversas 

normativas internacionais e nacionais versam sobre o direito ao contato com o mundo externo, 

e o Mecanismo afirmou em consonância com outras normativas que a pandemia da Covid-19 

não deveria alterar ou mitigar este direito. No Rio de Janeiro, foi elaborada pela ALERJ uma 

lei estadual que tratava do tema, no entanto, isso não foi suficiente para alterar objetivamente 

essa realidade. Inúmeras denúncias chegaram ao Mecanismo, sobre a dificuldade de entregar e 

receber cartas no sistema prisional, apresentamos inclusive um caso emblemático, cujo o 

acesso a correspondência só foi viabilizados aos familiares após a morte de uma interna. Por 

isso, nesse documento o MEPCT/RJ constrói uma série de recomendações com o intuito de 

assegurar canais de comunicação viáveis, acessíveis e eficazes durante a pandemia.  

 

Documento disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

Boletim sobre COVID-19 no sistema prisional – 21 de agosto de 2020 

 

Como alternativa ao relatório parcial, lançamos na penúltima semana de agosto uma análise do 

MEPCT/RJ sobre os dados de Covid-19 e óbitos no sistema prisional. O documento revela que 

mais de 97% da população prisional não tinha sido testada até o momento, informa também 

sobre os casos de Covid-19 confirmados, as confirmações de óbitos pela doença e problematiza 

também os óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave que não foram testados para Covid-

19. Além disso, apresenta o quantitativo de óbitos por causa mortis indeterminada e traz 

gráficos sobre óbitos por unidades em 2019 e 2020.  

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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Documento disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

Boletim Covid-19 no Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro – 26 de agosto de 2020 

Apresentamos também no final de agosto uma breve sistematização dos dados da Covid-19 no 

DEGASE. O documento apresenta informações sobre testagens nas unidades de internação, 

casos confirmados e suspeitos sobre internos e funcionários.  

 

Documento disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV 

 

Parecer do MEPCT/RJ a respeito do retorno de presos com benefícios extramuros – 13 

de setembro de 2020 

 Preocupados com a possibilidade de retorno dos presos com benefícios extramuros para 

as unidades prisionais de origem, o MEPCT/RJ elaborou em setembro um parecer técnico 

como auxílio de sustento a decisão dada em sede de liminar do habeas corpus 0061763-

02.2020.8.19.0000, cujo pedido foi deferido pela Exma. Dra. Desembargadora Maria Sandra 

Rocha Kayat Direito, no qual mantém no extramuros todos (as) os (as) presos (as) de VPF, de 

modo que se evite uma maior agudização da atual crise de saúde do sistema, especialmente 

tendo em vista a transmissibilidade e risco de agravamento de quadros dos presos com um 

aumento dos casos de COVID-19. 

 Nesse sentido, nosso objetivo era expor as justificativas compreendidas pelo nosso 

órgão, observando as medidas sanitárias impostas pelos órgãos de saúde e de garantias de 

direitos para presos e presas durante a pandemia de COVID-19, fazendo uma relação com a 

situação material do acesso à saúde e condições nas unidades prisionais.  

 Por isso, no primeiro momento, o documento aborda as diretrizes gerais para COVID-

19 dentro de espaços de privação de liberdade, frente a situação encontrada no sistema prisional 

fluminense e as medidas internacionais vigentes relacionadas à saúde em relação às cadeias 

públicas, presídios e institutos penais do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência apresenta a 

situação pretérita de acesso à saúde no sistema prisional anteriormente a pandemia de COVID-

19 e a atual grave crise encontrada no intramuros.  

https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
https://drive.google.com/drive/folders/1JDbdNU87OwFLJR7na_wFE1vSMklG3JaV
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Por fim, há um panorama da atual situação em relação à pandemia intramuros, com 

dados mapeados pelo MEPCT/RJ até setembro sobre a Covid-19, a síndrome respiratória aguda 

grave e os óbitos no sistema prisional.  

Com os elementos expostos, o MEPCT/RJ assevera que é fundamental a importância 

da manutenção de presos e presas com benefícios extramuros e em regime aberto fora das 

unidades prisionais, evitando que o aumento repentino e severo da superlotação durante a 

pandemia possa ampliar de modo alarmante o contágio, que já se encontra elevado se observada 

a baixíssima testagem, especialmente levando em conta a absoluta ausência de acesso a 

quaisquer meios de cuidado ou de atendimento em saúde na SEAP/RJ neste momento. 

Não restando dúvidas que medidas eficientes devem ser garantidas com urgência para 

redução da superlotação, assegurando que não haja uma repentina ascendência na curva 

contágio intramuros e um possível alongamento do período pandêmico no ERJ de modo geral. 

As aviltantes condições de acautelamento tornam as medidas e recomendações mais básicas de 

prevenção ao contágio do COVID-19 absolutamente inalcançáveis.  

O cenário de total insalubridade, fornecimento insuficiente de água e alimentação 

precária e de má qualidade são obstáculos intransponíveis, vide a presença de 11 casos de 

subnutrição e/ou desidratação em 26 BAMs analisados de pessoas que vieram a óbito (42,30% 

dos casos analisados). Os serviços precários, quando não inexistentes, de assistência à saúde 

colocam a dimensão dos impactos da pandemia de COVID-19 como potenciais tragédias sem 

precedentes. Sem a garantia de um cuidado completo à saúde, desde a atenção primária para 

questões simples até um fluxo eficiente que garanta acesso aos equipamentos adequados de 

atenção intermediária e especializada em tempo, seguirão e se potencializarão não só as 

violações à direitos fundamentais da população privada de liberdade, haja visto que mesmo 

diante do atual colapso, milhares de servidores tanto da área de segurança como da educação e 

saúde, seguirão expostos ao contágio podendo prolongar os efeitos da pandemia na sociedade 

como um todo. Haja visto o exemplo dos casos de HIV que já estão presentes em 53,84% dos 

casos avaliados ou de síndromes respiratórias que também estão presentes em 45,63% de todos 

os óbitos da SEAP/RJ. 
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CAP. III – VISITAS: MONITORAMENTO IN LOCO 

  

 Ao longo da história do órgão, a equipe costuma realizar dois planejamentos por ano, 

de forma semestral, nesses espaços uma das tarefas é identificar as unidades e instituições que 

precisam ser fiscalizadas prioritariamente, é evidente que essa decisão é reavaliada 

semanalmente pela equipe. No planejamento de fevereiro, escolhemos 23 espaços para 

fiscalização durante o ano de 2020.  

 No entanto fomos surpreendidos pela pandemia do novo coronavírus, como já dissemos 

no primeiro capítulo, e com isso as fiscalizações foram suspensas por seis meses, e com o 

retorno precisamos adotar medidas de biossegurança que aumentou o intervalo entre uma 

fiscalização e outra, em respeito ao isolamento necessário. Além disso, a ALERJ goza de 

recesso parlamentar, entre 31 de dezembro e 01 de fevereiro, além dos recessos de carnaval, 

todos esses elementos contribuíram para a redução drástica do monitoramento in loco do 

MEPCT/RJ.  

 Ainda assim, nosso órgão fiscalizou 16 instituições ao longo de 2020. Dado as 

denúncias recebidas no mês de janeiro, precisamos interromper o nosso recesso para tratar de 

assuntos urgentes, contabilizando cinco fiscalizações nesse mês. Em fevereiro precisamos 

reservar uma semana para o planejamento da nossa equipe, além do recesso para o carnaval e 

por isso realizamos uma visita. E em março, realizamos duas visitas até ser suspensas as 

atividades em virtude da pandemia.  

 Com o retorno das nossas atividades presenciais, após a retomada das visitas de 

familiares nos sistemas prisional e socioeducativo, em setembro, o MEPCT/RJ reelaborou a 

forma de fiscalização, como já apresentado no primeiro capítulo, e com isso, foi necessário 
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cumprir um intervalo de quinze dias entre uma fiscalização e outra, além de estarmos com a 

equipe reduzida, pois existe integrantes do grupo de risco, e em algumas ocasiões, alguns 

integrantes tiveram sintomas de síndrome gripal, o que também inviabiliza a fiscalização, 

resultando, portanto, em sete visitas entre setembro de dezembro. 

 

 

 

Instituição Data Motivo 

CAS Convidativa 14/01/2020 GATE/MPERJ 

Penitenciária Talavera Bruce (SEAP) 16/01/2020 Denúncia 

Instituto Penal Santo Expedito (SEAP) 21/01/2020 Denúncia 

Cadeia Pública José Frederico Marques (SEAP) 29/01/2020 Denúncia 

Centro de Atendimento Intensivo (DEGASE) 30/01/2020 Denúncia 

Unidade Materno Infantil (SEAP) 18/02/2020 Denúncia 

CENSE PACGC (DEGASE) 04/03/2020 Rotina 

Casa de Cidadania Florestan Fernandes 11/03/2020 Denúncia 

Escola João Luiz Alves (DEGASE) 11/09/2020 Denúncia 

Penitenciária Alfredo Tranjan (SEAP) 15/09/2020 Medida Cautelar 

Cadeia Pública Jorge Santana (SEAP) 15/09/2020 Medida Cautelar 

CENSE Dom Bosco – estrutura reservada para 

internação provisória (DEGASE) 

29/09/2020 Rotina 

Cadeia Pública José Frederico Marques (SEAP) 27/10/2020 Rotina 

Instituto Penal Santo Expedito (SEAP) 11/11/2020 Denúncia 

CENSE Dom Bosco – estrutura reservada para 

internação (DEGASE) 

18/11/2020 Denúncia 

Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho (SEAP) 08/12/2020 Rotina 

 

● Abrigo Convidativo – 14 de janeiro de 2020 

 

A visita ao CAS Convidativa, um abrigo para pessoas com deficiência registrado pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, aconteceu no dia 14 de janeiro de 2020 como 

atividade do projeto que o MEPCT/RJ vinha realizando junto ao Grupo de Apoio Técnico 

(GATE) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O projeto, denominado 

"Monitoramento das condições dos direitos em hospitais psiquiátricos e abrigos para pessoas 

com deficiência", tem como objetivo avaliar e melhorar os padrões de qualidade e os direitos 

humanos em serviços de saúde mental e de assistência social e utiliza o "kit de ferramentas" 
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proposto pela Iniciativa "QualityRights", ou Direito é qualidade, da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). O kit de ferramentas apresenta modelos para entrevistas, que devem ser 

realizadas com usuários e profissionais, e também para a análise de documentos, para 

observação da instituição e para o relatório final de avaliação do serviço. Em 2019 já haviam 

sido realizadas duas inspeções no escopo desse projeto, na Clínica Santa Mônica, em 

Petrópolis, e na Clínica Cananeias, em Vassouras e a visita ao CAS Convidativa marcou a 

retomada dos trabalhos iniciados em 2019.   Os encontros da equipe do MEPCT/RJ e da equipe 

do GATE/MP/RJ com os membros do Conselho Consultivo, composto por representantes da 

Defensoria Pública, do Ministério Público, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB/RJ) e instituições representantes da sociedade civil seguiam 

acontecendo após cada visita, para discussão das questões observadas à luz dos critérios 

sugeridos no “kit de ferramentas”, divididos nos seguintes padrões: o direito a um padrão de 

vida adequado; o direito a usufruir o padrão mais elevado possível de saúde física e mental 

(Artigo 25 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD); o direito a 

exercer capacidade legal e o direito à liberdade pessoal e à segurança da pessoa (Artigos 12 e 

14 da CDPD); prevenção contra tortura ou tratamento ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes e contra a exploração, violência e abuso (Artigos 15 e 16 da CDPD); e o direito de 

viver de forma independente e a ser incluído na comunidade (Artigo 19 da CDPD).        

O projeto previa realizar as demais inspeções e cumprir o cronograma para publicação 

dos resultados encontrados até o final de 2020, no entanto, com a pandemia não foi possível. 

 O Instituto Social Educacional e Cultural para questões de cidadania - CAS convidativa 

acolhe pessoas portadora de necessidades institucionais e se caracteriza como instituição de 

longa permanecia, uma vez que os acolhidos são institucionalizados desde a infância com 

rompimento parcial ou total dos vínculos familiares, e o abrigo não trabalha com previsão de 

alta dos pacientes. O CAS convidativa conta com recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro e 

com doações de pessoas físicas e jurídicas e funciona em uma casa grande com quintal na parte 

de trás. 

No dia da visita, a unidade atendia 45 pessoas, sendo 31 mulheres e 14 homens. A 

grande maioria dos usuários são egressos da instituição Girassol de Petrópolis que encerrou 

suas atividades.   



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
61 

 

   Ao chegarmos no local observamos que um grupo estava em atividade com a psicóloga 

da unidade, outra parte estava no quintal da parte de trás da casa escutando música, sentados 

ou andando sendo auxiliados por uma cuidadora. Nesse pátio traseiro, fica o alojamento para 

os homens, uma sala de TV, rouparia e banheiro, também é possível avistar o refeitório. Logo 

no início nos chamou a atenção o fato de todas as mulheres estarem de cabelo raspados, ao que 

a cuidadora explicou que todas estavam com piolhos e raspar o cabelo foi a melhor forma de 

erradica-los. 

Na parte de dentro da casa estão localizados dois quartos para as mulheres, sendo um 

no andar de cima e um no andar de baixo, cabe registrar que uma paciente cadeirante, que 

necessita de ajuda inclusive para as refeições dorme na sala sozinha, e isso fora justificado, 

pois a mesma faz muitos barulhos durante a noite e incomoda as demais usuárias. 

 Cada quarto possui um banheiro, armários e camas. Vale registrar que a instituição 

acolhe pessoas com diversos graus de necessidades especiais, o que eles diferenciam como 

mais ou menos autonomia, registra-se que todos fazem uso de psicotrópicos.  Por exemplo três 

usuários trabalham, outros 12 saem da instituição para tratamento no CAPS, 5 frequentam a 

escola, esses usuários possuem roupas próprias e armário com chave para guardar os pertences. 

Já os pacientes como menos autonomia são assessorados pelos cuidadores e tem uma rotina 

diferenciada, pois os banhos são coletivos, as roupas são coletivas, porém são limpas e 

guardadas na rouparia e só o cuidador tem acesso, como também é o responsável pela entrega 

do kit de higiene. 

Ainda sobre a gradação de autonomia dos usuários, aparece a questão da administração 

dos recursos, de acordo com as informações os usuários com maior autonomia administram os 

seus recursos, inclusive tendo pacientes que a renda é oriunda do trabalho. Os demais possuem 

Benefício de Prestação Continuada - BPC, mas o recurso é administrado pela direção do abrigo. 

Além dos cuidadores a unidade conta com um médico psiquiatra, uma psicóloga, uma 

assistente social, uma terapeuta ocupacional, nutricionista. Tivemos acesso aos prontuários e 

nos chamou a atenção a repetição das medicações, assim como das dosagens e o longo tempo 

entre uma evolução e outra do Prontuário. 

Em conversa com uma das pacientes com mais autonomia ela informou que trabalhava 

na cozinha da instituição e que chegou a instituição após o fechamento da clínica Girassol em 

Petrópolis e diz que desde a chegada no abrigo convidativa não recebe visita de seus familiares, 
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pois sua família extensa reside na região serrana. Ela tece muitos elogios a instituição e quando 

perguntado sobre as medicações e se alguém explicava para ela algo sobre o tratamento 

psicossocial e psiquiátrico a mesma respondeu não saber porque tomava medicações e disse 

que achava que era para ficar calma, assim como os demais pacientes. 

 Já na dialogo com a Psicóloga ela esclarece que as visitas dos familiares são mais 

comuns em datas comemorativas e que alguns com mais autonomia conseguem ir visitar seus 

familiares. Ficando evidente que existe um entrave na circulação extramuros para os 

considerados com menor autonomia, e como alternativa para dirimir essa restrição a psicóloga 

tem organizado passeios com usuários e em alguns casos consegue trabalhar com eles o local 

a ser visitado.  

A psicóloga informou ser a profissional que mais os pacientes procuram para falar do 

atendimento prestado, ou fazer queixas e solicitações. Informou ainda que as vezes não 

consegue desenvolver um trabalho com a rede por falta de tempo e demandas excessivas. 

Porém ficou claro que existe um trabalho próximo daqueles com maior autonomia em 

detrimento daqueles pacientes que tem dificuldade na expressão verbal sem vínculos 

familiares. A sensação é que duas formas de atuação acontecem no abrigo, ou seja, uma para 

aquelas pessoas com maior autonomia e outra para aqueles sem autonomia.  

Sobre situação de tortura ou outras violações, nos foi informado que câmeras foram 

instaladas na unidade após suspeitarem de abuso entre os pacientes, porém a suspeita não foi 

confirmada pelas imagens. Contudo, observaram pelas filmagens que uma educadora agredia 

uma interna e a mesma foi demitida, uma vez que a instituição não aceita esse tipo de 

comportamento. 

De forma geral, podemos afirmar que eram duas instituições dentro de uma, uma vez 

que observamos e escutamos as diferenças entre o tratamento e a disponibilidade de serviços 

prestados entre os pacientes com autonomia e os que são considerados sem autonomia. 

 

 

● Penitenciária Talavera Bruce e Instituto Penal Santo Expedito – 16 e 21 de 

janeiro 

 

A Penitenciária Talavera Bruce é destinada ao cumprimento de pena em regime fechado 

para mulheres, recebendo também aquelas presas que se encontrem grávidas no sistema 
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penitenciário fluminense. No momento desta visita a unidade também estava recebendo 11 

(onze) presas que estavam de castigo advindas da nova unidade, denominada Instituto Penal 

Santo Expedito.  

Por sua vez, o Instituto Penal Santo Expedito é uma unidade recém-inaugurada, tendo como 

data oficial do início de suas atividades dezembro de 2019. Esta unidade recebeu presas da 

Penitenciária Nelson Hungria e do Instituto Penal Oscar Stevenson. Deve ser ressaltado que 

tais mudanças estão ainda no bojo da reorganização que vêm tendo lugar na SEAP durante o 

percurso do último ano. 

A inspeção se deu após uma série de reclamações a respeito da nova unidade, especialmente 

após termos notícia de um princípio de tumulto ocorrido na unidade no mês de dezembro, assim 

como de um problema referente a segurança das presas que ficam no seguro da unidade no dia 

23 do mesmo mês. 

Sem nenhuma margem para dúvida, a tortura e os maus tratos foram a marca encontrada 

pelo MEPCT/RJ na nova unidade Instituto Penal Santo Expedito. O tensionamento da unidade 

era permanente e de larga escala, apesar da reiterada redução da situação por parte da direção. 

O MEPCT/RJ alerta que os recentes eventos que tiveram lugar na unidade terminarão por se 

repetir de modo mais grave, caso não haja uma ação efetiva da SEAP/RJ para melhorar as 

condições da unidade e, especialmente, no que se refere a violência verbal por parte de algumas 

agentes e a privação de alimentação para as presas. 

O recém-inaugurado Instituto Penal Santo Expedito, alvo de denúncia desde sua 

abertura ao MEPCT/RJ, é um ambiente absolutamente inadequado para a manutenção das 

presas. A estrutura encontrada no presídio sofreu poucas alterações para o aumento de 

capacidade da unidade que foi, apenas formalmente triplicada. Neste sentido, relembramos que 

a contagem excessiva de vagas em unidades prisionais fluminense, contabilizadas 

exclusivamente em cima do número de camas e não do suporte da estrutura de agua, esgoto e 

luz, é uma realidade concreta em grande parte do estado. A precariedade da estrutura predial, 

aberta de modo precoce e improvisado, agudizam assim as condições insalubres que as presas 

se encontram no local e reduzem a segurança do ambiente, sendo por si só já elementos 

estressantes para a unidade. 

Soma-se a isso escassez alimentar, práticas sistemática de lesbofobia e transfobia, 

violência verbal, gerais com retirada abusiva de itens, baixíssimo número de agentes e cria-se 
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o ambiente ideal para a permanência de conflitos. Sem dúvida o SEAPISE foi a unidade 

feminina com maior índice de tensionamento encontrado nos últimos anos no Estado. 

Deste modo é fundamental uma modificação estrutural e administrativa de amplo porte na 

unidade, sob pena de eventos mais graves dos que ocorridos no início do ano se repetirem, o 

que torna-se especialmente grave por ser uma unidade com presença massiva de presas de 

seguro, cuja vida e integridade física colocam-se em risco neste cenário. 

 

● Cadeia Pública José Frederico Marques – 29 de janeiro 

 

Em 29 de janeiro de 2020, o MEPCT/RJ estava em meio à atividade de planejamento 

anual quando recebemos a notícia de que um incêndio havia começado na Cadeia Pública José 

Frederico Marques. Com a escalada de notícias chegando a informar que a unidade seria 

evacuada, três dos membros do órgão se dirigiram até a unidade para averiguar os fatos, uma 

vez que a dificuldade em se conseguir informações já causava aglomerações na porta da SEAP-

FM. 

As informações que obtemos é que o incêndio havia começado na galeria B, localizada 

no secundo andar e que não estava ocupada. O fogo já havia sido controlado, nenhum interno 

havia se ferido e que transferências para outras unidades já estavam em curso, fato já percebido 

pela equipe através da intensa movimentação de viaturas do SOE na entrada da unidade. O 

efetivo da SEAP-FM no momento era de 502 internos. Destes, 128, todos presos de pensão 

alimentícia, já teriam sido transferidos para a Casa do Albergado Crispim Ventino (SEAP-AC) 

em Benfica, 90 para o Presídio Evaristo de Moraes (SEAP-EM) e o Presídio Ary Franco 

(SEAP-AF). Do resto do efetivo, 40 ainda aguardavam a audiência de custódia, 

aproximadamente 100 seriam alocados em um pavimento do Instituto Penal Oscar Stevenson 

(SEAP-OS), unidade feminina adjacente ao SEAP-FM e o restante seria distribuído em 

unidades do sistema, de acordo com os perfis identificados pelos critérios adotados pela 

administração penitenciária. Apesar do incêndio, a SEAP informou que por decisão dos 

representantes do Tribunal de Justiça, as audiências de custódia seriam mantidas naquela data 

e que os que aguardavam estas seriam alocados no 4º andar do SEAP-FM. SEAP havia 

destacado uma viatura do SOE exclusivamente para garantir que após as audiências, os que 

ficassem privados de liberdade fossem transferidos para outras unidades no mesmo dia. O 

subsecretário de tratamento informou que um total de 04 agentes foram levados para 
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atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar, uma vez que estiveram expostos a muita 

fumaça durante a evacuação, mas todos passavam bem. Um dos agentes que estava na unidade 

no momento do incêndio e já havia recebido atendimento médico, informou que o foco do 

incêndio foi um incidente com uma máquina de solda, durante a realização de reparos na 

galeria, em uma cela que estava com muitos colchões, tendo se alastrado muito rapidamente. 

Nesse sentido, o MEPCT/RJ reforça aqui a urgência na tomada de medidas relacionadas 

ao combate e prevenção de incêndios na SEAP. O monitoramento permanente realizado pelo 

órgão mostra que é comum encontrar unidades que não possuem equipamentos adequados, 

extintores dentro dos prazos de validade, além da imensa maioria das unidades não possuir 

plano de evacuação previamente elaborado. O MEPCT/RJ reforça também a importância de 

ações urgentes a serem tomadas pela SEAP para sanar a dificuldade em obter informações 

sobre pessoas presas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

● Centro de Atendimento Intensivo – Belford Roxo – 30 de janeiro 

 

O CAI-Baixada está localizado em Belford Roxo, sendo unidade referência para a 

baixada fluminense do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (DEGASE) vinculado 

à Secretaria de Estado de Educação que no estado fluminense executa as medidas 

socioeducativas de restrição e privação de liberdade. Importante destacar que a unidade acolhe 

adolescentes de outras localidades do estado fluminense. A unidade recebe adolescentes e 

jovens do sexo masculino para cumprimento de medida de internação. 

O objetivo da fiscalização foi apurar denúncias de tortura ocorrida após uma rebelião 

no dia 16 de janeiro. Em virtude da grande transferência temporária, por conta da rebelião para 

reforma da unidade, entendemos que o ideal era ir à unidade depois do retorno dos adolescentes 

transferidos ao local de origem, por isso, esse lapso de 15 dias para a visita do MEPCT/RJ. 

A capacidade máxima do CAI Baixada, informada pelo diretor é de 143 adolescentes. 

No entanto, no momento da visita haviam 161 adolescentes internados, com os retornos dos 

adolescentes acautelados após a rebelião. Nos foi informado também que com a decisão do 

Ministro Edson Fachin, a unidade poderia receber até 170 adolescentes, contudo a Juíza da 

Comarca de Belford Roxo, Dra. Larissa Sally determinou que a taxa de ocupação seria de no 
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máximo 101% para essa unidade, comportando, portanto, 144 adolescentes. Logo, a unidade 

está superlotada.  

Embora o CAI-Baixada não seja uma unidade que tenha protagonizado grandes 

conflitos coletivos nos últimos anos, como aponta o diretor da unidade inclusive, o MEPCT/RJ 

vê com grande preocupação o tensionamento da unidade no contexto atual. Mesmo que 

compreendamos que há uma agitação por conta da rebelião, que por questões óbvias impactam 

no cotidiano da unidade e na produção subjetiva de todos os atores do local, precisamos 

assegurar que os direitos básicos dos adolescentes sejam garantidos. 

Pois identificamos que os adolescentes estão sem acesso a colchões, roupa de cama, 

uniforme limpo, cueca e chinelo, por exemplo. E também estão limitados quanto o acesso a 

refeições e da água potável, e até mesmo o atendimento da equipe técnica.  

Observamos que há um cenário de instabilidade e potencialização do medo praticados 

por meio da ameaça ou prática de violência física e verbal no cotidiano.  É inadmissível que 

adolescentes continuem a ser alvo constante de socos, tapas, chutes e xingamentos, seja por 

represália aos atos praticados na rebelião, seja por forma de castigo e repressão.  

Como bem colocado pelo diretor, a unidade já goza de seu Regimento Interno, 

publicado em diário oficial no dia 16 de janeiro de 2020 (Portaria DEGASE nº 804) e no 

capítulo XI, do regime disciplinar, constam diversas formas de sanções disciplinares e no 

documento consta expressamente no artigo 192, § 2º, a vedação de sanções que impliquem em 

tratamento cruel, desumano e degradante. Ou seja, as vedações e castigos implicados aos 

adolescentes por conta da rebelião não podem ser aplicados na forma que são dadas as 

normativas internas, criadas justamente para garantir o respeito e a dignidade da pessoa 

humana.  

O MEPCT/RJ destaca, portanto, a importância dos agentes de segurança 

socioeducativos serem informados sobre as sanções, enfatizando os termos em que os 

adolescentes seriam sancionados e para que o episódio não se desdobrasse em novas situações 

de conflito. 

 

 

● Unidade Materno Infantil – 18 de fevereiro 
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A Unidade Materno Infantil foi fundada em 1966 a princípio como anexo a Instituto 

Penal Talavera Bruce, tornou-se em 2005, a partir de uma resolução da SEAP, independente 

gozando de direção e corpo técnico próprio. Recebe mulheres mães e seus filhos recém-

nascidos, cuja permanência gira em torno de 6 meses, até que as crianças sejam encaminhadas 

para as famílias extramuros ou deixem a unidade junto as mães. A unidade que tem lotação 

máxima de 20 mulheres, estava com ocupação de 10 mulheres e 11 bebês (1 casal de gêmeos). 

Possui no quadro técnico fixo composto por uma assistente social e uma psicóloga que atendem 

duas vezes por semana e três técnicas de enfermagem. O atendimento da defensoria acontece 

apenas na última segunda de cada mês. A estrutura da unidade é bem diferente das demais 

unidades prisionais, não se vê a presença de grades, os dormitórios são amplos, bem pintados 

organizados com camas e berços. Durante inspeção na unidade foi constatado a recente 

instalação de ar condicionados nos dormitórios.  

A visita teve por objetivo levantar informações na Unidade Materno Infantil, motivada 

pelo acompanhamento de caso emblemático de uma pessoa presa grávida que sofreu inúmeras 

violências no período em que esteve privada de liberdade, acompanhado pelo órgão desde 7 de 

dezembro de 2019. 

O caso é emblemático porque revela a realidade de pessoas LGBTI+ no interior do 

sistema prisional, onde sua construção e identificação de gênero reserva toda sorte de violência. 

O apagamento das demandas objetivas dessas populações do desenho das políticas e das 

respostas institucionais, tendem a naturalizar dinâmicas de exceção contra essas populações. 

Esse caso trouxe muitas facetas e formas de violência de gênero casadas com o racismo, que 

desaguam na negação da humanidade e dignidade da pessoa e autorizam a restrição de acesso 

a saúde, a aplicação castigos físicos, - por tratar-se de um corpo que rompe com requisitos 

heteronormativos e cisgêneros.  

Todas as violências que incidiram sobre a pessoa em voga, tem como fundamento a 

desumanização, marcante no questionamento de uma Isap sobre uma pessoa lésbica engravidar 

e sobre o direito desse, de alcançar atenção para sua gestação. Por mais que seja sabida a 

sistemática violência que atravessam corpos, LGBTI+, corpos negros no interior da prisão, por 

vezes não se tem a dimensão das formas e dinâmicas que essas assumem, e nesse sentido, 

produzir e sistematizar esses casos contribuem para desmitificar e mapear essa realidade. O 

controle submetido a corpos LGBTI+, que se casam a codificação de outras opressões como 
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ser negro, ser pobres, são profundamente mais duros e violentos no interior do sistema 

prisional. É importante ressaltar que essas violências se operam não somente pelos agentes 

envolvidos nas estruturas de segurança prisional, mas gozam da omissão, anuência e ação das 

instâncias do sistema de justiça que reproduzem como vimos a mesma lógica de desumanização 

dessas populações. 

 

  

● CENSE PACGC – 04 de março 

 

O Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa é uma unidade 

destinada a adolescentes do sexo feminino em cumprimento de medida de internação e em 

internação provisória, vinculada pelo DEGASE. A unidade está localizada na Ilha do 

Governador, numa região onde estão localizadas outras unidades de internação do 

Departamento. Essa é a única unidade no estado do Rio de Janeiro a acolher adolescentes do 

sexo feminino para as modalidades acima descritas, tal concentração representa um prejuízo à 

diretriz da descentralização da medida socioeducativa visto que representa um fator inibidor de 

acesso dos familiares.  

O objetivo da visita do MEPCT/RJ é o monitoramento continuado da unidade, dado o 

tempo sem presença do órgão neste ambiente e por conta da natureza específica de ser a única 

unidade que recebe adolescentes do sexo feminino e da população LGBTI no sistema 

socioeducativo do Rio de Janeiro, e regime de internação e internação provisória.  

A unidade tem capacidade para 44 adolescentes e no momento da visita do MEPCT/RJ 

à unidade contava com 37 meninas. Dentre elas, 21 no setor de internação e 16 no setor de 

provisório, dentre essas, uma adolescente gestante e duas adolescentes transexuais.  

O cenário encontrado nessa unidade, ainda que não seja de superlotação e de intensa 

precarização estrutural como na maioria das unidades socioeducativas do Rio de Janeiro, revela 

uma situação extremamente grave de produção de violências. O gênero e a sexualidade é uma 

peculiaridade dessa unidade que impõe ritmos percebidos na sociedade em geral, que é a 

violência contra mulher e os preconceitos a população LGBT. É necessário construir 

alternativas que deem visibilidade a essas nuances, mas também dinâmicas interventivas 

capazes de responsabilizar as práticas torturadoras desempenhadas por agentes do Estado. 
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● Casa de Cidadania Florestan Fernandes – 11 de março 

 

A Casa da Cidadania Florestan Fernandes é um espaço de acolhimento de natureza pública 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Niterói. O 

espaço oferece acolhimento institucional temporário, três meses prorrogáveis igualmente, para 

homens adultos do sexo masculino com capacidade para 50 pessoas. 

O objetivo da visita foi apurar uma denúncia de tortura enviada pela Comissão de Direitos 

Humanos, da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Niterói, em 13 de dezembro 

de 2019, em relação a agressões sofridas por um acolhido.  

O MEPCT/RJ dialogou intensivamente com o responsável pela instituição e membros da 

equipe técnica, em seguida fizemos uma breve observação do espaço físico da unidade, com 

interlocução direta e sucinta com os acolhidos e, por fim, pequenas informações com o guarda 

municipal de plantão. No entanto, ressaltamos que não conseguimos acessar diversos 

documentos e informações institucionais, como o Decreto Municipal da entidade, o Regimento 

Interno elaborado em 2017, listagem de acolhidos, dos profissionais da instituição, registros de 

incidentes e afins, pois ofício do MEPCT/RJ nº 030/2020 não foi respondido, ainda que 

entregue em mãos no dia da fiscalização e reenviado por e-mail no dia 30 de junho de 2020, 

após contato telefônico solicitando a resposta do documento. Não houve resposta da 

documentação. 

Em um contexto geral as condições estruturais da instituição e as práticas cotidianas da 

Casa oferecem um acolhimento que pode ser considerado bom. Contudo, a gestão dos conflitos 

não coaduna com o cenário dialógico e não violento primordial em espaços de acolhimento 

institucional.  

A atuação da Guarda Civil Municipal de Niterói é altamente violenta e precisa ser 

repensada nesses espaços. O caso do acolhido aponta para indícios de tortura como um fato 

que não pode ser entendido como isolado neste local. Requer, inclusive, a investigação atenta 

para responsabilização dos atores implicados na prática.  

O MEPCT/RJ entende que é urgente e necessário a articulação da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos com a Secretaria Municipal de Ordem Pública para a 

elaboração de um protocolo de atuação na gestão de conflitos e um fluxo de atendimento em 
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situações de tortura e maus tratos, bem como, a formação especializada de todos os 

funcionários da instituição em administração institucional de conflitos. 

 

● Escola João Luiz Alves – 11 de setembro 

 

A EJLA é uma unidade destinada a receber adolescentes do sexo masculino para 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. A unidade se encontra em um complexo 

de unidades na Ilha do Governador. Localizada em terreno amplo, sua estrutura é de um enorme 

casarão, com os alojamentos no segundo andar da unidade, dividido em duas grandes alas, com 

10 alojamentos em cada. Há ainda, um prédio anexo com um número menor de adolescentes. 

A unidade possui capacidade para 123 adolescentes, mas encontrava-se com 160 adolescentes. 

O objetivo dessa visita do MEPCT/RJ foi compreender as dinâmicas ocorridas no último 

dia 06, quando um alojamento passou por um incêndio. Três adolescentes estavam feridos na 

unidade, com cuidados do ambulatório e um quarto adolescente seguia internado em unidade 

hospitalar com 20% do corpo queimado.   

Um dos pontos positivos observados durante a visita versa sobre a redução do número de 

adolescentes, o que vem possibilitando a realização de atividades pedagógicas e de lazer como 

piscina, futebol, horta, entre outras em conformidade com o caráter pedagógico e 

socioeducativo que a execução da medida de internação deve oferecer. 

Por fim, o MEPCT/RJ se preocupou bastante ao constatar, a partir da ocorrência de mais 

um incêndio na unidade, a vulnerabilidade em que se encontram os adolescentes em seus 

alojamentos, onde estão sujeitos, ainda, à agressões de outros jovens. Nesse sentido, 

destacamos a responsabilidade objetiva do Estado em relação a este tipo de agressão. 

Lembramos que é dever do Estado proteger o bem-estar das pessoas privadas de liberdade, 

assumindo um compromisso concreto e específico de proteger a dignidade humana das 

mesmas, de modo que, se agredidas no interior de estabelecimentos socioeducativos, o Estado 

deverá responder pelas lesões, danos ou sofrimentos que tenham sido provocados. 

 

● Penitenciária Alfredo Tranjan e Cadeia Pública Jorge Santana – 15 de setembro 

 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
71 

 

As unidades foram escolhidas para visita de monitoramento segundo os critérios 

definidos pelo MEPCT/RJ em sua rotina de trabalho e visando acompanhar os internos em pior 

estado de saúde transferidos da Cadeia Pública Jorge Santana para a Penitenciária Alfredo 

Tranjan, já dentro do contexto da MC-888-2019. Portanto, a visita esteve focada 

principalmente nas condições destes internos e também dentro de todas as limitações impostas 

às atividades in loco durante uma pandemia viral. 

A Cadeia Pública Jorge Santana (SEAPJS) é uma unidade definida pela SEAP para 

abrigar presos provisórios do Comando Vermelho originalmente recebendo os presos que 

apresentavam necessidades médicas mais urgentes. Apesar de sua destinação, encontraram-se 

também presos condenados. Já a Penitenciária Alfredo Tranjan (SEAPAT) originalmente era 

uma unidade destinada a receber presos sentenciados da mesma facção, mas após novembro de 

2019 tornou-se unidade de referência para presos de quaisquer regimes baleados e/ou com 

deficiência motora das cadeias desta mesma facção. Abordaremos a transferência detidamente 

as transferências para a unidade. 

O SEAPJS e a SEAPAT estão localizadas no Complexo de Gericinó, há mais de uma 

hora do Centro do Rio de Janeiro, sendo um local de difícil acesso para moradores do Grande 

Rio ou do Interior do estado do Rio de Janeiro. O bairro onde se insere o Complexo é notório 

pelas elevadas temperaturas que atinge durante o verão, no entanto ao longo do outono e 

inverno, a região também é capaz de registrar temperaturas bem baixas. A rua em que está 

localizada a SEAPJS, dentro do Complexo Prisional, alaga em dias de fortes chuvas, 

especialmente no verão. É nessa parte exterior onde permanecem os familiares durante a manhã 

dos dias de visita. Vale ressaltar que o local onde aguardam passou por uma pequena reforma 

recente, na qual foi reformado o banheiro e foi instalado um novo bebedouro. O local é coberto 

e possui bancos. A SEAPAT, localizada nos fundos da mesma rua apresenta um regular estado 

de conservação. Sua entrada conta com uma área externa coberta, na qual os familiares 

aguardam ser chamados para a visita. 

A SEAPJS possui capacidade para 750 homens (já considerando a inapropriada 

estrutura de “triliches” como metodologia de contagem de vaga- cada comarca uma vaga) e 

conta com efetivo de 1904 internos. Em regra, as Cadeia Públicas foram construídas para a 

capacidade de 500 presos. Ainda nesta visita seguiu o cenário de superlotação havendo celas 

com 75 vagas chegando a acautelar até 140 presos.  
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Já o SEAPAT possui capacidade para 921 presos, não obstante possua 2.341 presos no 

dia da visita. A alteração de perfil da unidade para receber também presos provisórios com 

deficiência física e baleados causou uma sobrecarga severa na estrutura. Conforme visita 

realizada em 03 de dezembro do último ano, que gerou a entrada do novo perfil, nos foi deixado 

patente pela direção que a Penitenciária que houve uma sobrecarga nas demais galerias. 

Quando determinada a mudança a antiga gestão da SEAP notificou a mudança e entrada do 

novo perfil apenas duas semanas antes da transferência, sendo então aberta a Galeria 1 para 

recebê-los por conta de sua proximidade do ambulatório e estava começando a também se 

utilizar a Galeria 2. Isto fez com que todos os demais presos fossem realocados nas demais 

galerias da unidade, gerando uma automática superlotação crítica nos demais espaços. Destaca-

se ainda que quando da visita em dezembro a unidade estava mais de 3 vezes acima da 

capacidade projetada, estando com 2642 presos.  

Em 26 de outubro de 2019, a SEAPAT recebeu 120 presos oriundos das celas A e B da 

Cadeia Pública Jorge Santana (CPJS), previamente classificados como em pior condição de 

saúde. Cabe ressaltar que ao receber tal efetivo, a unidade passou também a contar com um 

regime misto, acautelando agora presos provisórios e condenados ao regime fechado na mesma 

estrutura. O total de transferências entre novembro 2019 e 23 de setembro de 2020 somam 

1269 saídas para outras unidades vindas do CPJS e 1086 entradas no PAT, muitas delas 

ocorridas durante o próprio período pandêmico, incluindo neste intervalo transferências de 

número elevado de internos, misturando grupos de risco e não grupos de risco. De modo a 

detalhar existem dois trânsitos concomitantes ocorrendo de entrada no PAT e saída do CPJS: 

(a) por alteração de regime de preso provisório para sentenciado; (b) entrada de presos baleados 

e/ou de grupo de risco no PAT, incluindo aqueles advindos do CPJS.  

De maneira geral, o que o MEPCT/RJ encontrou em ambas as unidades apresentam 

cenários lamentáveis, que haviam sido apontados em fiscalização realizada pelo MEPCT/RJ 

em dezembro de 2019 e que se agravaram e se aprofundaram com os impactos da pandemia de 

COVID-19 no sistema prisional. As condições insalubres, a falta de estrutura adequada para 

acautelamento de pessoas, o fornecimento precário de água, a ausência de atividades, a 

inexistência de equipes de saúde e as graves condições de saúde dos presos, já eram fatores 

existentes e agravados pela superlotação. 
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A transferência dos presos baleados para o SEAPAT apenas mudou o problema de lugar 

e a lida da SEAP com os efeitos da pandemia viral tornaram o direito à saúde destas pessoas 

algo ainda mais distante em seus horizontes, uma vez que o fluxo destes para atendimento em 

unidades da rede pública era inexistente e agora sequer ao Pronto Socorro Geral Hamilton 

Agostinho, em Gericinó parece ser um destino alcançável por estas pessoas que estão em 

situação estarrecedora.  

A manutenção da situação exaustivamente reportada pelo MEPCT/RJ, agora 

aprofundada com o advento de uma pandemia viral, torna premente a adoção de medidas 

efetivas por todas as camadas do Estado, garantindo a implementação da Medida Cautelar 

888/2019 para que cessem as violações aos direitos humanos das pessoas acauteladas em ambas 

as unidades. Não obstante, é também urgente que sejam realizadas mudanças que possam 

efetivamente prevenir e combater os efeitos danosos da pandemia com relação à contágio e 

mapeamento de casos e também para garantir atendimento à outras questões de saúde. 
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Alguns exemplos do estado de saúde dos internos transferidos da SEAPJS para a SEAPAT 

  

 

● CENSE Dom Bosco (internação provisória) – 29 de setembro 
 

O CENSE Dom Bosco para internação provisória será chamado num futuro breve de 

CENSE Maria Luiza, a unidade recém-criada pelo DEGASE. No entanto, não se trata de uma 

nova construção e nem da ampliação do número de vagas para a internação de adolescentes. O 

novo CENSE advém da divisão do espaço do CENSE Dom Bosco, constituído agora pelo 

prédio do antigo Instituto Padre Severino e pelo prédio denominado de “capital”. O conjunto 

de dois prédios no fundo do terreno do CENSE Dom Bosco passa agora a abrigar o CENSE 

Maria Luiza. O novo CENSE está destinado para adolescentes do sexo masculino, em 

cumprimento de medida provisória de internação. O CENSE Dom Bosco passa a acolher 

somente adolescentes do sexo masculino para cumprimento de medida de internação. O 

desmembramento físico do CENSE Dom Bosco em duas unidades visa reorganizar e separar a 

administração das distintas medidas, uma provisória e outra definitiva, para uma melhor 

execução. Apesar da inauguração da unidade ter sido no dia 03 de junho de 2020, ainda pende 

de publicação no Diário Oficial, oficializando e dando nome ao novo CENSE.       

Tal divisão se fez necessária, pois, após o fechamento do Educandário Santo Expedito 

o CENSE Dom Bosco tornou-se uma unidade híbrida, na qual a mesma direção, equipe técnica, 

administrativa e de agentes socioeducativos era responsável pela execução das duas medidas. 

Desde então, a unidade passou por grandes períodos de tensão que ocasionaram rebeliões, 

mortes de adolescentes, adoecimento dos trabalhadores, entre outros. Importante ressaltar que 
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só no ano de 2019 o MEPCT/RJ realizou três visitas na referida unidade, todas após os 

episódios elencados acima, o que fez, entre outras medidas, que o MEPCT/RJ recomendasse a 

separação física das unidades, além da distinção na formação das equipes e da direção, já que 

o planejamento e a condução da execução das medidas são diferentes para a internação e para 

internação provisória.  

Assim, a visita teve por função obter informações sobre as atuais condições da unidade, 

com ênfase aos impactos e estratégias adotadas durante a pandemia do novo coronavírus, como 

também conhecer a nova estrutura adaptada para execução da medida de internação provisória. 

O aspecto físico do lugar tem boa aparência, com a maioria dos espaços tendo passado 

por reformas recentes, apresentando um ambiente limpo e adequado para uso. Os únicos 

espaços que destoam desta avaliação positiva são os alojamentos onde ficam os adolescentes, 

que já apresentam um aspecto significativamente pior no contexto socioeducativo, como 

aqueles que se enquadram na definição de “seguro”. As grades apresentam muita ferrugem, 

apesar de possuir iluminação, os alojamentos são escuros e tem um aspecto geral de sujos, além 

de infiltrações e vazamentos.   

A unidade possui capacidade para 58 adolescentes, mas encontrava-se com 89 

adolescentes, configurando uma taxa de ocupação de 153,45%. A direção comentou que 

durante o período de pandemia eles tiveram uma maior circulação de adolescentes o que 

manteve o número de entradas e saídas equilibrado evitando a superlotação por algum tempo. 

Recentemente houve um aumento de entrada e uma redução de saídas e a atual taxa de 

ocupação já apresenta impactos negativos para a unidade. A unidade funciona com 09 agentes 

por turno, no entanto oficialmente a capacidade é de 05, sendo o restante complementado a 

partir de agentes de RAS. 

O Mecanismo considera como positivo a adequação de uma nova unidade para a 

execução da medida socioeducativa de internação provisória, uma vez que já fora recomendado 

pelo órgão tal separação durante inspeções realizadas no Cense Dom Bosco nos anos de 2018 

e 2019. Conforme já destacado nesse relatório os últimos dois anos foram marcados por 

tensionamentos que gerou diversas situação de violência. 

No entanto, identificamos durante a visita que a violência perpetrada pelos agentes não 

será coibida com a mudança de espaço físico, mas sim a partir de um conjunto de fatores, sendo 

essa divisão a primeira de uma engrenagem, que precisa contar com a diminuição de número 
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de adolescentes, oferta de atividades pedagógicas, de esporte e lazer, formação continuada dos 

profissionais, entre outros que não nos cabe esgotar.  

Mesmo diante de tais dificuldades, a fim de buscar a elucidação dos fatos e agir de 

modo a coibir a violência no espaço socioeducativo o MEPCT/RJ entende que o que é narrado 

pelos adolescentes já são suficientemente graves e merecem atenção por parte das autoridades. 

No espírito humanitário da Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e seu Protocolo 

Facultativo, os fatos reportados aqui reforçam a compreensão do MEPCT/RJ de que as pessoas 

privadas de liberdade encontram-se em especial situação de vulnerabilidade e, por isso, 

merecem um compromisso concreto e específico por parte do Estado em protegê-las de terem 

os seus direitos humanos violados. Diagnosticado o fato, cabe ao Estado assegurar os meios 

necessários para investigar, identificar e responsabilizar os autores, bem como agir de modo a 

reparar as vítimas e adotar todas as medidas necessárias para a não-repetição dos fatos. 

 

● Cadeia Pública José Frederico Marques – 27 de outubro 

 

A Cadeia Pública José Frederico Marques (SEAPFM) é uma unidade arterial do sistema 

penitenciário do Rio de Janeiro, tendo em vista tratar-se da unidade de porta de entrada para a 

capital e municípios da região metropolitana, para homens e mulheres, tendo em seu anexo 

uma Central de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 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.   

Em relação a lotação da unidade, diferentemente do histórico de grave superlotação, 

encontrado pelo MEPCT/RJ em visitas recentes, atualmente o SEAPFM está com números de 

pessoas presas abaixo da capacidade, variando, segundo a direção, entre 200 a 300 internos e 

internas. Como a direção não soube precisar o quantitativo na data da visita, a resposta que 

veio por ofício da unidade contabiliza no dia 11 de novembro de 2020*, 390 internos e internas. 

Majoritariamente são presos do sexo masculino em regime provisório, mas há também internos 

no regime fechado (12), aberto (10) e semiaberto (6). Há ainda mulheres na unidade, no 

entanto, na listagem disponibilizada não há como diferenciar e quantificar, porém, no dia da 

visita contamos 8 mulheres nas celas. 
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O objetivo central da visita eram 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 testes em internos que é o único no país. Na própria triagem os presos 

recebiam as vacinas da H1N1 e Tríplice Viral, na sequência realizariam os testes rápidos de 

HIV, Sífilis, Hepatite B e C, Covid-19 e manifestando sintomas ou afirmando possuir 

Tuberculose era coletado o escarro para exame, e nos casos de mulheres haveria também a 

realização do teste rápido de gravidez. Esses procedimentos são realizados por uma equipe 

permanente de técnicos em enfermagem, profissionais da SEAP, de segunda à sexta-feira. 

Segundo o diretor, com a implantação da triagem de saúde, quando houver queixas ou for 

identificado alguma doença em um interno, há o imediato encaminhamento para atendimento 

no ambulatório de saúde da própria unidade, onde será realizada consulta médica. 

Em relação ao controle da Covid-19 e à proteção de trabalhadores e presos contra o 

contágio da doença, são múltiplas às falhas e negligências encontradas. Não há a distribuição 

de EPIs adequados para os trabalhadores, nem mesmo para os profissionais de saúde, ninguém 

tem acesso a máscaras N95 e faceshield, e os trabalhadores não são estimulados a utilização 

correta dos EPIs disponíveis, visto que o próprio diretor foi totalmente descuidado com a 

utilização de sua máscara, quase todo o tempo abaixo do queixo. 

 O MEPCT/RJ entende ser fundamental um trabalho de qualidade na 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. No entanto, diante das 

precariedades encontradas, principalmente em relação à quantidade de profissionais envolvidos 

no processo e aos recursos materiais disponíveis, é possível afirmar que a principal finalidade 

das ações de triagem em saúde, qual seja, a identificação de casos que necessitem de maior 

atenção para ações de cuidados em saúde e seus respectivos encaminhamentos está 

comprometida, o que foi possível identificar a partir de diversas situações.   

 A eficácia das ações para o controle da entrada de pessoas infectadas com Covid-19 

fica limitada pela escassez de testes rápidos disponíveis, não sendo testados os presos sem 

sintomas. Além de não garantir a testagem de todos, somente os casos confirmados após o teste 

rápido são isolados e encaminhados para o PSGHA, não sendo considerada a possibilidade de 

falsos negativos, comum em testes rápidos. Também não há qualquer cuidado diferenciado 

para os presos configuram grupo de risco para complicações do Covid-19.  
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 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 após cirurgias 

ortopédicas devido a fraturas expostas e 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 protegido. As pessoas nessas condições afirmaram não terem recebido qualquer 

assistência da equipe do ambulatório de saúde desde que encaminhados a cela, mesmo aqueles 

que estavam nas celas onde os presos cumprem até 21 dias de quarentena na unidade. 

 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 se dá pelo PSGHA. 

 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 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 sob custódia na 

unidade, desde a entrada até a transferência para outras unidades prisionais, sem chinelo e com 

a roupa utilizada no momento da prisão, permanecendo por dias nessas condições.             

 

● Instituto Penal Santo Expedito – 11 de novembro 

 

O SEAPISE, inaugurado ano passado, foi alvo de duas visitas este ano: uma antes da 

pandemia em 21 de janeiro, devido a relatos de tensionamento extremo, como relatado em 

ponto próprio; e a segunda, já após o retorno de visitas in loco durante a pandemia, tendo 

ocorrido dia 11 de novembro. 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
80 

 

Na visita tivemos notícia pela direção que a Galeria B, visitada no início do ano, seguia 

não sendo utilizada pela unidade, pois estava voltada para operar como espaço de 

funcionamento do hospital de baixíssima complexidade, nunca utilizado. Não havia prazo para 

o retorno definitivo da ala para a unidade. Assim, todas as 648 presas encontravam-se na 

Galeria A, que passa a operar com superlotação extrema. A Direção nos informou que cinco 

internas teriam dado positivo para COVID-19 e que teria havido teste em toda a UP. Houve 

informação também de que o banho de sol ocorreria todos os dias por duas horas, mas 

destacamos que este não é feito em área aberta, mas sim em solário que fica localizado em 

frente às celas e em espaço demarcado por linhas pintadas no chão que as internas não podem 

ultrapassar sob risco de sofrer sanções disciplinares.  

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 SEAPIS em Niterói aonde é 

feito o isolamento preventivo de COVID-19 na entrada para UPs 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. 

Quanto a população lésbica e bissexual a direção nos informou que permite que 

permaneçam juntas e em nenhum momento recebemos relato de separação das mesmas por 

parte das presas que conversamos, devendo ser feita ressalva que tal pode estar subnotificado 

pelo tempo mais curto da visita e o menor universo de presas que dialogamos, para 

cumprimento do protocolo de biossegurança. 

 Em relação ao acesso à saúde informou que haveria uma equipe do PNAISP que estaria 

cobrindo todas as unidades de Gericinó femininas (SEAPTB, SEAPISE, SEAPUMI), porém 

que em termo de servidores próprios esta estaria sem assistente social, sem psicóloga, contando 

com apenas duas auxiliares em enfermagem, uma delas licenciada. Apontamos contradições 

na resposta de ofício 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 que tratava-se, em verdade, 

que em um período todas as presas grupos de risco estavam sendo alocadas em isolamento no 

SEAPTB, mas que tal já não é mais feito, estando o grupo de risco alocados em uma cela 

específica. Ao conversarmos com a cela específica, esta acautelava 29 presas com diferentes 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
81 

 

comorbidades como hipertensão arterial, diabetes e problemas respiratórios, o espaço possui 

um péssimo aspecto insalubre e não possui ventilação e aeração adequada, fato que gerou 

inúmeras reclamações em especial das portadoras de patologias 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 de médico recente, ou ambulatório, 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 tão 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 e arriscado, 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 faltante em péssimo estágio de conservação, presença de vetores.  
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      Sabonetes partidos compartilhados                                                Almoço no dia da visita 

 

               
 

Chinelos em péssimo estado de conservação 
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Comarcas de uma das celas 

Outro ponto que gerou muitas reclamações foi a ausência de atendimentos de 

assistência jurídica. A Defensoria Pública ainda não retomou os atendimentos presenciais na 

unidade e não vem realizando por videoconferência, como em outras UPs, tendo tal ocorrido 

somente uma vez conforme informado pela própria direção. Deste modo, sem receber o retorno, 

haviam internas sem notícias sobre os andamentos de seus processos há 07 meses, muitas das 

quais já chegaram na unidade. Este último grupo sofre consequências ainda mais gravosas, pois 

não receberam nenhum tipo de atendimento, gerando profundo agravamento de sua angústia. 

e a ansiedade que pode, ao fim e ao cabo, vir a vulnerabilizar ainda mais essa população, em 

especial diante de um contexto de pandemia, uma vez que ansiedade contribui para minar 

imunocompetência. Relembramos ainda que este fator ainda recrudesce mais o nível de tensão 

da própria unidade, como observado na visita de janeiro. Outro problema detectado é que a 

falta de profissionais e técnicos, e de própria organização da unidade, não é avisado a nenhum 

familiar da soltura das presas, que por vezes não possuem dinheiro e sequer sabem como chegar 

em casa de volta. 

 Destacamos ao fim o tratamento extremamente violento relatado pelas presas, o que já 

havia sido relatado na visita de janeiro. Agressões verbais, racismo, tortura psicológica, uso de 

cães, uso abusivo de algemas, agressões físicas, ameaças para quem pede atendimento médico 

são parte de todos os relatos ouvindo, apontando que a unidade segue aplicando tortura e maus 

tratos como se disciplina fosse. O ISE sem dúvida é a unidade que merecerá atenção redobrada 

de todo sistema de prevenção e combate a tortura, tendo em visto as péssimas condições, o alto 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
84 

 

nível de estresse da unidade, o absoluto abandono sofrido pelas presas e a naturalizada cultura 

de violência institucional. 

 

● CENSE Dom Bosco – 18 de novembro de 2020 

 

A visita ao CENSE Dom Bosco ocorreu em 18 de novembro de 2020 em decorrência 

de uma rebelião com tentativa de fuga dos adolescentes 3 dias antes da inspeção, no dia 15 de 

novembro de 2020. A direção da unidade, que está ocupando o cargo desde agosto desse ano, 

informou que a capacidade atual é de 105 adolescentes, mas que a média tem ficado em torno 

de 140 a 150 adolescentes. Alertou ainda que no dia da rebelião havia 138 adolescentes 

internados, portanto, com superlotação de aproximadamente 130%.  

Não houve fuga de nenhum adolescente, porém são consistentes os relatos de tortura 

prévia a rebelião na unidade dando conta de como a situação eclodiu, assim como presença 

massiva de tortura física e psíquica nos adolescentes após a rebelião, inclusive como sanção 

por consequência desta. 

Desde 2017 o Mecanismo vem expondo em seus relatórios de fiscalização a 

preocupação com a dinâmica violenta estabelecida entre adolescentes e agentes, que culmina 

em episódios como fuga, rebelião e morte de adolescente. Em 2019, por exemplo, o Mecanismo 

realizou três visitas à unidade, sendo duas delas em um intervalo menor que um mês e por 

consequência de rebeliões. 

O diretor enfatizou que a divisão (supramencionada nesse relatório quando trata da 

inspeção no Cense Dom Bosco no dia 19 de setembro de 2020) foi muito importante e vinha 

tendo bom efeito para as duas unidades. O diretor relatou que o clima na unidade estava normal 

e que não houve episódios nos dias anteriores que pudessem levar a crer que haveria um levante 

na unidade. Afirmou que a ausência de visitas e de atividades, necessárias para controle da 

disseminação do COVID-19, foram claramente os motivos para a rebelião de abril, mas que 

recentemente a visitação e algumas atividades haviam sido retomadas, o que colabora para 

diminuir a tensão. 

Ainda sobre os possíveis motivos da rebelião, o diretor relatou surpresa e pesar com o 

ocorrido, pois afirmou que havia expectativa de melhora, inclusive pela possível diminuição 

da lotação no fim do ano, com as diversas saídas que ocorreriam. No entanto, ressaltou que o 
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clima nas unidades do DEGASE sempre fica mais tensionado com a proximidade das festas de 

fim de ano e do carnaval, já que “ninguém quer ficar preso nessa época do ano”, segundo suas 

próprias palavras.  

Importante frisar que ninguém quer ficar “preso” ou escolhe ser “preso” em época 

nenhuma, merecendo destaque o modo como a Direção confunde modalidades completamente 

distintas de privação, como internação e prisão, apesar de na prática da unidade de fato se 

perceber um regime muito mais próximo ao de uma unidade para adultos, do que para 

adolescentes, ao modelo do que o ESE representava. Enfatizamos ainda a inexistência de 

qualquer proximidade da privação de liberdade de adolescentes com volição, ainda mais 

levando em conta ser um espaço marcado pela violência, apesar de diversas reformas e 

mudanças de nome suporiam ser possível o desenvolvimento e eficácia do dever de outro olhar 

sobre este trabalho, com a supressão de práticas de torturas, dissolução da histórica vinculação 

dos funcionários com a imagem do carcereiro e, por fim, o cumprimento dos direitos propostos. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina de modo patente que a 

responsabilidade pelos cuidados com jovens depende não somente da família, como também 

da sociedade e do Estado. No entanto, essa determinação acontece em um contexto político de 

tolerância zero7, onde a atenção destinada a juventude segue em caráter repressivo e 

excludente. 

 Sobre a rebelião propriamente dita, a direção relatou que o episódio teve início por volta 

das 13 horas do domingo e que acredita ter sido uma ação de momento, que surpreendeu 

inclusive outros internos. Segundo seu relato, os adolescentes dos alojamentos 13 e 21 foram 

os responsáveis por dar início ao motim, quando gritaram pela presença de agentes em um 

desses alojamentos, alegando que havia um adolescente passando mal e precisando ser retirado. 

Os dois agentes que entraram na galeria se dirigiram ao alojamento e foram surpreendidos por 

adolescentes que, munidos de estoques, já estavam com o outro alojamento aberto. Rendidos, 

os agentes conseguiram recuar e sair da galeria, enquanto os adolescentes forçavam as demais 

portas para liberar os adolescentes de outros alojamentos. ´ 

A direção da unidade não soube informar como os adolescentes conseguirem abrir o 

alojamento e que já há sindicância interna e análise das câmeras para esclarecer essa questão.  

Na impossibilidade de retomar a normalidade e retornarem à galeria, os agentes da unidade 

                                                
7 WACQUANT, L. Os condenados da cidade. 2005 
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acionaram o “botão de emergência”, que dá um sinal de alerta para a atuação do Grupamento 

de Ações Rápidas do DEGASE (GAR). Até que o GAR chegasse na unidade, os adolescentes 

conseguiram sair da galeria, tendo acesso ao telhado da unidade e a parte do CENSE Maria 

Luisa. Houve tentativa de negociação e foi possível perceber que nem todos os adolescentes 

aderiram ao motim e vários deles gritavam que não estavam envolvidos, incluindo os 

adolescentes mais velhos, e que alguns se jogaram na piscina, exemplificando que não houve 

uma adesão em massa. O GAR não teve êxito no controle da rebelião, já que não conseguiu 

retomar completamente o controle da unidade e o Batalhão de Choque da Polícia Militar entrou 

na unidade. 

 Além do GAR, a direção da unidade acionou também o 17º Batalhão da Polícia Militar, 

responsável pela área, que cercou o perímetro do Dom Bosco para evitar fugas. Sobre a entrada 

do Batalhão de Choque da Polícia Militar na unidade, informou não ter sido por pedido ou 

chamado da direção da unidade. Informou também que teve uso de bomba.  

  Os primeiros adolescentes com quem tivemos contato estavam num local 

recentemente criado, e destinado para que os adolescentes retirados dos alojamentos aguardem 

o momento de passarem pelos atendimentos que ocorrem na área administrativa da unidade, 

tais como os com a equipe técnica, de saúde, da defensoria pública, para audiências, etc. Os 

adolescentes aguardavam ali para a oitiva com o Ministério Público, justamente sobre a 

rebelião.  

Foi possível identificar a completa insalubridade, ausência de privacidade, não havendo 

local para se sentarem, se abrigarem do vento, lixeira, acesso a banheiro ou qualquer fonte de 

água, não restando dúvida quanto à sua completa inadequação. Quando chegamos, havia 

adolescentes apenas em um deles, e justamente o em pior estado, com o piso completamente 

encharcado pela chuva, sendo que alguns adolescentes estavam sem chinelo.   

As inadequações físicas do CENSE Dom Bosco não serão alteradas com seguidas 

reformas. As instalações do antigo prédio não garantem também local adequado para o trabalho 

dos agentes socioeducativos, que se mantém em cadeiras desconfortáveis, mesas quebradas, 

sem abrigo para o vento, com instalações precárias e que denotam também a falta de respeito 

e a desvalorização do Estado com os trabalhadores. 

  Os diversos relatos dos adolescentes com quem tivemos contato são, de forma geral, 

bastante convergentes. São relatos de muita violência institucional cumuladas em práticas de 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
87 

 

tortura física e psicológica, num cotidiano de opressão, ócio, dificuldade de acesso a materiais 

e objetos básicos do dia a dia. Devido a insistência histórica na precariedade de oferta de itens 

como sabão, sabonete, vestuário, alimentação e a baixa oferta de atividades, está 

institucionalizada em todas as unidades do DEGASE a possibilidade de entrega de diversos 

itens pela família dos adolescentes. Para os adolescentes, esses itens levados na maioria das 

vezes por suas mães são fundamentais no dia a dia e de enorme valor simbólico, pois eles 

reconhecem os esforços de seus familiares para comprá-los e levá-los até o DEGASE, percurso 

que pode ser longo e caro a depender da distância até sua casa, mas que reforça sua sensação 

de cuidado. Os adolescentes relataram ser recorrente os problemas na entrega desses itens, com 

excessivo racionamento, atrasos e até bloqueio da entrega sem qualquer explicação ou sob 

alegação de que tais serão disponibilizados pela unidade, e no final não o são. 

 Os adolescentes relataram um clima de forte hostilidade com os agentes 

socioeducativos. Foram descritas situações de espancamentos, xingamentos, ameaças.   

Informaram ainda sobre um episódio recente que gerou maior tensão na unidade e indignação, 

pois sob a justificativa da busca de um telefone celular, supostamente furtado por um 

adolescente após um atendimento com a equipe técnica da unidade, foi realizada uma grande 

revista nos alojamentos. Nessa ocasião, segundo os adolescentes, durante a retirada a de seus 

pertences do alojamento para que a busca pelo telefone ocorresse, diversos objetos foram 

quebrados e descartados e que, ao final do procedimento nenhum pertence foi devolvido pelos 

agentes socioeducativos, numa espécie de punição não oficial. E o celular procurado não foi 

encontrado. Praticamente todos os adolescentes que vimos na unidade estavam sem chinelo, 

como imagem abaixo, sendo tal cenário mais grave com os jovens que foram selecionados para 

castigo na “Galeria B” que estavam praticamente sem nenhuma muda de roupa e, em alguns 

casos, possuindo somente short, sem sequer lençol ou quaisquer outros itens que pudessem os 

proteger do frio, que segundo eles, têm os impossibilitado de dormir.  



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
88 

 

 

Mesmo três dias após a rebelião, vários adolescentes permaneciam nos alojamentos só de short. 

      Sobre a atuação dos grupamentos para controle da rebelião, para além do uso de bombas 

e tiros de bala de borracha para conterem a rebelião, foram relatadas diversas situações de 

violência quando os adolescentes já estavam rendidos e a situação sob controle. Tiros de bala 

de borracha a curta distância em áreas proibidas como rosto, uso de spray de pimenta, chutes, 

tapas, xingamentos, da prática de tortura chamada “telefone” e ameaças, com os adolescentes 

já em posição de confere, principalmente por agentes socioeducativos lotados na unidade, mas 

também de agentes lotados no CENSE Gelson de Carvalho Amaral (GCA). Houve relato da 

realização de corredor polonês, prática de tortura na qual uma pessoa é obrigada a atravessar 

um corredor cercado por pessoas que, durante sua travessia, disferem tapas, chutes, bandas, 

socos, agressões com algemas, como com soco inglês, e até madeiradas. Um dos adolescentes 

chegou a receber encaminhamento da Defensoria Pública para realização de Perícia no IML, 

no entanto foi levado para a delegacia e sequer saiu da viatura do DEGASE. Todos os 

adolescentes ficaram nus e sentados no chão, de cabeça baixa, encaixados uns aos outros, 

alguns por mais de uma hora nessa posição. Até mesmo os adolescentes feridos e encaminhados 

ao hospital apanharam, estando na imagem abaixo a marca da algema deixada em um dos 

mesmos pois eram frequentemente puxados pela mesma no trajeto ao hospital. 
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Ferimentos por uso de algemas apertadas 

 

Abaixo mais algumas imagens dos ferimentos encontrados nos adolescentes após a 

repressão de domingo 

 

 

             Marca em consequência de tiro de bala de borracha no braço de um adolescente. 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
90 

 

 

 

 

Hematoma também em decorrência de tiro com bala de borracha 

 

 

 
Adolescente que apanhou com algemas na região da cabeça 
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As ameaças permaneceram nos dias seguintes. A distribuição de colchões e chinelos 

havia iniciado naquela manhã. Muitos adolescentes descalços, dormindo direto sobre a pedra, 

sem acesso a itens de higiene e com privação até de acesso à água para higiene e para beber, 

sendo essa uma das piores privações que um ser humano pode ser submetido. Cabe destaque 

este último ponto: sem acesso a água até o dia anterior (3ª) relataram que na “Galeria B” só 

estavam até então recebendo dois sucos por dia. Relataram que ao pedir água ou alimento eram 

ameaçados. 

 

 Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho – 08 de dezembro de 2020 

O MEPCT/RJ realizou no dia 08 de dezembro uma fiscalização no PSGHA com o 

objetivo de compreender o fluxo da unidade, a partir da pandemia de COVID-19 e o cenário 

atual na unidade. Inicialmente tivemos alguns empasses com a entrada das câmeras fotográficas 

e dos vasilhames de álcool gel e álcool 70%, pelo policial penal da portaria da unidade, fator 

que foi revertido com o pedido da equipe ao chefe de segurança.  

O Pronto Socorro Geral Hamilton Agostinho de Castro Vieira substituiu em 2019 a 

antiga UPA 24h existente no Complexo de Gericinó de 2011, e é destinada exclusivamente 

para o atendimento da população prisional de todo o Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, o 

contrato de gestão foi assinado entre a Secretaria Estadual de Saúde, a SEAP e a O.S. Viva Rio, 

hoje substituída AFNE, atribuindo responsabilidades de gestão, operacionalização e execução 

de serviços na UPA e no “Pronto Socorro Hamilton Agostinho”. O pronto socorro mencionado 

é um antigo hospital da SEAP.  A antiga UPA foi construída ao lado do Hospital Hamilton 

Agostinho, que então passou a ofertar os leitos de suas enfermarias de internação para os 

pacientes oriundos da UPA que ainda não teriam condições de retornar à unidade prisional. 

Como dito, em 2019 houve uma mudança contratual e a UPA passou a se chamar Pronto 

Socorro Geral Hamilton Agostinho, sob responsabilidade da Organização Social - Associação 

Filantrópica Nova Esperança (AFNE). Além da mudança na Organização Social responsável 

pela administração da unidade de saúde, na prática, o novo contrato passou a incluir os leitos 

da enfermaria, que no antigo contrato eram de responsabilidade da SEAP, e não da O.S. A 

capacidade instalada é a mesma, equivalente a uma unidade hospitalar de média complexidade, 

como outras UPAs, mas com maior número de leitos de enfermaria. 
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Tendo em vista o protocolo e a necessidade 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. Feito isso, 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 COVID-19 e outro nas duas de COVID-19, ambos saindo da 

unidade em seguida. Ao fim, os outros dois membros, incluso o que permaneceu na direção, 

realizou o diálogo com os presos que se encontravam no Maracanã, aguardando há dias o 

retorno para sua unidade prisional de origem em Campos dos Goytacazes.  

Identificamos durante a visita que o PSGHA apresenta um regular estado de 

conservação e na maior parte de sua estrutura apresenta um ambiente limpo e bem conservado. 

Tirando as grades fechadas com pesados cadeados na entrada de cada enfermaria, em quase 

nada se diferencia das Unidades de Pronto Atendimento do Estado do Rio de Janeiro no que 

diz respeito à aspecto e conservação.  Logo na entrada, há o setor destinado aos pacientes em 

estado mais grave, denominada “sala vermelha”, que no momento da visita contava com dois 

pacientes visivelmente emagrecidos e em condições aparentemente bem graves. Seguindo-se 

pelo corredor a unidade se divide em setor administrativo, sala de enfermagem consultórios do 

lado esquerdo; aos fundos laboratório e salas de exames e à direita existem três enfermarias: 

duas de observação, uma masculina e uma feminina e uma denominada “unidade 

intermediária”. O setor de observação feminino estava completamente desocupado, inclusive 

com as luzes apagadas, o masculino estava com três pacientes em recuperação de lesões/úlceras 

por pressão, chamadas também de escaras, a equipe foi informada de que alguns deles iam e 

vinham das respectivas unidades e foi percebido um esforço por parte da enfermagem em 

mantê-los na unidade uma vez que cada vez que retornam para os ambientes absolutamente 

insalubres e desassistidos das unidades, a recuperação se torna mais longa e as complicações 

podem ser graves. Já a unidade intermediária, contava com três pacientes mais graves, dois 
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inclusive restritos ao leito e um terceiro que estava de pé, ajudando os outros dois.  

Apesar do ambiente e da assistência significativamente melhores do que os ofertados 

nas cadeias do Estado, ressaltamos que ainda é um impacto ver unidades de saúde com portas 

gradeadas tal como celas. Mais adiante, neste mesmo lado, uma porta da acesso ao corredor de 

enfermarias que compunham o antigo Hospital Hamilton Agostinho, anexadas à unidade 

quando da mudança nominal de UPA para PSG. Estas, remontam ainda mais o ambiente 

prisional, já apresentando um estado pior de conservação, muitas inclusive apresentando 

temperaturas elevadas e absolutamente desconfortáveis, por conta de mal funcionamento dos 

aparelhos de ar condicionado. Entre um setor e outro, a equipe notou um grupo de mulheres 

aguardando atendimento, no entanto não foi possível entrevista-las por já termos feito contato 

prévio com pacientes suspeitos de COVID-19. Por fim, há ainda o setor destinado à espera de 

transporte de pacientes que já foram atendidos. O famigerado “maracanã” em nada se 

assemelha a qualquer traço de unidade hospitalar, sendo muito mais próximo de algumas das 

piores celas do parque prisional fluminense. Não há como chamar o setor de enfermaria ou 

qualquer coisa do gênero, sendo rigorosamente uma cela com três pequenas camas de alvenaria 

e um ambiente absolutamente insalubre onde convivem pacientes com as mais variadas 

condições, muitas vezes por dias a fio enquanto aguardam transporte a ser realizado pelo 

Serviço de Operações Especiais. Este contava com 07 homens, sendo um de Magé que havia 

chegado no dia anterior, e o restante de Campos dos Goytacazes que já estavam no setor há 

mais de uma semana.  

De maneira geral, foi observada que é grava a falta de assistência material, com a 

ausência completa de sabonete e escova de dente, bem como, troca de roupa de cama e banho 

limpos, reproduzindo assim, no Pronto Socorro cenários pavorosos encontrados 

cotidianamente nas Cadeias Públicas, Penitenciárias e Institutos Penais do Rio de Janeiro. No 

entanto, essas questões aguçadas em um ambiente hospitalar que deveria prezar pela alta 

higiene, sobretudo, durante a pandemia é um fator altamente gravoso.  

A incomunicabilidade também é agravada nesse ambiente, dada a inviabilidade de 

contato com familiares, em virtude da impossibilidade que assistentes sociais tem em realizar 

ligações para aparelhos celulares. Isso impede que os familiares tomem conhecimento do 

estado de saúde dos pacientes, inclusive limita que os familiares saibam que seu ente esteja em 
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uma unidade hospitalar, além da impossibilidade de obter informações sobre a custódia, o que 

garantiria pelos familiares, a entrada dos materiais pessoais, estabelecendo o acesso mínimo a 

sabonete e escova de dente, por exemplo, já que tomamos conhecimento de pacientes com mais 

de 20 dias nessa situação.  

Nesse sentido, o MEPCT/RJ alerta para os problemas existentes, em sua totalidade, se 

agravam no contexto de pandemia de COVID-19, expondo de maneira mais específica no 

relatório da visita, as formas ainda mais agudas nas travas da inexistência de um fluxo entre 

unidades prisionais e equipamentos de saúde, capazes de lidar com as inúmeras questões desta 

população.  
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CAP. IV – CONJUNTURA DOS ESPAÇOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE   

 

 Nosso objetivo neste capítulo é apresentar os principais momentos na esfera legislativo, 

judiciária e executiva que impactaram os diferentes espaços de privação de liberdade do Rio 

de Janeiro. Por isso, dialogamos inicialmente com os elementos que perpassaram a realidade 

dos espaços de saúde mental e acolhimento institucional, na sequência dados que alteram o 

sistema socioeducativo em 2020 e finalizamos com os impactos no sistema prisional 

fluminense.  

 

4.1 - Saúde Mental e acolhimento institucional. 

 

O ano de 2020 se institucionalizou como um ano de retrocessos e entraves em vários 

campos dos direitos humanos de pessoas privadas de liberdade, e a política de saúde mental 

para esse segmento foi sendo minada através de ações que desconsideram a Lei 10.216/20018. 

Política essa que vinha ao longo dos anos tentando estruturar uma lógica de tratamento 

humanizado que priorizasse o sistema extra-hospitalar e multidisciplinar como modelo de 

assistência a pessoa com transtorno mental, rompendo com a prerrogativa de centrar no hospital 

e na psiquiatria. Ocasionando mudança de viés do cuidado e atenção a estes pacientes, os 

grandes hospitais psiquiátricos, de tipo carcerário, ou manicômio judiciários, deveriam ser 

substituídos por serviços que organizassem a atenção com base na comunidade e, além disso, 

ser apoiados por leitos psiquiátricos em hospitais gerais e cuidados domiciliares.  

Neste âmbito foram criadas as Equipes de Avaliação e Acompanhamento das Medidas 

Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAPs), que 

compõem o rol de estratégias e serviços vinculados à Política Nacional de Atenção Integral à 

                                                
8 Legislação que redireciona a assistência em saúde mental e privilegia o oferecimento de tratamento em serviços 

de base comunitária, assim como todo o processo de Reforma Psiquiátrica. Esta reforma parte do princípio que os 

manicômios, enquanto instituições totais, são lugares historicamente marcados por maus tratos aos pacientes, 

isolamento geográfico e profissional das instituições e seu pessoal, além da própria dificuldade do controle social 
visto seu caráter fechado 
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Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Sendo essa a única política especifica de atendimento humanizado 

voltado para essa população.  

Como parte da estratégia de reformulação da política de atenção às pessoas em 

sofrimento mental em conflito com a lei, a EAP foi criada com o objetivo de ser dispositivo 

conector entre os Sistemas de Saúde, Assistência Social e Justiça Criminal, com vistas a 

garantir a atenção integral à saúde e a corresponsabilização na prestação de cuidados. Como 

nas outras políticas de saúde mental a base é a construção do Projeto terapêutico Singular – 

PTS, sendo o meio para alcançar medidas terapêuticas de base comunitária com acesso aos 

serviços de saúde e de garantia direitos9, efetivando o processo de desinstitucionalização. Tal 

processo se coloca como um desafio no campo da reforma psiquiátrica brasileira. 

Desde a promulgação da Lei nº 10.216/2001 várias organizações publicaram10 

documentos que orientam a adequação do cuidado em saúde mental à, e em especial no escopo 

do sistema prisional e das políticas públicas voltadas às pessoas em sofrimento mental em 

conflito com a lei. 

No rol dos desmontes, a extinção das EAPs, através da Portaria GM/MS nº 1.325, de 

18 de maio de 202011, publicada em contexto de pandemia, no dia em que se comemora a luta 

antimanicomial no Brasil, corresponde a um grave retrocesso no âmbito da PNAISP e da 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas.  

Além de desconsiderar as orientações e os instrumentos normativos mencionados, o 

trâmite para a publicação da Portaria GM/MS nº 1.325/2020 se deu sem a negociação e 

pactuação com a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), e sem a participação de organizações da sociedade civil que exercem o controle social 

                                                
9 Conforme Portaria GM/MS nº 94, de 14 de janeiro de 2014. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0094_14_01_2014.html. Acesso em 05 1. 2020. 
10 Resolução CNJ nº 113, de 20 de abril de 2010, e Recomendação CNJ nº 35, de 12 de julho de 2011. Disponíveis 

em: https://atos.cnj.jus.br/atos. Acesso em 05 dez. 2020; Resolução CNPCP nº. 5, de 04 de maio de 2004; 

Resolução CNPCP nº 4, de 30 de julho de 2010; Resolução CNPCP nº 9, de 18 de novembro de 2011; Resolução 

CNPCP nº 1, de 10 de janeiro de 2014; Resolução CNPCP nº 2, de 10 de janeiro de 2014; Resolução CNPCP Nº 

4, de 18 de julho de 2014. Disponíveis em: http://depen.gov.br/DEPEN/depen/cnpcp/resolucoes/copy2_of_ 

Resoluo012019Sistematizaocomanexocompleta.pdf. Acesso em 05 dez. 2020; Resolução CNDH nº 8, de 14 de 

agosto de 2019. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao -n-8-de-14-de-agosto-de-2019-

212175346. Acesso em 05 dez. 2020. 

 
11 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2020/prt1325_25_05_2020.html. Acesso em 17 
jun. 2020. 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
97 

 

sobre a construção de políticas públicas em saúde. Demarcando a preterição do governo federal 

pelos espaços de participação social.  

Ainda que o Rio de Janeiro não tenha adotado essa política, no Brasil existem 11 

equipes EAPs habilitadas pelo Ministério da Saúde nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí e São Paulo12, o que se observa é que em cinco anos 

de regulamentação, estas equipes produziram importantes avanços através da articulação 

interinstitucional para produção de cuidado em saúde consoante a Lei nº 10.216/2001, que 

resultou em efetivos processos de desinstitucionalização e atenção psicossocial em meio aberto 

e de base comunitária e no fechamento de um manicômio judiciário. Destaque-se a existência 

de programas similares em outros dois estados, que são fruto de pesquisas, lutas sociais e 

articulações entre o Sistema de Justiça e o Poder Executivo.13 

Importante informar que a SEAP possui hoje dois Hospitais de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico, HCTP Roberto de Medeiros, localizado no Complexo de Gericinó e o HTCP 

Henrique Roxo, localizado no município de Niterói. O modelo de assistência em saúde mental 

utilizado pela SEAP é ineficiente, especificamente sobre o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Roberto de Medeiros as visitas de fiscalização, nos anos anteriores, não nos 

possibilitam observar uma organização a partir dos pressupostos da política nacional de saúde 

mental e da política nacional de atenção integral ao usuário de álcool e outras drogas.  

No que se refere ao projeto de desinstitucionalização o HCTP Henrique Roxo trabalha 

na mesma lógica da saúde mental, ou seja, a equipe técnica se divide em áreas geográficas 

distintas para realizar e acompanhar o projeto terapêutico singular dos pacientes pensado desde 

o momento de entrada destas até a sua completa desinstitucionalização. E como estratégia 

utilizam o Exame Multiprofissional e Pericial de Avaliação Psicossocial (EMPAP), laudo 

produzido pela equipe técnica e enviado para o Centro de Perícias Heitor Carrilho, o 

agendamento das audiências tem ocorrido de forma mais célere, o que consequentemente pode 

acelerar saídas terapêutica e desinstitucionalizações.  

Ainda que a equipe da referida instituição busque a desisntitucionalização, o ERJ 

precisa encontrar formas para implementar equipes de EAPs, uma vez que se terá uma 

                                                
12 Conforme Parecer Técnico nº 4/2019-COPRIS/CGGAP/DESF/SAPS/MS. 
13 O estado de Goiás possui o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator (PAILI-GO) e em Minas Gerais 
existe o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário (PAI-PJ). 
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incidência sobre o impacto de anos de segregação em instituições manicomiais e carcerárias, 

que ao longo dos séculos submeteu pessoas em sofrimento mental em conflito com a lei a uma 

espécie ilegal de pena perpétua, sem qualquer possibilidade de tratamento e cuidado 

humanizado necessário. 

Após mobilização14 da sociedade civil e instituições da justiça a portaria foi revogada 

duas semanas depois. E temos notícias que o estado do Rio de Janeiro vem buscando 

financiamento para implementação de equipe de EAP no estado. 

Enquanto a possibilidade de extinção da política da EAP’s foi um golpe periférico no 

campo da saúde mental, fechamos o ano com um ataque ainda mais central a essa política, entre 

as mudanças sugeridas pelo governo federal, estão o fim do programa De Volta para Casa, das 

equipes de Consultório na Rua e o Serviço Residencial Terapêutico. Todos esses programas 

fazem parte do programa anual de reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar no SUS. 

Além disso, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) fariam apenas reabilitação, não mais o 

atendimento psiquiátrico. O governo também estaria propondo a extinção dos Caps voltados 

aos usuários de álcool e drogas. 

As instituições estão se mobilizando produzindo notas e reuniões, tal qual feito em maio 

e não podemos deixar de observar o impacto desse retrocesso durante a pandemia, uma vez que 

aumentou a procura por acesso aos serviços de saúde mental, a discussão deveria ser para 

aumento do financiamento e de formas mais criativas de atingir a população sem a utilização 

da privação de liberdade como meio fim de tratamento, espaços já reconhecidamente propensos 

a tortura e outras violações de direitos humanos. 

 

Acolhimento de Adolescentes em Comunidades Terapêuticas 

 

Ainda em julho de 2020, em pleno período crítico da pandemia do COVID-19 no Brasil, 

o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD) reuniu-se extraordinariamente, e 

                                                
14 Segue alguns exemplos: Nota Técnica publicada pelo Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais 

(CONDEGE), em 3 de junho de 202014, que reuniu as Defensorias Públicas Estaduais, a Defensoria Pública da 

União (DPU) e mais de cem instituições da sociedade civil; a nota emitida pelo Departamento Nacional de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (DMF-CNJ), que critica a decisão Ministério da Saúde14; e 

a Recomendação nº 44, de 15 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Saúde, que recomenda a revogação da 

Portaria GM/MS nº 1.325/2020 e a ampla discussão de possíveis alterações na Política Nacional de Saúde que 
afete os direitos das pessoas com transtorno mental e a assistência em saúde mental. 
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aprovou a resolução nº 03 que “regulamenta, no âmbito do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas sobre Drogas - Sisnad, o acolhimento de adolescentes com problemas decorrentes do 

uso, abuso ou dependência do álcool e outras drogas em Comunidades Terapêuticas”. 

Em relação ao posicionamento do CONAD foi realizada forte mobilização e articulação 

em nível nacional e, assim como no Rio de Janeiro, houve a convergência entre os campos de 

defesa das crianças e dos adolescentes com o campo da saúde mental e da assistência social 

pela revogação da Resolução15, alegando dentre outros sérios argumentos, a ilegalidade da 

portaria, por contrariar o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela não participação do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente16 que é o órgão responsável por 

deliberar políticas para infância e adolescência, nem do Conselho Nacional de Saúde. 

Tal resolução fere tanto a legislação especifica para adolescentes como também a 

Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas e essa é pautada na 

desinstitucionalização, com um modelo de atenção em saúde mental a partir do acesso e 

promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência comunitária, ou seja, em meio 

aberto, tendo como objetivo articular ações e serviços de saúde em diferentes níveis.  

Destaca-se a recomendação nº 01/2005 do Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto-

Juvenil, que ao traçar as diretrizes para o processo de desinstitucionalização de crianças e 

adolescentes em território nacional, sugere que: 

 “(...) além da adoção de ações voltadas a reverter a tendência de recolhimento de 

crianças e adolescentes, seja no campo da saúde mental, da assistência social, da 

educação e da justiça, aconselhou que fossem criados, em contrapartida, os 

necessários serviços de base territorial para o atendimento em saúde mental deste 

público com equipamentos compatíveis com a lógica territorial, assim como houvesse 

a reestruturação de toda rede de atendimento existente no sentido de afiná-la às atuais 
diretrizes da política pública de saúde mental, medidas estas - dentre outras 

importantíssimas -, que são imprescindíveis para garantir os direitos fundamentais 

desse público de maior vulnerabilidade”. 

 

                                                
15  https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/89055/abrasme-apoia-a-vota%C3%A7%EF%BF%BDo-pela-
aprova%C3%A7%EF%BF%BDo-do-pdl-que-susta-os-efeitos-da-resolu%C3%A7%EF%BF%BDo-n-3--conad, e Nota 

Técnica da Comissão Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Colégio 

Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE 
16Órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006), que visa romper com a cultura da 

institucionalização de crianças e adolescentes e fortalecer o paradigma da proteção integral e a preservação dos 

vínculos familiares e comunitários;  
 

https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/89055/abrasme-apoia-a-vota%C3%A7%EF%BF%BDo-pela-aprova%C3%A7%EF%BF%BDo-do-pdl-que-susta-os-efeitos-da-resolu%C3%A7%EF%BF%BDo-n-3--conad
https://www.abrasme.org.br/blog-detail/post/89055/abrasme-apoia-a-vota%C3%A7%EF%BF%BDo-pela-aprova%C3%A7%EF%BF%BDo-do-pdl-que-susta-os-efeitos-da-resolu%C3%A7%EF%BF%BDo-n-3--conad
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Tal resolução fere o artigo 4º da Lei nº 10.216/2001, no qual afirma que a “internação, 

em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se 

mostrarem insuficientes”, estando na contramão da reforma psiquiátrica. 

Lembramos ainda que não está previsto medida socioeducativa de internação aplicada 

ao adolescente que faz uso abusivo/dependência de substância psicoativa, não se recomenda 

restringir a liberdade do adolescente, ainda que visando a recuperação de sua saúde, portanto 

deve-se priorizar o tratamento e o cuidado em meio aberto, em equipamentos não restritivos 

que em sua maioria promovem estigma, fragilização dos vínculos familiares e comunitários, 

isolamento, tortura e maus tratos. 

Em visitas de fiscalização realizadas pelo MEPCT/RJ em comunidades terapêuticas em 

201317 e em relatórios de outras fiscalizações realizadas por diferentes órgãos18 é patente as 

violações de direitos como a realização de trabalhos forçados, contenções físicas, castigos, 

discriminação e intolerância religiosa e de orientação sexual e nas instituições inspecionadas 

onde havia internação de adolescentes, os mesmos estavam sem matrícula escolar, perdendo o 

ano letivo, tendo violado seu direito a educação. 

Assim o MEPCT/RJ considera um retrocesso e uma violação de direitos dos 

adolescentes a possibilidade de inserção em comunidades terapêuticas que viola os princípios 

do ECA e da reforma psiquiátrica, desconsiderando o direito dessa população crescer e se 

desenvolver junta a família e comunidade, tendo acesso à escola, a uma rede inclusiva que 

respeite as diferenças e as potencialidades dos jovens. 

  

4.2 - Sistema Socioeducativo  

 

Em 2020, ironicamente, a socioeducação comemora 30 anos de existência. O termo 

surge com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma alternativa a prática 

puramente repressiva e punitiva conhecida nos anos anteriores. Essa legislação garante que 

menores de 18 de idade são inimputáveis, mas isso não deve ser entendido como impunidade.  

No cenário ideal, os adolescentes deveriam estar submetidos a práticas pedagógicas, 

acessando a escola, a conteúdos profissionalizantes, ao convívio sadio com sua família, a 

atividades de cultura, esporte e lazer e todo e qualquer elemento que lhes garantam a saúde e 

                                                
17 Disponível em: www.mecanismorj.com.br 
18 Disponível em:www.cfp.org.br, site mecanismo nacional de prevenção e combate a tortura. 
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protejam suas vidas de maneira segurança, suficiente e potente. Afinal, o objetivo da 

responsabilização juvenil é afastar o adolescente das práticas ilícitas com dignidade e respeito, 

livre de discriminação, exploração e violência. Bom, assim diz a lei. 

É bem verdade que o sistema brasileiro jamais conseguiu alcançar em sua plenitude 

esse status de socioeducação. Mas, tais práticas foram sendo moldadas pelo ECA, outras 

legislações e o esforço dos movimentos sociais, instituições da sociedade civil e órgãos estatais, 

introduzindo esses direitos as rotinas dos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas.  

Podemos dizer hoje que os adolescentes acessam a educação, a saúde, a alimentação, o esporte, 

o lazer e etc, ainda que de maneira intensamente insuficiente e de qualidade duvidosa 

(MEPCT/RJ, 2017).  

Não diferente dos outros anos, 2020 revelou desafios consideráveis ao sistema 

socioeducativo fluminense. No plano legislativo, vivenciamos a aprovação da PEC 33/2019, 

que altera a Constituição Estadual do Rio de Janeiro incluindo os agentes de segurança 

socioeducativos como servidores da segurança pública, retirando assim o DEGASE da 

Secretaria de Educação.  

A PEC de autoria do Deputado Estadual Max Lemos em articulação com o Sindicato 

dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Estado do Rio de Janeiro impõe um grande 

retrocesso ao universo socioeducativo fluminense. A proposta foi aprovada com 49 votos 

favoráveis e 14 contrários.  

Dezenas de notas de repúdio foram elaborados pela sociedade civil, movimentos sociais 

e órgãos públicos, como do CEDECA-RJ, CEDCA-RJ, Movimento Moleque, AMAR, Justiça 

Global, CEPCT/RJ, MEPCT/RJ, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo.  

O Procurador Geral de Justiça do estado chegou a emitir uma recomendação alertando 

para a inconstitucionalidade da proposta, pela matéria ser de competência da União, além das 

condições políticas que tal decisão poderia ensejar, e ainda alertou para a possibilidade de um 

ajuizamento de uma representação por inconstitucionalidade. Nada disso foi suficiente. 

Vale saliente que desde 2008, o DEGASE integra a Secretaria de Estado de Educação, 

o que reforça o caráter pedagógico das medidas por si executadas, sendo bastante salutar a 

forma de organização adotada em nosso Estado. Entretanto, o histórico recente mostra que em 

27 anos de existência, o DEGASE mudou 12 vezes de vinculação política administrativa, o que 
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contribui, ao lado de antigas práticas que remontam ao Código de Menores, para uma 

desidentidade de alguns de seus servidores que, violando as normas nacionais e internacionais, 

insistem em aproximar sistemas estruturados em bases distintas.  

O MEPCT/RJ assevera que este projeto caracteriza mais um retrocesso aos direitos 

humanos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, uma vez que 

transparece a inobservância das orientações da Convenção sobre Direitos da Criança de 1989, 

na qual o Estatuto da Criança e do Adolescente é baseada, como também conflita com o 

preconizado pelo SINASE e pelo o Plano Estadual Decenal Socioeducativo. 

Como reconhecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em recente 

levantamento “o propósito maior do SINASE não é buscar a “punição” pelo ato infracional e 

sim promover a educação do adolescente envolvido para uma existência cidadã no seio da 

sociedade, reconhecendo como premissa a condição peculiar do adolescente como pessoa em 

desenvolvimento (ECA, artigo 6º). Trata-se de uma opção jurídico-política fundada na 

Constituição e na normativa internacional. Percebe-se, pois, uma evidente preocupação do 

legislador no sentido de evitar qualquer tipo de confusão entre o sistema prisional destinado ao 

adulto e o sistema socioeducativo destinado ao adolescente. Essa compreensão é fundamental 

para que se torne possível a ruptura do paradigma da criminalização do adolescente e a 

desconstrução do discurso da redução da idade de imputabilidade penal”. 

A PEC nº 33/2019 se coloca como continuidade de um processo de frequentes 

retrocessos no campo legislativo no que se refere ao sistema socioeducativo do Rio de Janeiro, 

porque insistem na ideia equivocada de aproximação entre o sistema penal e o socioeducativo, 

dentre o qual podemos citar: a transformação de agentes socioeducativos em agentes de 

segurança socioeducativos; a concessão de porte de armas para essa categoria profissional; e 

agora a tentativa de que o DEGASE seja reconhecido como órgão encarregado de zelar pela 

segurança pública.  

Assim, enquanto órgãos legalmente orientados para a prevenção da tortura e das 

violações de direitos humanos em espaços de privação de liberdade, o Comitê e o Mecanismo 

veem com preocupação propostas legislativas como a agora examinada, que menosprezam os 

direitos dos adolescentes e que buscam recrudescer ainda mais o tratamento dispensado a essa 

parcela da população tão vulnerável, ainda em desenvolvimento. Na sequência deste claro 

processo de agravamento das já ilegais condições dos adolescentes, em pleno descumprimento 
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ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Sistema Nacional de Ações Socioeducativas, 

surge a PEC, hora em debate, ápice deste processo de violência institucional no qual os jovens 

já se encontram direcionando a política socioeducativa para uma maior militarização e 

recrudescimento das violações de direitos humanos. 

A violência ascendente também foi um marco em 2020 no sistema socioeducativo no 

meio fechado. Este ano registrou três grandes rebeliões, tentativas de fuga, incêndio e morte 

violenta, além dos intensos relatos de agressões físicas e psicológicas cotidianas nas 

instituições.  

O CAI-Baixada registrou a primeira rebelião após anos, no dia 16 de janeiro. Foi um 

evento de grandes proporções, que incluiu confrontos e violências, violações de direitos e 

degradação da unidade. Adolescentes e jovens foram transferidos para outras unidades durante 

alguns dias e ao retornar para o CAI, o Mecanismo realizou uma fiscalização como exposto 

acima.  

Além do registro de sérias formas de tortura, como os espancamentos e outros tipos de 

agressões, nós acompanhamos o caso de dois jovens que foi encaminhado, meses depois, para 

o sistema prisional sob acusação de diversos crimes oriundos dessa rebelião, incluindo o crime 

de tortura praticado contra um agente socioeducativo que ficou refém por poucos minutos. 

Além de denúncias de tortura que foram encaminhadas junto a Plataforma Desencarcera! E no 

dia 08 de dezembro de 2020 um adolescente veio a óbito, devido a brevidade do tempo, até a 

finalização deste relatório não recebemos resposta ao ofício MEPCT/RJ 284/2020 pedindo 

informações, como também informações de reunião agendada com Ministério Público, 

Defensoria Pública, Movimento de Mães- AMAR e Frente Estadual pelo Desencarceramento. 

Em abril, o CENSE Dom Bosco vivenciou uma rebelião de grandes proporções   e foi 

televisionada ao vivo na grande impressa. A polícia militar foi chamada e o batalhão de choque 

realizou intervenções dentro da unidade. Muitos foram os relatos de violência, inclusive, há 

imagens de um agente socioeducativo agredindo uns adolescentes já contidos e algemados com 

um objeto que parecia uma barra de madeira na cabeça e no corpo.  Nessa ocasião o MEPCT/RJ 

não esteve presente, por uma decisão da equipe de preservar os adolescentes de uma exposição 

ainda maior ao novo coronavírus.  

Em novembro, nova grande rebelião ocorreu nesta mesma unidade. As consequências 

na estrutura foram maiores que na primeira ocorrência. E também houveram relatos de 
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agressões, inclusive uma foi identificada pela Corregedoria do próprio DEGASE. Realizamos 

visita na sequência do evento, como dissemos no capítulo anterior e o cenário foi devastador 

para a equipe.  

O discurso de implementação da “cultura punitiva do ESE” vigorava sem nenhuma 

discrição, inclusive era apresentado de maneira importante e necessária. Lembramos aqui que 

o ESE foi a unidade desativada em 2018, após forte mobilização de diversos atores do Sistema 

de Garantia de Direitos, e foi conhecida por uma atuação altamente violenta.  

Em setembro a Escola João Luiz Alves passou por um incêndio, onde quatro 

adolescentes ficaram feridos, um em estado mais grave tendo passado por cirurgia e internações 

hospitalares. O MEPCT/RJ foi a unidade na sequência dos eventos como apresentamos no 

capítulo anterior. O grau de violações promovidos por múltiplas instituições, como o DEGASE, 

as unidades de socorro e tratamento de saúde e o Poder Judiciário foram exacerbados nesse 

caso.  

Por fim, identificamos também uma morte violenta ocorrido no CENSE Irmã 

Assunción de La Gándara Ustara, em julho. Um adolescente foi acusado de matar o outro, no 

mesmo alojamento durante a noite por asfixia, segundo os relatos o conflito girava em torno 

da rivalidade de facções. Os agentes só encontraram a vítima pela manhã.  

O MEPCT/RJ salienta que todos os adolescentes acautelados para cumprimento de 

medidas socioeducativas estão sob tutela do estado, devendo o órgão proteger a integridade 

física e a vida de todos os adolescentes sob sua responsabilidade, isso se estende as omissões 

no incêndio e na morte, mas também as ocasiões violentas experenciadas nas unidades em 

2020.  

Não suficiente, o sistema socioeducativo também passou pelos impactos da pandemia 

da Covid-19. O MEPCT/RJ emitiu algumas versões de um relatório parcial com o 

acompanhamento das informações relevantes sobre o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro 

e também um boletim informativo sobre os impactos da Covid-19.  

A forma como as medidas de enfrentamento ao coronavírus foram implementadas nos 

espaços onde o confinamento sempre foi a realidade, não só, garantiu tardiamente o 

distanciamento social nas unidades que mantiveram os adolescentes em cumprimento medidas 

de internação, como descaracterizou completamente a natureza da socioeducação.  
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Com a restrição de circulação de pessoas, como medida de contenção do vírus, serviços 

presenciais foram suspensos em toda a sociedade, dentre eles a educação. No Brasil, o ensino 

privado foram os pioneiros na implantação do ensino virtual, mantendo até seu calendário 

letivo e as atividades pedagógicas. Na sequência, o ensino público criou alternativas de 

manterem os estudantes em desenvolvimento educacional, utilizando materiais impressos e 

ambientes virtuais. Na socioeducação, por um longo tempo, nada chegou. 

Ora, se a premissa da medida socioeducativa são as práticas pedagógicas, como o 

elemento fundador inexiste em meio a permanência de sua aplicação? Adolescentes e jovens 

ficaram sem ser acessar a escola e a qualquer conteúdo educativo durante meses. A rede de 

ensino público e a política de atendimento socioeducativo não conseguiu elaborar 

conjuntamente estratégias que fossem capazes de garantir uma atividade central. 

O acesso à educação formal nas unidades de internação do Rio só foi possível após 

intensa mobilização de órgãos públicos junto ao DEGASE e a Secretaria de Educação, e 

também contou com uma Ação Civil Pública impetrada pela Defensoria e Ministério Público. 

Em maio, ciclos de pequenos vídeos multiseriados realizados pelos professores começaram a 

ser expostos aos adolescentes, e ainda assim tivemos que articular que as aulas fossem exibidas 

em ambientes propícios, externos aos alojamentos.  

Além disso, o extremo ócio foi a ação condutora da vida juvenil confinada por longos 

meses na pandemia. E não estamos falando do ócio romantizado, o criativo e potencializador. 

Foi a inércia total de qualquer atividade orientada. Em muitas unidades socioeducativas, a 

entrada de papel e caneta não são permitidos nos alojamentos. Livros e jogos educativos 

também não. Contraditoriamente, há espaços com televisão e rádio nos alojamentos. 

Mas, a articulação de alguns atores também incentivou a atuação do DEGASE em prol 

de uma rede de atividades esportivas, de lazer e culturais no interior dos ambientes, a contar do 

mês de maio também. O MEPCT/RJ recebe desde então, semanalmente, as planilhas de todas 

as atividades realizadas nas unidades de internação do estado.  

A tecnologia que utilizamos a nosso favor para garantir o contato com os nossos 

familiares e amigos, foi brutalmente evitada durante o período inicial da pandemia aos 

adolescentes, embora tenha sido apresentada como possibilidade no dia seguinte ao Decreto 

Estadual, por nós através de contato telefônico com a direção geral do DEGASE, como 

estratégia necessária para a garantia do direito à convivência familiar.  
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A implementação desse processo não foi linear, muitas tensões atravessaram esse 

momento, desde dos elementos escassos como aparelhos telefônicos, tablets, acesso à internet, 

até a uma mediação de troca realizada entre os funcionários e os adolescentes, dificultam o 

entendimento de que as ligações eram parte de um direito adquirido e não um benefício 

negociável. Até que o Ministério Público solicitou uma planilha com os nomes, datas e formas 

de contatos realizados por semana, promovendo um acompanhamento das ligações pelo MP e 

por nós.  

A superlotação foi um movimento rapidamente solucionado, no início da pandemia, 

através de decisões judiciais que fizeram com que adolescentes progredissem de medida, além 

da suspensão das medidas de semiliberdade, liberdade assistida e prestação de serviços a 

comunidade.  

No entanto, nós identificamos a partir dos dados de entrada no CENSE GCA, que as 

Varas da Infância e Juventude, responsáveis pelos processos de conhecimento que as 

internações continuavam a ser a medida utilizada durante a pandemia, ainda que houvesse a 

Recomendação nº62 do CNJ que alertava para a necessidade de medidas de 

desencarceramento. Identificamos que o tráfico de drogas foi o ato infracional com maior 

número de apreensões, além da primeira passagem também ter sido alvo desse processo.  

Embora muitos fossem os desafios colocados pela pandemia, o sistema de justiça 

juvenil conseguiu ter êxito nas medidas de contenção do novo coronavírus. O DEGASE traçou 

medidas eficazes de higiene e biossegurança entre os funcionários e adolescentes, fator que fez 

com que poucos sujeitos fossem infectados, sendo o maior dano os afastamentos dos 

profissionais por suspeita ou confirmação do vírus e ainda os sujeitos com comorbidades.   

 

4.3 - Sistema Prisional 

 

   

Em 2020, para além de todas as questões e violações que permeiam o Sistema Prisional 

Fluminense, conforme exposto nos relatórios de inspeção do Mecanismo supramencionados19. 

                                                
19 Nos quais destaca-se as deploráveis condições de detenção que caracterizam as prisões que constituem riscos 

para a vida e a integridade das pessoas presas e são considerados tratamento cruel, desumano e degradante. Essas 

condições apresentam níveis alarmantes de superlotação, infraestrutura precária, falta de separação entre pessoas 

processadas e sentenciadas e uma escassez considerável de Isaps. Do mesmo modo, foram recebidas queixas de 

centros penitenciários onde prevalece a negligência na atenção médica; completa falta de higiene; ausência de 
artigos de necessidades básicas; alimentação inadequada considerando sua escassez e deficiências nutricionais. 
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Foi patente a preocupação com a questão de saúde no sistema prisional nesse momento de 

pandemia do COVID 19, conforme alerta a Organização Mundial de Saúde. A preocupação se 

faz presente uma vez que em 2018 o Mecanismo já havia realizado um relatório sobre o tema 

de saúde, de título “Sistema em Colapso: Atenção à Saúde e Política Prisional no Estado do 

Rio de Janeiro”, alertando o estágio de colapso do sistema prisional, que na época já demandava 

que medidas criativas, responsáveis e inéditas fossem pautadas pelo saber técnico médico e 

sanitário, levando em conta a diretriz de desencarceramento emergencial para contenção de 

danos. 

Dessa forma, elegemos prioritariamente o diálogo para a compreensão da situação 

vivenciada sobre o tema. Com ênfase na articulação com instituições como Fiocruz, Ministério 

Público, Defensoria Pública e outros atores para a realização de avaliações de risco para 

identificar os grupos cujo quadro pode se agravar e até mesmo levar a óbito, caso sejam 

contaminados com COVID-19 dentro das unidades de privação de liberdade, assim como a 

produção de relatório parcial semanal sobre a temática e notas técnicas20. 

Assim acompanhamos desde o dia 16 de março de 2020 as ações da SEAP, quando foi 

publicada no Diário Oficial do Estado uma resolução conjunta da Secretaria Estadual de Saúde 

(SES) com a SEAP, com 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. Simultaneamente, 

foi publicada a resolução SEAP nº 804, estabelecendo novas rotinas de funcionamento dos 

órgãos no âmbito da SEAP para enfrentamento da emergência de saúde pública provocada pelo 

COVID-19.  

O MEPCT/RJ entende que ambas as resoluções apresentavam problemas em sua 

execução, uma vez que historicamente é notória a ausência de água em todo sistema prisional 

fluminense, onde a oferta de água para os presos se dá de forma extremamente racionada, 

comumente, apenas duas vezes por dia. Não há nenhuma previsão de aumento do fornecimento 

de água aos presos para que possam cuidar da higiene pessoal e dos espaços coletivos. 

                                                
20 Ambos disponíveis em: www.mecanismorj.com.br 



 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 
 

 

 
108 

 

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

familiares através da custódia, o que já havia sido reduzido nos últimos dois anos através de 

resolução da SEAP sobre o tema. Não há até o momento nenhuma notícia indicativa de licitação 

emergencial da SEAP para a aquisição de nenhum desses itens. 

Ainda é preciso frisar que 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 um 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. 

Sendo 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 ainda mais críticas como 

a Penitenciária Talavera Bruce, o Instituto Penal Santo Expedito e a Penitenciária Ary Franco 

como espaços que claramente serão incapazes de garantir a efetiva aplicação deste quesito 

preventivo.  

E ainda mais grave é ausência de equipes médicas nas unidades prisionais do estado, 

cuja a maioria, quando muito, possui técnicos de enfermagem. Soma-se a isso que o PSGHA 

não possui leitos adequados para tratamento de casos mais graves, como também pelo baixo 

número de leitos disponível, muitos já ocupados por pacientes acometidos por outros agravos. 

Nota-se que não há infraestrutura possível que garantisse o efetivo isolamento ou atendimento 

adequado a casos graves dentro do sistema. No caso de grupos de risco a resolução prevê 

apenas que deve ser incluso no SisReg pois não haveria possibilidade de fazê-lo no Pronto 

Socorro Hamilton Agostinho. No entanto, destaca-se que não há nenhuma referência sobre o 

local no qual irão aguardar a transferência ou a vaga, tornando mais uma vez clara a ineficácia 

prática do fluxo e alto risco de se manter pessoas em risco em privação de liberdade.  

Em paralelo com os protocolos nacionais, instituições internacionais também fizeram 

apontamentos e recomendações para espaços de privação de liberdade, visto a preocupação de 

contaminação massiva de doenças infectocontagiosas e potencial disseminação do vírus nesses 
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espaços, por serem marcados pela superlotação, baixo acesso à saúde e pela sistemática de 

insalubridade, como ocorre nos casos de HIV, tuberculose e outros, colocando a vida dos 

presos21, agentes prisionais e demais trabalhadores das unidades prisionais em risco.  

A principal recomendação dos órgãos internacionais, como CIDH, APT, OMS entre 

outras versava sobre a diminuição emergencial da superlotação, o que implica também a 

redução da porta de entrada do sistema e a liberação de presos condenados por crimes de baixo 

potencial ofensivo ou sem violência. Para tanto, deveria ter ocorrido 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.  

Neste sentido, o MEPCT/RJ enfatizou a urgência da redução emergencial do número 

de pessoas presas no EJR, que na época contava com 53 mil pessoas privadas de liberdade e 

de acordo com dados disponibilizados pelo GMF em outubro de 2020 a população carcerária 

é de 51.479 divididos nos tipos de regimes (aberto, fechado medida de segurança, provisórios, 

semiaberto), sendo o grosso da população carcerária formado pelos presos provisórios num 

total de 20.336 e fechado num total de 17.199. 

A pequena redução do número de encarcerados, dentre outros, se deve a decisão da 

Vara de Execução Penal/RJ que concedeu prisão domiciliar aos presos com saída externa de 

trabalho extramuros e em regime aberto, e desobrigou de pessoas que cumprem liberdade 

condicional, prisão albergue domiciliar, sursis e limitação de fim de semana estejam 

dispensadas de comparecimento ao Patronato Margarino Torres. Outra decisão concede a 

liberação de todos os pacientes do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique 

Roxo. Decisões desse formato seguiram a Recomendação 62 do CNJ que que recomendava a 

                                                
21 Cabe aqui destacar, o duplo dever de garantia da vida daqueles e daquelas privadas de liberdade, além 

de estes terem 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”). 
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concessão de prisão domiciliar para presos com menor gravidade no delito que se enquadrem 

nos grupos de maior risco de morte caso adoeçam com Covid-19.  

Diante da realidade dos números apresentados é visível que as medidas tomadas pela 

justiça fluminense são ineficazes no que tange a redução da população prisional e essa conduta 

dos magistrados põe em risco milhares de pessoas, como os presos e seus familiares e 

trabalhadores e seus familiares, sendo a porosidade desses espaços colocados em análise, já 

que fazem parte da sociedade. 

Com essa breve apresentação da problemática, fica o convite para a leitura do relatório 

temático de 2020 “Aglomeração legal, morte indeterminada: pandemia de COVID-19 e a 

necropolítica prisional no Estado do Rio de Janeiro”, no qual o MEPCT/RJ aprofundará as 

análises do impacto da pandemia no sistema prisional fluminense. 

Contudo, o ano da SEAP não foi marcado somente pela pandemia, no âmbito legislativo 

fluminense, em outubro de 2020 foi aprovada a Emenda Constitucional 77/2020, mais 

conhecida como PEC da Polícia Penal. Tal alteração de legislação local ocorreu após aprovação 

em 2019 da PEC federal nº 372 que ao alterar o artigo 144 da Constituição Federal institui a 

polícia penal e a inclui no rol constitucional da segurança pública.  

Cabe registrar que a que a defesa da mudança se baseava na necessidade de assegurar 

melhores condições de trabalho e acesso a direitos aos então agentes penitenciários, que 

possuíam condições degradantes de trabalho, em unidades superlotadas, insalubres e com 

baixíssimo efetivo, somadas a parcos direitos trabalhistas e previdenciários, salários irrisórios 

e adicionais de insalubridade e periculosidade incompatíveis com as condições de trabalho. 

É sabido que os policiais penais do Estado do Rio de Janeiro enfrentam imensos 

desafios na realização digna de seu trabalho ante o estado absolutamente precário que se 

encontra o sistema prisional fluminense. A superlotação do sistema sobrecarrega e desvia de 

sua atividade fim os servidores, favorecendo a realização do trabalho em ambientes insalubres, 

desgastantes e estressantes. O exercício desta atividade nessas condições já fora exposto em 

diversos relatório do MEPCT/RJ inclusive com recomendações produzidas, no entanto não se 

observou empenho na garantia de um ambiente mais digno para servidores e apenados.  

A ampliação do conceito de segurança, extrapolando os muros da prisão, coloca 

servidores fora de sua função constitucionalmente estabelecida além de distanciar a SEAP de 

sua própria obrigação precípua de ressocialização e custódia, além de implicar uma extrema 
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vulnerabilização das pessoas presas, seus familiares e pessoas que receberam medidas 

alternativas ou domiciliar, com especial ênfase àquelas que possuem monitorização eletrônica.  

A marca hoje do tratamento dos servidores da segurança prisional pelos estados é do 

baixo reconhecimento e de número de profissionais completamente incompatíveis com as 

necessidades de um sistema superlotado e com condições materiais e estruturais tão indignas. 

Tais melhorias necessitam urgentemente serem atendidas, não obstante a passagem destes para 

o campo de segurança após a EC 104 de 2020 não tenha concretizado nenhum destes intentos. 

Os padrões estipulados pelo próprio texto adicionado a Constituição Federal, assim 

como das normativas internacionais vigentes, dão conta de que o caminho adotado, 

especialmente na prática, não opera em favor destes profissionais, como ainda violam termos 

necessários a assegurar o não agravamento da tortura e maus tratos seja no intra ou no 

extramuros. Rememoramos as principais limitações ao trabalho daqueles que fazem custódia 

de pessoas privadas de liberdade em presídio: ela é restrita à atividade intramuros; não deve 

ser militarizada, sendo obrigatório a característica civil de tais servidores; deve possuir controle 

externo ao órgão no qual se localizam; não podem executar toda a cadeia de investigação à 

custódia pelo potencial de ampliação de tortura e pelo asseguramento aos direitos e garantias 

processuais dos presos e/ou acusados. Em termos administrativos e de racionalidade na gestão, 

a criação de novas polícias não pode atravessar as competências de demais poderes de polícia, 

como os possuídos pela civil e militar, assegurando assim a não sobreposição de competências 

e atribuições. Em termos de garantia mínima de legalidade, estas também devem possuir uma 

demarcação clara de sua atuação, regulamentada, com previsão de deveres e direitos, somadas 

a controle externo e interno. Na prática a polícia penal, especialmente observando a 

materialidade de sua atuação, tem vindo de encontro a todos estes limites.  

A experiência, quando tratamos de sistema prisional, é que a desregulação e livre ação 

de policiais penais, particularmente sem previsão clara e direta de órgãos que fiscalizem sua 

atuação e assegurem o disciplinamento de abusos geraram uma generalização da tortura como 

observado nos “procedimentos” da FTIP.  

O Rio de Janeiro não se distingue no cenário global, participando de operações 

extramuros, prisões massivas, ausência de controle externo e de regulamentação, extrapolando 

diretamente os limites constitucionalmente postos de custódia e guarda de pessoas privadas de 

liberdade. O transporte de presos e cuidado com os mesmos, esse sim responsabilidade da 
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SEAP, podem envolver ações extramuros como transporte a audiências e para atendimento, 

mas não pode se confundir com acúmulo de competências que já são inerentes a polícia civil e 

a polícia militar, avessas ao limite constitucionalmente imposto a nível federal e estadual, 

tornando-se uma “superpolícia” desregulamentada, sem controle externo e operando de ponta 

a ponta no sistema de justiça criminal.  

A necessidade de valorização, respeito aos direitos humanos e trabalhistas de policiais 

penais é e deve ser atendida com urgência sob pena de mantê-los, como hoje, em um regime 

de trabalho atentatório a dignidade humana, mas tal não pressupõe ações que extrapolem os 

limites postos pela legalidade. É preciso garantir direitos, acima de tudo, para tais profissionais, 

mantendo sua atuação restrita ao limite da custódia e guarda de presos, como preconizado por 

toda a normativa vigente, regulamentando a categoria e, especialmente, remodelando a atual 

situação da RECAP cujos limites e atuação são marcados pela plena anomia, estimulando 

posturas que podem levar a uma maior agudização da violência institucional, tortura e maus 

tratos dentro e fora das unidades prisionais.   
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CAP. V - CASOS EMBLEMÁTICOS  

 

 Ao longo de 2020 foram diversas as situações de atendimento pelo Mecanismo de casos 

que tenham como resultado a tortura ou tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes 

e as consequências de uma situação de tortura não pode ser mensurada ou hierarquizada. No 

entanto, diante da impossibilidade de análise de todos os casos foi necessário fazer um recorte, 

no qual escolhemos algumas situações/casos que permitem simbolizar a dinâmica institucional 

de espaços de privação de liberdade. É para que se supere este quadro de violações de direitos 

humanos e se respeite a dignidade das pessoas presas e de seus familiares que registramos os 

casos a seguir, bem como as recomendações apresentadas ao final deste relatório. 

 

Crise na Alimentação 

 

A alimentação é um problema histórico do sistema prisional, passando desde baixa 

qualidade, à quantidade insuficiente, falta de dieta especial para aqueles e aquelas que por sua 

condição de saúde necessitam, até ausência de variedade nutricional. Esta realidade foi 

encontrada ao longo dos anos de inspeção do MEPCT/RJ, sendo a comida uma das reclamações 

mais presentes em todas as visitas. 

 Desde o início de 2020, o problema parece ter contornos ainda mais graves. Em visitas 

realizadas antes da pandemia, como a do Instituto Penal Santo Expedito em 21 de janeiro, nos 

foi relatado, inclusive pelas agentes penitenciárias, que a escassez e atraso eram constantes, o 

que demandava que estas tivessem que alternar a ordem que serviam o feijão nas celas das 

galerias de modo que nenhuma presa deixasse de comer. A qualidade era completamente 

inadequada, chegando ao ponto de acharmos barbantes e um nariz de porco inteiro em uma das 

refeições fornecidas.  O mesmo cenário estava presente no ano anterior, em visita que 

realizamos ao então Instituto Penal Oscar Stevenson em 14 de novembro de 2019, na qual as 

presas relatavam fome e pudemos comprovar que de fato o almoço chegou tão somente por 

volta de 16 horas, e estava em baixa quantidade e com péssimo aspecto.  

 A questão da alimentação foi se agravando, até que na última semana de novembro se 

inaugurou a pior crise de segurança alimentar da SEAPRJ nos últimos anos. Antes de 
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adentrarmos esta situação específica devemos remontar que 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. Igualmente em agosto recebemos uma série de 

denúncias na Plataforma Desencarcera RJ! sobre o 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 pelo Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública 

do Rio de Janeiro 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, que teria 

levado a não ofertar alimentação, mas que havia sido regularizada no sábado. O NUSPEN 

observou as quentinhas que chegaram à unidade e apontaram em sua ata de visita uma série de 

irregularidades na qualidade, acondicionamento e gramatura. 

Retornando aos graves eventos de novembro e dezembro, a partir do dia 26, com maior 

intensidade na sexta-feira dia 27, a Plataforma Desencarcera RJ!, parceiros e o MEPCT/RJ 

individualmente começaram a receber um volume anormalmente alto de denúncias sobre não 

chegada de alimentos em diversas unidades masculinas do Estado.  

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 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. 
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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 as 18:30 horas e jantar às 02:30 horas), também a falta 

de água. 

Na segunda feira já havia 71 denúncias sobre as mesmas 12 unidades, fazendo com que 

a Frente e o MEPCT/RJ renovassem as informações para os mesmos órgãos mencionados, e 

ainda a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ONU Brasil, Conselho Nacional de 

Direitos Humanos e Mecanismo Nacional de Direitos Humanos para que questionassem a 

SEAP/RJ.  

A situação se mantinha na terça-feira quando já havia mais de 98 denúncias na 

Plataforma sendo escrito uma Nota Pública sobre o assunto. No mesmo dia 02 de dezembro 

também foi noticiado pelo RJTV22 a crise, havendo como resposta da SEAP/RJ que 

regularizaria a situação no mesmo dia. A partir do dia seguinte as denúncias se arrefeceram.  

Esta violação gravíssima ao direito a 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 pode deixar de 

ser lembrado que este ano, conforme presente e detalhado em nosso Relatório Temático pelo 

menos 29 dos 141 presos que vieram a óbito durante a pandemia (março a novembro), que 

ainda está em curso, apresentavam emagrecimento, desnutrição severa e/ou desidratação. 

 

Situação dos presos baleados após alta hospitalar 

 

O MEPCT/RJ vem acompanhando desde 2018 de modo mais próximo a situação dos 

presos baleados no sistema prisional fluminense, diante da percepção do órgão quanto a 

inviabilidade de permanência de seres humanos baleados com graves ferimentos em unidades 

                                                
22 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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prisionais marcadas pela ausência de assistência à saúde e até mesmo pela não passagem pela 

audiência de custódia23. Tal acompanhamento culminou em solicitação de medida cautelar 

junto a CIDH. 

Tal situação será aprofundada no relatório temático “Aglomeração legal, morte 

indeterminada: pandemia de COVID-19 e a necropolítica prisional no Estado do Rio de 

Janeiro”, no entanto consideramos importante trazer no relatório anual um caso acompanhado 

pelo órgão que simboliza a falta de atenção de saúde, que trará consequências físicas e 

psicológicas, em sujeitos considerados como indesejáveis pela sociedade.  

A mãe do jovem fez contato com a equipe do Mecanismo enquanto seu filho estava 

internado, decorrente de ferimento por bala de fogo, em um hospital federal localizado na 

baixada fluminense. A mãe relatou dificuldades em ver o filho e somente 12 dias depois da 

internação do jovem teve acesso ao médico, quando soube que seu filho estava com falta de ar 

e que precisaria de outra cirurgia, havendo sido dito pelo enfermeiro em momento anterior que 

o tiro que ele recebeu no ombro atingiu o pulmão. Relatou muita dificuldade de conseguir achar 

médico, sendo mandada por vários setores. O ortopedista informou que já teria alta, mas estaria 

esperando vaga no PSGHA, apesar do ferimento da perna. Não deram o prontuário à familiar. 

O jovem encontrava-se com sonda e fralda, com fixador externo em sua perna em toda sua 

extensão. 

Diante da eminente alta do jovem realizamos um ofício expondo os problemas de 

atendimento em saúde na SEAP e especialmente sobre o atual momento, enfatizando os riscos 

da alta e transferência para o sistema prisional.  

Tendo tomado conhecimento de paralisação de atendimentos do PSGHA o MEPCT/RJ 

enviou Ofício MEPCT/RJ 190/2020 para a direção geral do Hospital informando sobre os 

riscos à saúde do paciente no caso de uma transferência para o sistema prisional. Mesmo com 

o ofício enviado pelo MEPCT/RJ, anunciando a impossibilidade da SEAP receber o paciente 

no PSGHA, o jovem chegou a sair de alta com encaminhamento para a unidade de saúde no 

sistema prisional, que não o recebeu, retornando para a unidade hospitalar no mesmo dia. 

                                                
23 Quando uma pessoa presa baleada recebe alta hospitalar ela segue direto para o Pronto Socorro Hamilton 

Agostinho – PSGHA, localizado no complexo de Gericinó, que apesar do nome de Pronto socorro, nada mais é 
que uma UPA. 
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No entanto, cinco dias depois, o jovem teve novamente alta do hospital que, mesmo 

indicando a necessidade do paciente permanecer em uma unidade de saúde e com o 

conhecimento da negativa do PSGHA, manteve a alta com transferência para uma unidade 

prisional da SEAP. Sendo transferido para o Presídio José Frederico Marques, que não dispõe 

de enfermaria, nem de qualquer estrutura capaz de receber pessoas feridas, com dificuldade de 

mobilidade e em processo de recuperação cirúrgica. 

Assim, o MEPCT/RJ solicitou a Defensoria Pública que o jovem passasse pela 

audiência de custódia, garantindo que o juiz o visse, já que em 08 de 10 outubro de 2020 a 

prisão em flagrante havia sido convertida em preventiva em audiência de custódia sem a 

presença do jovem, que encontrava-se hospitalizado. 

Na audiência de custódia foi mantida a prisão e feita solicitação para que o jovem fosse 

avaliado por um médico. Dias depois, o jovem foi transferido para o presídio Ari Franco. Sua 

mãe, ficou responsável por entregar uma muleta e materiais para o curativo do filho.  

 O MEPCT/RJ fez contato por telefone e ofício para a unidade prisional solicitando o 

atendimento médico e questionando sobre a possibilidade de entrega de muletas. Por telefone 

fomos informados que havia médico na unidade e que se ele avaliasse a necessidade do uso de 

muletas, o interno iria receber uma. Contudo, a mãe conseguiu entregar a muleta e materiais 

de curativo. 

 Essa trajetória, brevemente narrada, tenta demonstrar como as instituições atuam com 

ações baseadas em estigmas que não consideram as vulnerabilidades apresentadas por um 

sujeito que necessita de cuidados de saúde e é autorizado por uma autoridade judicial e médica 

a estar em um local que oferece riscos, e onde não terá atendimento adequado, com alta 

prevalência de infecções respiratórias, em tempo de pandemia. Se caracterizando como uma 

autorização para deixar morrer, uma vez que a pena acarreta a  privação do direito à saúde e, 

em última instância, do direito à vida. 

 

Violência no sistema socioeducativo 

 

Mais um ano se passou e reafirmamos a situação do Cense Dom Bosco como 

emblemático, conforme consta nos relatórios anuais de 2019 e 2018. No relatório do 

Mecanismo das visitas realizadas em outubro de 2019, ambas decorrentes de um período que 

vinha sendo percebido um especial tensionamento na unidade, também foi registrado a 
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ocorrência frequente de rebeliões e distúrbios no CENSE Dom Bosco, muitas vezes havendo 

notícias de ações violentas de contenção por parte da CSINT e do GAR, situação não muito 

diferente informada em relação ao ano de 2020, já que em abril e junho a unidade passou por 

rebeliões e tentativa de fuga, à época justificada pela não realização de vídeos conferencias 

entre os adolescentes e seus familiares, sendo o CENSE Dom Bosco a  unidade do DEGASE 

que mais teve dificuldades em implementar essa ação durante o momento da pandemia em que 

as visitas estavam suspensas. 

Na época evidenciamos as autoridades “a urgência da adoção de medidas que garantam 

que a unidade possua uma destinação única, como por exemplo, internação provisória, e 

também que sejam tomadas medidas adequadas para regulação das vagas do DEGASE 

evitando assim que uma unidade receba quase todo fluxo da capital de adolescentes como vêm 

ocorrendo no CENSE Dom Bosco” (MEPCT/RJ Informe de Visita dos dias 03 e 29 de outubro). 

Acreditávamos que a separação das unidades serviria como alívio para o colapso do 

nível de tensionamento da unidade, contudo a instituição se move através da cultura forjada 

pelas práticas dos agentes socioeducativos e de outros profissionais responsáveis pelas medidas 

interdisciplinares biopsicossociais, com vista à ressocialização, inauguradas pela Política 

Nacional de Bem-Estar do Menor de 1964. Atuação marcada pela centralização de práticas 

assistenciais de controle social sobre os jovens e suas famílias, que são mais próximas da 

disciplinarização do comportamento dos adolescentes que cumprem MSEs. No cotidiano de 

trabalho, discursos de ineficiência das MSEs e práticas de distanciamento interpessoal são 

legitimados, em consequência de discursos privilegiados em nossa sociedade sobre a 

periculosidade inata dos adolescentes, que ignoram o papel de circunscritos sociais e 

econômicos no processo de envolvimento com atos infracionais. Esses discursos constroem 

realidades institucionais e circunscrevem o desenvolvimento dos servidores públicos, por 

exemplo, no que se refere à sua identidade profissional como agente de segurança e na sua 

projeção profissional no sistema socioeducativo.  

Na prática tal se transmuta em um alastramento de tortura e maus tratos como modo de 

gestão da unidade, dando pouca ou nenhuma opção aos adolescentes. E neste último episódio, 

apesar de não ter havido fuga de nenhum adolescente, foram consistentes os relatos de tortura 

prévia a rebelião na unidade dando conta de como a situação eclodiu, assim como presença 
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massiva de tortura física e psíquica nos adolescentes após a rebelião, inclusive como sanção 

por consequência desta. 

Como já posto tanto por Cezar Peluso em 200524 em voto em sede de habeas corpus 

quando Ministro do STF, quanto recentemente pelo Ministro Marco Aurélio25 do mesmo órgão, 

a fuga contra ato ilícito e a busca pela liberdade é um ato natural do seu humano. O ex-ministro 

à época proferiu “o direito à fuga, sem violência, por aquele que, de forma procedente ou não, 

sinta-se alcançado por ato ilícito, à margem portanto da ordem jurídica, surge como inerente 

ao homem, como um direito natural” 26 

Retornando à apresentar a lógica de controle e disciplina como nortes ainda operantes 

na MSE, trazemos um exemplo do controle sobre a família quando um profissional da 

instituição adentrou a sala da direção, para dizer que uma familiar estava na unidade para buscar 

algum documento e o diretor sinalizou que ela aguardasse, o profissional então diz que ela não 

está com roupas adequadas e portanto não poderia adentrar a unidade, a partir de nossa 

interrogação com a situação, a direção orientou o profissional a deixar a familiar aguardar. 

Em diálogo com os agentes de segurança socioeducativo se evidencia o clima de 

rivalidade entre adolescentes e agentes. O discurso apresentado ressoa a desesperança em 

relação a aspectos da socioeducação que se referem a construção conjunta entre os adolescentes 

e os trabalhadores da unidade, como nas frases em destaque: “Eles nos chamam de vermes” 

(sic); “para ele é fácil quebram tudo e agora não vai acontecer nada” (sic); desconsidera-se a 

dimensão das próprias condições de vida e de trabalho as quais estão submetidos tendo 

incidência direta na produção da naturalização da violência. 

As cenas se repetem aos olhos da sociedade, como senão houvesse outro enredo 

possível, a rebelião denuncia a crueza investida em seus corpos através da tortura cotidiana, 

conforme exposto em mais um relatório, dentre tantos já elaborados desde 2011. Quase como 

um suspiro de possibilidade de existência, a rebelião se torna uma linha de fuga da captura 

social, uma vez que esses adolescentes se veem sem voz, sem possibilidades, sem potência com 

todos esses discursos e olhares alheios que se acham no dever de legitimizar e responsabilizar.  

  

                                                
24 https://www.conjur.com.br/2005-nov-29/direito_fuga_direito_natural_homem_afirma_ministro 
25 https://www.conjur.com.br/2008-jan-25/fuga_direito_constitucionalmente_reconhecido 
26 Voto do Relator Min. Cezar Peluso em sede do HC 84.934, com decisão proferida em 29 de novembro de 

2005 na 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir da restrição do ir e vir imposta como cuidado médico mediante a proliferação 

do Sars-Cov-2 (covid-19), experenciamos um aprisionamento de nossas liberdades de forma 

voluntária, acarretando, inclusive, mudança na forma de organização do trabalho. Assim, a 

equipe do MEPCT/RJ se viu diante de uma demanda de prevenção e combate a tortura sem a 

possibilidade de adentrar nos locais de privação de liberdade e de dialogar com aqueles e 

aquelas que cotidianamente sofrem os efeitos do aprisionamento em seus corpos e almas. 

 De forma pulsante nos movimentamos ao encontro das possibilidades de realizar esse 

monitoramento, tendo sempre como norte a necessidade de articulação e o fazer junto com as 

instituições e parceiros e principalmente com os familiares que também precisaram se adaptar 

à nova realidade. Assim, a estratégia da Plataforma Desencarcera RJ! se mostrou ativa no 

recebimento de denúncias e na condução dos casos marcados pela violação de direitos, 

indicando que a tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes são potencializados 

diante de transformações sociais, como as impostas pelo “novo normal”. 

Já as pessoas privadas de liberdade vivenciam de forma involuntária o isolamento e 

com a instauração da pandemia recaiu sobre esses seres humanos um duplo isolamento, pois 

além da sanção judicial a qual estão submetidos, foram privados também do contato com suas 

famílias, com seus advogados e defensores, como também de órgãos fiscalizadores.  

 Friza-se que esse isolamento ocorre num cenário de superlotação, da facilidade da 

proliferação de doenças, ociosidade, falta de profissionais técnicos, principalmente na área de 

saúde, falta de acesso a insumos de higiene. Aspectos denunciados nos relatórios do 

Mecanismo e que são tidos com grande preocupação pelas autoridades de saúde, diante da 

contradição entre os protocolos que devem ser seguidos para a prevenção da Covid19 e a 

existência de um local tido com risco agravado de proliferação de doenças infectocontagiosas. 

Quase não há médicos e as unidades ambulatoriais, destinadas à atenção básica funciona com 

auxiliares e técnicos de enfermagem que administram o parco estoque de insumos e 

medicamentos. 
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Podemos afirmar, que tais fatores são decorrentes do descaso público, que sempre 

investiram pouco, afinal, baseado no senso comum, as pessoas que lá estão não são 

merecedoras de direitos. O quadro dos serviços de assistência à saúde nas unidades prisionais 

é praticamente inexistente.  A PNAISP seria uma forma de cuidado, caso estivesse 

implementada no Rio de Janeiro, vale lembrar que as equipes começaram a atuar já no decurso 

da pandemia, em setembro de 2020. 

A restrição da entrada de visitas, que apesar de ter se configurado como medida 

necessária, produziu impacto gigantesco na saúde mental das pessoas presas e seus familiares, 

aumentando a necessidade do máximo de informação e transparência por parte do Estado, pois 

o impacto é incomensurável.  

Não resta dúvida, depois de 07 meses monitorando os espaços de privação de liberdade 

a distância e nos dois meses que retornamos com as fiscalizações em loco, o enfrentamento da 

COVID-19 nesses espaços se constitui como um desafio, leva-se em conta a condição atual do 

sistema prisional fluminense que potencializa as vulnerabilidades das pessoas privadas de 

liberdade e as coloca em um risco real de morte diante de uma epidemia de coronavírus27.  

Assim, as recomendações de órgãos internacionais, para a prevenção do Covid-19 em 

espaços de privação de liberdade estaria localizada na liberação dos presos como forma de 

dirimir a superlotação e os efeitos na saúde e saúde mental, não só dos presos como também 

dos trabalhadores e familiares. Contudo, no caso carioca teve-se pouca adesão a liberações, 

nem mesmo aqueles que se enquadravam no grupo de risco, ou mulheres gestantes tiveram 

convertida suas penas em domiciliares, contrariando inclusive orientação do CNJ. 

Diferentemente do Sistema Prisional o Sistema Socioeducativo fluminense, a partir da 

atuação da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE, teve uma diminuição 

considerável do número de adolescentes em medida de internação e internação provisória, com 

as unidades funcionando dentro da capacidade de lotação. Contudo observou-se que no 

primeiro mês de flexibilização das medidas de contenção decretadas pelo governo estadual a 

unidade responsável por acolher adolescente na modalidade de internação provisória mais que 

                                                
27 O fornecimento precário de água e de insumos de higiene e a absoluta superlotação já impossibilitam o 

cumprimento das duas medidas de prevenção mais exaustivamente publicadas por órgãos, entidades e veículos de 

mídia: manter as mãos limpas e evitar aglomerações. 
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dobrou sua lotação, causando grande preocupação dos funcionários da unidade (conforme 

supracitado nesse relatório na descrição da visita). 

Além disso, no decorrer da pandemia conseguiram implantar um sistema de vídeo 

conferencia entre os adolescentes e seus familiares, o que proporcionou diminuição da tensão 

institucional, uma vez que a rebelião de abril de 2020 no Cense Dom Bosco fora justificada 

pela não realização dessa alternativa a convivência familiar imposta pela pandemia. 

Outro ponto que merece destaque em relação a sistema socioeducativo é a prevalência 

e o aumento da tortura durante esse período, que apesar de terem conseguido controlar os casos 

de Covid19, inclusive realizando testagem em massa dos adolescentes, não conseguiram meios 

viáveis de acabar com a lógica punitiva presentes nas agressões físicas e verbais, relatada em 

todas as vistas realizadas pelo Mecanismo esse ano. 

Considerando todo o exposto relacionado ao tratamento dispensado ao adolescente 

privado de liberdade, faz-se necessário uma mudança radical nas relações atualmente 

institucionalizadas, fato que precisa ser enfrentado com a efetiva participação dos diversos 

atores do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes. 

Em 2020 nos adaptamos ao “novo normal” para prevenir e combater a tortura, contudo, 

é preciso compreender que os impactos ainda terão reflexos nos espaços de privação de 

liberdade pelos próximos anos, e outras estratégias de atuação se farão necessárias. Neste 

sentido, diagnosticar a real situação a ser enfrentada para que seja possível a produção de 

conhecimento da saúde dessa população para que ocorra a adoção de medidas efetivas pelo 

Sistema Estadual de prevenção e Combate a Tortura, que pautam seu compromisso na 

erradicação da tortura e com a defesa da democracia e direitos humanos. 
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RECOMENDAÇÕES 

 

          Diante do que foi exposto neste Relatório e no intuito de prevenir e erradicar a prática 

da tortura e outras violações de direitos humanos em espaços de privação de liberdade no estado 

do Rio de Janeiro, o MEPCT/RJ reitera a necessidade de que os órgãos competentes levem 

adiante reformas institucionais de acordo com as Recomendações apontadas nos Relatórios 

Anuais, Temáticos e de Visitas de Monitoramento já publicados pelo Mecanismo. 

Adicionalmente, apresentam-se as recomendações elencadas abaixo, as quais foram divididas 

por temas, identificando também o órgão responsável e a ação a ser promovida dentro de sua 

esfera de atuação: 

 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

 

Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público: Dever-se-á estimular e apoiar 

as medidas socioeducativas em Meio Aberto, seja pela liberdade assistida ou pela prestação de 

serviço à comunidade, bem como prezando pela excepcionalidade e brevidade da medida, 

inclusive assegurando troca de experiências e difusão de melhores práticas, entendendo a 

privação de liberdade do adolescente como último recurso, conforme orienta o Princípio 1 das 

Regras Mínimas para a Proteção de Jovens Privados de Liberdade da ONU, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE);  

 

Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público: Observar a aplicação medida 

Socioeducativa em meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de 

privação de liberdade, exceto nos casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou 

violência à pessoa, quando o adolescente deverá ser internado em unidade mais próxima de seu 

local de residência nos moldes do Art. 49 II da Lei 12.594/2012;  
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Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Departamento Geral de 

Ações socioeducativas - Redução imediata do número de adolescentes privados de liberdade 

até o limite máximo de capacidade da unidade de internação, como orienta o Princípio XVII 

dos Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas 

e a Resolução nº 1/08 ambos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos;  

 

Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Departamento Geral de 

Ações socioeducativas: Cumprir a decisão da medida liminar do Supremo Tribunal Federal 

de 27 de maio de 2019 do Ministro Edson Fachin no bojo do Habeas Corpus Coletivo 43.988 

determinando a “transferência dos adolescentes sobressalentes para outras unidades que não 

estejam com capacidade de ocupação superior à taxa média de 119%, nos Estados do Ceará, 

Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro”.   

 

Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público: Implantar a Central de 

regulação de Vagas do DEGASE com o objetivo de diminuir a superlotação das unidades 

socioeducativas;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Secretaria Estadual de Educação, 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente: Elaborar e implementar o 

Projeto Pedagógico do Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro nos moldes do SINASE;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas e Secretaria Estadual de Educação: 

Promover a ampliar a educação regular e técnica oferecida aos adolescentes mantidos no 

sistema socioeducativo de modo a possibilitar sua reintegração em sua comunidade. 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro - Garantir que o Estado forneça, de acordo com os 

padrões nacionais e internacionais, alimentação e acomodação adequadas assim como itens 

necessários para que os adolescentes privados de liberdade tenham condições mínimas de 

dignidade no que se refere à higiene e ao exercício do direito fundamental à saúde;  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretarias Municipais de Saúde onde há 

unidades do DEGASE: Aderir à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de 

Adolescentes em Conflito com a lei em Regime de Internação e Internação Provisória 

(PNAISARI), redefinida pela Portaria 1.082, de 23 de maio de 2014, garantindo assim atenção 

integral à saúde de adolescentes em situação de privação de liberdade, em unidades de 

internação, de internação provisória e de semiliberdade; Construir e executar o Plano Operativo 

com objetivo de estabelecer diretrizes para a implantação e implementação de ações de saúde 

que incorporem os componentes da Atenção Básica, Média e Alta Complexidade, descrevendo-

se as atribuições e compromissos entre as esferas estadual e municipal de saúde e da gestão do 

sistema socioeducativo estadual na provisão dos cuidados em saúde da população adolescente 

em cumprimento de medida socioeducativa em regime de internação, internação provisória e 

semiliberdade; e pactuar fluxos que indiquem os compromissos intersetoriais para atenção à 

saúde mental de adolescentes, incluindo as equipes das unidades socioeducativas, às da atenção 

básica (NASF) e de Rede de Atenção Psicossocial (CAPSi, CAPS ad, UAI e Serviço Hospitalar 

de Referência), ofertando cuidado em saúde mental para as diversas situações de sofrimento 

psíquico que podem ser mais ou menos intensas. 

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação, 

Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos: Desenvolver Programas 

específicos de Assistência aos familiares de jovens privados de sua liberdade, para que o 

acompanhamento das famílias seja realizado e/ou intensifique, respeitando desta forma o 

direito fundamental à convivência familiar e comunitária, disposto no art. 111 inciso VI do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação, Direção das Unidades: Observar 

a ilicitude do uso de algemas, bem como a utilização de spray de pimenta, armas não letais ou 

de qualquer uso excessivo da força em adolescente salvo em caso de resistência e de fundado 

receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de 

terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade civil e penal 
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do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem 

prejuízo da responsabilidade civil do Estado;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas: Promover a desativação da área do antigo 

Instituto Padre Severino, nas dependências do CENSE dom Bosco, com elaboração de 

cronograma de transferência para outras unidades, não vinculando a abertura de novas unidades 

à desativação desta como forma de evitar a criação de mais vagas e que o Estado acelere o 

processo de descentralização para possibilitar que adolescentes permaneçam em instituições 

mais próximas a suas famílias. 

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação: 

revogação da resolução que desvia a função inicialmente atribuída ao CENSE Dom Bosco, 

qual seja, ser uma unidade exclusivamente voltada para o cumprimento de internação 

provisória;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas: Vedar a circulação de agentes do sexo 

masculino nos alojamentos da unidade PACGC de acordo com o Art. 53 inciso III das regras 

mínimas para tratamento de prisioneiros das nações unidas que diz " a vigilância das presas 

será exercida exclusivamente por funcionário do sexo feminino". 

 

Departamento Geral de Ações socioeducativas: Fornecimento de água potável a todos os 

adolescentes de forma contínua e ininterrupta, inclusive durante as refeições, conforme orienta 

o item 20.2 das Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos da ONU; Princípio XI.2 , dos 

Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas e 

a Resolução nº 1/08 ambos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 

Departamento Geral de Ações socioeducativas: Acesso adequado a insumos de higiene 

pessoal, 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 e a Resolução nº 1/08 ambos da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. 
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Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação, Direção 

da unidade: Garantir que o Estado forneça, de acordo com os padrões nacionais e 

internacionais, alimentação e acomodação adequadas assim como itens necessários para que 

os adolescentes privados de liberdade tenham condições mínimas de dignidade no que se refere 

ao exercício do direito fundamental à saúde;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação: 

Comunicar ao Judiciário, ao Ministério Público e à defesa para requerimento de eventuais 

diligências nas situações de suspeita ou relatos de tortura e maus tratos em qualquer fase de 

apuração de ato infracional ou cumprimento de medida socioeducativa, garantindo também que 

seja realizado de forma diligente, tão logo relatado, o exame de corpo de delito;  

 

Tribunal de Justiça, Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual 

de Educação, Direção da Unidade: Promover a interrupção da prática de isolamento como 

medida disciplinar em quaisquer circunstâncias, garantindo que este possa ter acesso ao ar livre, 

a assistência religiosa, lazer e alimentação fora de seus alojamentos. 

 

Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de Educação, Direção da Unidade: Estimular 

a participação dos adolescentes, seus pais e familiares durante todo o período de cumprimento 

de medidas socioeducativas, com vistas a permitir que os mesmos tenham um contato 

constante, além de garantir transportes para deslocamento de familiares para visitação e a 

proibição de realização de procedimentos vexatórios de revistas íntimas sofridas por familiares 

nas unidades o que configura tratamento desumano e degradante;  

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas/Secretaria Estadual de 

Educação/Tribunal de Justiça: Que sejam integralmente respeitadas as prerrogativas 

estipuladas pela lei 5778/2010 para o MEPCT/RJ e seus membros, conforme constantes no 

artigo 7º, garantindo a autonomia e independência do órgão, sem interferências externas 

indevidas; 
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Ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro: Promover e garantir acesso às informações relativas ao sistema socioeducativo e ao 

funcionamento da justiça juvenil, conforme dispõe o art. 20, “a”, do Protocolo Facultativo à 

Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes; bem como o item 6.3.1 do SINASE, relativo ao suporte 

institucional e pedagógico. Para tanto, devem ser disponibilizadas, além de informações 

relativas ao número de pessoas privadas de liberdade em cada unidade, dados que levem em 

conta fatores como gênero, raça, etnia, reincidência, tempo de internação, origem, 

especificidades das diferentes medidas socioeducativas, escolaridade, renda familiar, dentre 

outros. Nesse sentido, o MEPCT/RJ reconhece a importância dos dados atualmente 

disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública, que podem servir de modelo para que o 

Governo e o Tribunal de Justiça desenvolvam informações sobre as pessoas privadas de 

liberdade;  

 

Aos Conselhos de Estado e Municipais de Defesa das Crianças e dos Adolescentes: 

Estabelecer de linhas de ação direcionadas às medidas socioeducativas em meio aberto, quando 

da abertura de editais de Projetos do FUNCRIA; 

 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas: Garantir o direito do adolescente em 

cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito à visita íntima e o direito a 

receber visitas dos filhos nos moldes dos art. 67, 68 e 69 da Lei nº 12.594/2012;  

 

Às Secretarias de Estado e Municipais de Educação onde existam unidades 

socioeducativas: Garantir que as famílias de adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa não percam os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, com especial 

preocupação para a condicionante do referido programa em relação à frequência escolar de 

85% (oitenta e cinco por cento) em estabelecimento de ensino regular (art. 3º da Lei nº 

10.836/2004). Segundo apurou o MEPCT/RJ, os problemas com relação à transferência, 

matrícula e/ou frequência escolar de adolescentes em conflito com a lei, vem acarretando o 

cancelamento do benefício, o que termina por agravar a situação de vulnerabilidade social 

familiar.  
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Ao Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente: Estimular a participação 

dos adolescentes, seus pais e familiares durante todo o período de cumprimento de medidas 

socioeducativas, com vistas a permitir que os mesmos tenham um contato constante, além de 

garantir transporte para deslocamento de familiares para visitação;  

Secretaria Estadual Educação e DEGASE: Criar canais institucionais de diálogo permanente 

entre o DEGASE e a SEEDUC, de maneira a articular mutuamente tais políticas públicas e, 

principalmente, intensificar a perspectiva educativa no DEGASE. Tal recomendação se faz em 

cumprimento do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, cujo escopo fundamental 

para a Política de Socioeducação é que a mesma seja uma política pública articulada com as 

instituições do Sistema de Justiça, os governos estaduais, distrital e municipais, os profissionais 

das políticas setoriais de educação, saúde, assistência social, segurança pública, trabalho, 

cultura, esporte e lazer, os profissionais que atendem aos adolescentes e suas famílias, os 

veículos e profissionais da mídia e os atores e instituições do setor produtivo. O MEPCT/RJ 

reconhece a importância da vinculação institucional do DEGASE à Secretaria de Educação, 

mas tal fato não é suficiente para caracterizar a perspectiva educativa no sistema;  

 

Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro: Oferecer ação de responsabilidade em razão 

do não oferecimento ou oferta irregular de escolarização e profissionalização dos adolescentes 

privados de liberdade, em conformidade com o art. 208, VIII, do ECA, e observando a 

responsabilidade dos diferentes integrantes do Sistema de Garantia de Direitos.  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Estadual de Educação e DEGASE: 

Garantir plena autonomia e independência da Corregedoria e Ouvidoria do DEGASE, além de 

dotação de recursos suficientes para sua capacitação e desempenho competente das funções. O 

MEPCT/RJ entende que a suposta ouvidoria atualmente em funcionamento não atende aos 

parâmetros de independência e autonomia para atuar neste tipo de caso, tampouco se preocupa 

com a proteção das vítimas e denunciantes de violações de direitos humanos. 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro, Varas da Infância, da Juventude e do Idoso do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Estimular a ampliação do número de 

Delegacias de Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCA) nas diversas regiões do estado 

contando com equipe qualificada para atuar com o tema, além de garantia de funcionamento 

das mesmas durante 24h;  

 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro: Que todos os adolescentes apresentados pelo 

DEGASE para Registro de Ocorrência, em sede de Delegacia de Polícia, sobre qualquer fato, 

sejam encaminhados para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. ; 

Órgãos de fiscalização e atores do Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do 

Adolescente: Estimular campanhas para visibilidade do tema da prevenção à tortura nos 

espaços de privação de liberdade, bem como publicizar os canais de denúncia de violações de 

direitos humanos; 

 

SISTEMA PRISIONAL 

 

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;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direção da Unidade Prisional, 

Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça, Ministério Público: Reduzir 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);  
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: Expandir a realização das audiências de 

custódia para todo o estado, inclusive para presos por mandado de prisão e hospitalizados, de 

modo a assegurar que a pessoa presa tenha contato com um juiz em no máximo 24 horas. Tal 

iniciativa poderá ter impacto positivo na prevenção da tortura e outros abusos cometidos no 

momento da prisão, bem como poderá evitar que pessoas permaneçam ilegalmente presas em 

caráter provisório, obedecendo o disposto nos art. 7.5 e 8.1 da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos;  

 

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 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;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: incrementar o 

investimento na monitoração eletrônica com o fulcro de diminuir a incidência da prisão 

provisória, bem como possibilitar maior número de apenados em prisão albergue domiciliar, 

não a utilizando como alternativa a liberdade, mas sim à prisão;  

 

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 assegura ao réu o direito a responder ao processo em liberdade, segundo o 

art. 5º, LXVI da Constituição Federal de 1988;  
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Tribunal de Justiça/ Ministério Público/ Defensoria Pública: Que seja efetivado, dentro do 

prazo de 60 dias prescrito na decisão do Supremo Tribunal Federal em sede do HC 143.641, a 

concessão de prisão domiciliar para presas provisórias gestantes e mães de crianças de até 12 

anos quando essa for guardiã de seus filhos, devendo ser dada credibilidade à palavra da mãe.  

 

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.  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro e Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro: Garantir o direito à 

assistência jurídica adequada, como dispõe o art. 15 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), 

bem como a Medida Nº 7 do Plano Nacional de Política Criminal e Carcerária do Ministério 

da Justiça, a partir da dotação de estrutura adequada, recursos materiais e humanos suficientes 

para desempenho das funções da Defensoria Pública e da advocacia privada;  

 

Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro: promover a ampliação do 

atendimento dos presos na fase processual e na execução penal. Sendo que no caso da execução 

penal seja analisada a possibilidade de lotar mais defensores públicos nas unidades prisionais 

e de contratar assistentes e estagiários para melhorar a assistência jurídica e dar retorno mais 

célere aos presos sobre seus processos e das providências nessas tomadas, em conformidade 

Recomendação nº IV do Relatório de Visitas a Carceragens e Cadeias Públicas do Rio de 

Janeiro do CNPCP, 2011. 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: Construção de 

plano para readequação da progressão de regime no Estado do Rio de Janeiro de modo a 

compatibilizar-se com os preceitos legais previstos na Lei de Execução Penal e no Código 
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Penal, priorizando a construção de unidades típicas do cumprimento de regime semiaberto e 

aberto, quais sejam, colônias agrícolas e industriais, bem como de casas de albergado, 

primando pela localização próxima da mais central na cidade, de modo a propiciar adequadas 

condições de atividades laborais aos presos. Conforme Recomendação nº V do Relatório de 

Visitas a Carceragens e Cadeias Públicas do Rio de Janeiro do CNPCP, 2011;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Realizar concurso para as diversas 

áreas técnicas da Secretaria, como psicologia e assistência social, dentre outras. 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Direção da Unidade Prisional: 

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, evitando a insalubridade e permitindo 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 20.2 das 

Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos da ONU; Princípio XI.2 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, Direção da Unidade: Implementar 

adequadas condições nas instalações sanitárias, primando pela garantia da privacidade e da 

salubridade no ambiente de privação de liberdade, conforme orienta o item 15 das Regras 

Mínimas para o Tratamento de Reclusos da ONU; e o Princípio XII.2 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, Direção da Unidade: Garantir o 

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 
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Práticas para a Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas - Resolução nº 1/08 

da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA;  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Direção das Unidades ,Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça: 

Garantir a todos do direito à realização de atividades laborativas, esportivas, recreativas e 

educacionais aos presos (inclusive ao preso provisório), como dispõe respectivamente a Seção 

I do Cap. III e a Seção V do Cap. II do Título II da Lei de Execuções Penais (Lei Nº 7.210/84), 

bem como a Medida nº 210 do Plano Nacional de Política Criminal e Carcerária do Ministério 

da Justiça;  

 

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 para uma pessoa adulta; 

  

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Direção da Unidade Prisional: 

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.  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Secretaria Estadual de Saúde: Garantir que os direitos previstos na 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência sejam aplicados e 

respeitado nas unidades prisionais fluminense;  

 

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;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e à Direção da Unidade Prisional: 

Minimizar as hipóteses de aplicação da sanção disciplinar do isolamento celular, priorizando 

medidas alternativas a este procedimento, tendo que constitui tratamento desumano e 

degradante, em respeito ao princípio da dignidade humana tutelado no art. 1º, III da 

Constituição Federal de 1988 e no art. 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos da 

ONU; bem como em respeito ao art. 16.1 da Convenção Contra a Tortura da ONU.  

 

Secretaria Estadual Administração Penitenciária e à Direção da Unidade Prisional: 

Estabelecimento de critérios claros para a aplicação de sanções disciplinares, de modo a coibir 

exceções e imposições arbitrárias de sanção no sistema penitenciário, através de 

recomendações claras e periódicas ao corpo de agentes e técnicos penitenciários, bem como 

através da fixação de fixar placa informativa sobre as hipóteses de sanção, em local de uso 

comum dentro das unidades, com fulcro no art. 45 da Lei de Execução Penal.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Garantir que em caso de 

transferências de grande quantidade de presos haja a estruturação adequada dos serviços para 

receber o novo contingente, de acordo com a população prisional e tipo de regime de execução 

da pena, sendo premente que as fichas e prontuários sejam integralmente recebidos pela nova 

unidade quando da chegada dos presos, evitando assim interrupção de quaisquer tratamentos;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Garantir que no momento da 

transferência de pessoas privada de liberdade entre unidades prisionais, seja garantido aos 

internos levarem consigo seus pertences, para que os mesmos não sejam perdidos ou 

extraviados; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Utilizar o regime disciplinar de forma 

a respeitar o devido processo legal e a ampla defesa, conforme artigo 59 da Lei de Execuções 

Penais (Lei No 7.210/84) e item 39 da Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos da 

ONU;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Garantir a presença de equipamento 

adequado para prevenção e combate a incêndios, tendo em vista a ausência de quaisquer ações 

e/ou estrutura para tal, buscando a adequação das unidades do Rio de Janeiro ao previsto na 

Resolução n. 09 de 2011 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, que trata 

da arquitetura penal, tratando no seu item 1.2.4.i sobre prevenção de incêndios, devendo toda 

a unidade prisional possuir equipamento de combate a incêndio conforme Resolução 03 de 

2005 da mesma instituição. Afirma-se ainda que já foi estabelecido pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, conforme exposto no Relatório sobre Pessoas Privadas 

de Liberdade nas Américas (2011) o dever dos Estados, principalmente pela propensão desses 

espaços a incêndios, a obrigação de possuírem material de combate e prevenção de incêndios, 

assim como treinamento e plano de prevenção para situação de emergência, como essa; 

 

Secretaria de Administração Penitenciária: Garantia do direito à assistência familiar ao 

preso, de modo a tornar mais célere o procedimento de confecção e entrega da carteira que 

outorga a visita a familiares, como dispõe o art. 122 da Lei de Execuções Penais (Lei 7210/84) 

 

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 utilizar cartazes ou banners informativos nas delegacias de polícia com informações sobre 

transferências, requisitos para carteira de visitante e localização das unidades prisionais;  

 

Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual Administração Penitenciária, 

Secretarias Municipais 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 do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

e Secretaria Estadual de Saúde: Trabalhar de forma integrada a fim da garantia de acesso ao 
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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 Estadual 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 Estadual de Saúde e Secretaria Estado de Administração Penitenciária - 

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;  

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Criar a Comissão Parlamentar de 

Inquérito sobre Saúde no Sistema Prisional, de modo a investigar com profundidade a questão 

de falta de acesso à saúde no sistema prisional. Tal esforço se justifica, em última instância, 

para possibilitar a superação do atual colapso da política pública de saúde no Sistema 

Penitenciário do Rio de Janeiro e adequação aos parâmetros de proteção da dignidade da pessoa 

humana em situação de prisão, conjuntamente com outras medidas de ordem de política 

criminal;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e O.S. AFNE – Garantir a interdição 

do “Maracanã” do PSGHA e realocação dos presos em um local adequado para a espera antes 

e após o atendimento no local;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Descentralizar a marcação de 

consultas e procedimentos via SISREG, permitindo acesso à plataforma por médicos lotados 

nas unidades prisionais e no PSGHA;  

 

Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - 

Reestruturar e potencializar os programas de atenção para diabetes, hipertensão, hanseníase, 

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;  

 

Governo do Estado, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Secretaria 

Estadual 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 de Estado de Administração Penitenciária: Disponibilizar uma maior quantidade 

de veículos para efetuar o transporte de pessoas presas, possibilitando que o serviço de 

transporte atenda todas as demandas para apresentação em audiências, atendimento médico e 

hospitalar - o que inclui ambulâncias -, transferências entre unidades prisionais etc.; instalar e 

manter em funcionamento câmeras de segurança dentro das viaturas do Serviço de Operações 

Especiais (SOE), que realiza este transporte;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – assegurar o fornecimento de vale 

transporte aos apenados para casos de indulto, livramento e soltura.  

 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Ministério Público, Tribunal de Justiça, 

Defensoria Pública, Conselho Nacional de Justiça, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária: Recomendar a rejeição de quaisquer propostas tendentes à privatização no 

Sistema Penitenciário Brasileiro;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: divulgar dados 

estatísticos oficiais do sistema penitenciário do Rio de Janeiro em sítio na internet, 

semestralmente, em procedimento similar ao adotado pelo Departamento Penitenciário 

Nacional. Com fulcro na Lei Nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Adequação da execução da pena ao 

Decreto n.º 8.897/1986, que instituiu o Regulamento do Sistema Penitenciário do Estado do 

Rio de Janeiro e aos dispositivos da Lei de Execução Penal de modo a não permitir tratamento 

mais gravoso do que a lei autoriza, recomendação essa que se depreende do Plano Diretor do 

Sistema Penitenciário. 

 

Conselho Nacional de Justiça, Vara de Execuções Penais e Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro: Realizar mutirão carcerário nas unidades com maior nível de atraso em 

benefícios e progressão para atualizar e realizar juntadas nos processos de modo a superar as 

pendências acumuladas, bem como mitigar os casos de presas em desvio de execução. 

Conforme Recomendação do Relatório Final do CNJ referente ao Mutirão Carcerário no Rio 

de Janeiro, regulamentado pela Portaria N.º 108/2011; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e Conselho Nacional de Justiça: 

Distribuir e disseminar entre os reclusos de cartilha com orientações sobre direitos das pessoas 

privadas de liberdade nos moldes da “Cartilha da pessoa presa” do Conselho Nacional de 

Justiça 

  

Vara de Execuções Penais: entregar anualmente atestado de pena à apenada pelo juízo da 

VEP, conforme garantia prevista na Lei no 10.713, de 2003, possibilitando a apenada o acesso 

à informação precisa no que tange à remissão penal, prazo de pena a cumprir e prazo para 

obtenção de benefícios. Recomendação do Relatório Prisão: Para Quê e para quem? 

Diagnóstico do Sistema Carcerário e Perfil do Preso. 

 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde: 

Reorientação da Atenção Básica à Saúde em Unidades Prisionais através da implantação de 
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programas que tenham como referência os “Agentes Comunitários de Saúde” e a “Estratégia 

de Saúde da Família”, com intuito de reorientar o modelo assistencial em ações de promoção 

da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes;  

 

Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro e Núcleo do Sistema Penitenciário 

da Defensoria Pública: Estabelecer um livro de registro sobre casos de tortura e maus-tratos 

sob controle da Defensoria Pública como instrumento para inibir o uso indiscriminado da força 

por parte dos agentes penitenciários, buscando garantir o respeito à dignidade humana 

conforme o artigo 10 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Dar continuidade ao Plano Estadual 

de Políticas para Mulheres Privadas de Liberdade, iniciado em 2015; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Disponibilizar com clareza o tema de 

suas Resoluções administrativas no website institucional; 

 

Governo do Estado, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Que o Governo 

do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro amplie as 

verbas orçamentárias destinadas à manutenção e melhoria do Sistema Prisional, no sentido de 

fornecer melhor assistência material aos internos - alimentação, vestuário, material de higiene 

e limpeza; 

 

Conselho Regional de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro: Realizar visitas de inspeção a 

unidades prisionais e de internação e emitir relatórios sobre a dieta nutricional oferecida às 

pessoas privadas de liberdade e adolescentes internados; 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro - aprovar plano de cargos e salários dos servidores, a 

fim de garantir remuneração digna aos técnicos que atuam no sistema penitenciário, visto que 

o vencimento se encontra altamente defasado em comparação com os inspetores penitenciários, 

constituindo clara ofensa ao princípio da isonomia. Conforme Recomendação Nº I.a do 

Relatório de Visitas a Carceragens e Cadeias Públicas do Rio de Janeiro do CNPCP, 2011;  
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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 da 

alimentação quanto à qualidade nutricional da comida servida nas unidades prisionais do 

Estado do Rio de Janeiro; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, à Direção da Unidade Prisional ao 

Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

Estabelecer um fluxo de comunicação eficaz e imediata com os consulados, garantindo o 

respeito ao direito à assistência consular dos presos estrangeiros; 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Que se garanta o direito a visita 

regular familiar aos presos, evitando meios que possam obstaculizar o contato do preso, tendo 

em vista os direitos previstos no artigo 41, X da Lei de Execuções Penais;  

 

Governo do Estado/ Secretaria de Administração Penitenciária: Não utilizar armas de 

baixa letalidade como modo de contenção ou disciplina em unidades de privação de liberdade, 

bem como a diligente instauração de processos disciplinares para apurar eventuais abusos para 

que o emprego da força seja utilizado como último recurso possível conforme dispõe os 

princípios básicos das Nações Unidas sobre o Emprego da Força e de Armas de Fogo de 

Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Que seja utilizada integralmente, 

buscando a melhoria das condições de vida das pessoas privadas de liberdade, as verbas do 

FUNPEN; 

 

 MULHERES NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público: incorporar a perspectiva de 

gênero na implementação da prisão domiciliar, com a decisão de fevereiro de 2018 da Segunda 
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Turma do Supremo Tribunal Federal, que concede essa medida a mulheres e adolescentes em 

prisão preventiva que estejam grávidas, com filhos e filhas de até 12 anos de idade, ou sejam 

responsáveis por pessoas com deficiência.  

 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro: Aprovar Projeto de Lei que obrigue, 

na lavratura de registros policiais, em especial nos autos de prisão em flagrante efetuados pela 

Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, que conste informação sobre a existência de filhos, 

suas respectivas idades e se possuem alguma deficiência, além do nome e o contato de eventual 

responsável pelos cuidados dos filhos, a serem indicados pela pessoa presa. Tal determinação 

obedece ao disposto na Lei 13.257/16, em benefício dos direitos da criança, bem como os 

princípios que reconhecem as especificidades de gênero da população feminina privada de 

liberdade, estabelecidos nas Regras de Bangkok da ONU.  

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde: 

Aplicar as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Atenção às Mulheres em Privação 

de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional (PNAMPE), inclusive a inserção na rede 

cegonha;  

 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde: 

efetivação da Lei 7193/2016 também para mulheres presas, garantindo assim práticas mais 

humanizadas de parto e impedindo a violência obstétrica;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Que presas grávidas não sejam 

transportadas para atendimento médico algemadas e no carro do SOE, especialmente na parte 

de trás caminhão, para que não se coloque em risco a integridade física da grávida e a 

continuidade de uma gestação saudável  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Secretaria Estadual de Saúde: Lotar mais agentes femininas no SOE, 

garantindo que a custódia de mulheres não siga sendo feita por homens;  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Que seja permanentemente vetado a 

entrada para contenção de presas ou transporte por agentes masculinos em unidades femininas 

ou de presas mulheres, sendo necessário a inclusão e/ou ampliação da presença das mesmas 

seja no SOE ou no GIT; 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Proibir ações relacionadas ao uso 

excessivo da força física e psicológica das mulheres privadas de liberdade, bem como garantir 

atividade de capacitação e formação de caráter preventivo e diligente instauração de processos 

disciplinares para apurar eventuais abusos para que o emprego do uso da força seja utilizado 

como último recurso conforme dispõe os princípios básicos das Nações Unidas sobre o 

Emprego da Força de Funcionários Encarregados de Fazer Cumprir a Lei. 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro: Garantir a realização de exame preventivo de câncer de colo de útero e de mama anual 

a todas as mulheres presas, visando ao rastreamento, diagnóstico e acompanhamento dos casos 

de câncer do colo do útero e de mama, como orienta o Caderno da Atenção Básica, n° 13 do 

Ministério da Saúde.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro: Garantir a execução de exame de mamografia para as mulheres acima de 50 anos, 

visando ao rastreamento, diagnóstico e acompanhamento dos casos de câncer de mama, como 

orienta o Caderno da Atenção Básica, n° 13 do Ministério da Saúde.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro: Realização de pelo menos 7 (sete) consultas de acompanhamento pré-natal para as 

mulheres gestantes, garantindo a realização dos exames preconizados, e assistência 

especializada aos casos que tenham alguma situação de risco à saúde identificada, e 

acompanhamento no pós-parto/ puerpério, como orienta o caderno de Atenção Básica nº 32 do 

Ministério da Saúde.  
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Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: Que, caso seja 

necessário o transporte no carro do SOE, seja garantido que mulheres grávidas não sejam 

algemadas, conforme a Resolução n.º 3, de 1º de junho de 2012, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária (CNPCP);  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro: garantir a notificação dos familiares da presa sobre início do trabalho de parto e o 

exercício do direito ao acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, como determina a Lei 11.108, de 7 de abril de 2005.  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: Que seja 

garantida à mulher custodiada pela SEAP contato com seu filho ainda na maternidade, logo 

após o nascimento, e a não utilização de algemas enquanto mãe e filho permanecerem na 

maternidade. Resolução n.º 3, de 1º de junho de 2012, do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária (CNPCP);  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro: Que o transporte 

da mãe e de seu filho recém nato não seja realizado pelo carro do SOE, e sim por ambulância, 

por este não garantir conforto e segurança para a mãe e seu filho; 

 

Governo do Estado e Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: Promoção de 

campanhas publicitárias que sensibilizem os pais para autorização de visitas dos filhos às mães 

presas; 

 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e Congresso Nacional: 

Propor e aprovar Lei que amplie expressamente as garantias dispostas na Lei n.º 11.340/2006 

(Lei Maria da Penha), a fim de amparar os casos de violência contra a mulher cometida em 

espaços institucionais, bem como a tolerada ou perpetrada por agentes do Estado, conforme 
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dispõe a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará); 

 

Presidência da República: Editar Decreto de indulto (art. 107, II, do Código Penal) para mães 

e mulheres presas por crimes não violentos. 

 

 POPULAÇÃO LGBTI NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Garantir o direito à visita íntima para 

a população LGBTI, em respeito ao artigo 8° da Resolução SEAP nº. 558 de 2015;  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária: Garantir o respeito ao nome social de acordo com o proposto na Resolução 558/ 

2015 da SEAP;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Secretaria Estadual de Saúde: Que 

seja garantido a hormonização e quaisquer tratamentos que mulheres trans, travestis e 

transhomens acessavam extramuros, conforme Resolução 558/2015 da SEAP e resolução 

conjunta no 1 do CNPCP e CNCD-LGBT de 2014;  

 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Direção Unidade: interromper a 

prática de revista vexatória em presos e presas 

 

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública: privilegiar aplicação de 

medidas alternativas a prisão e prisão domiciliar para população LGBTI, tendo em vista a 

inadaptabilidade das unidades prisionais para privar de liberdade pessoas que estejam fora do 

escopo da cisheteronormatividade;  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Secretaria de Estado de Saúde: Que seja garantido o direito das mulheres 

trans e travestis ficarem privadas de liberdade femininas, caso assim desejem;  
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Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Secretaria de Estado de Saúde: que a equipes de saúde das unidades e da 

UPA-HA do Complexo de Gericinó recebam treinamento para lidar com a população LGBTI;  

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária, Secretaria de Estado de Saúde: que se crie dados acessíveis e públicos a 

respeito da população LGBTIs privadas de liberdade 

Secretaria de Administração Penitenciária: Que seja vetada a prática de separação de casais 

lésbicos, bissexuais e homossexuais em unidades prisionais, assim como seja autorizada a 

visitação de egressos que estebeleceram relação com presxs da unidade, independente de 

quaisquer comprovações cartoriais de tal relação 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - Que seja respeitado a identidade de 

gênero dos transhomens em unidades femininas e trans e travestis nas unidades masculinas, 

assim como as diversas expressões de genêro, sendo autorizada a custódia de itens e 

vestimentas que permitam que estes tenham sua dignidade respeitada em conformidade com o 

gênero com o qual se identificam, assim como manutenção de cabelo no cumprimento que 

desejar, dentre outros; 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Governo do Estado do Rio de 

Janeiro: que seja assegurado a realização de documento de identificação para população 

LGBTI, especialmente de ratificação de nome de registro para seu nome social;  

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária: que não seja realizada isolamento de 

presxs LGBTIs como forma prioritária de proteção, e caso não haja outra forma de assegurar 

sua integridade, que tal não seja realizada em hipótese alguma na ala que se realiza o 

cumprimento de medida disciplinar (castigo) na unidade 
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 SOBRE COVID-19 NOS ESPAÇOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

 

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 

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; 

 

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; 

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 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, Direção da Unidade: Que haja a efetiva 

separação entre presos confirmados de COVID-19, presos com tuberculose e presos 

contactantes negativos por exame, de modo a evitar coinfecção ou alastramento de COVID-

19; 

 

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 
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do SUS, conforme termo de adesão oficializado através da Portaria n.º 2.275, de 17 de outubro 

de 2014.  

 

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 epidemiológico efetivo da doença, sendo essencial a estratégia 

de testagem em grande escala; 

 

Ministério da Saúde: Que seja estipulada e assegurada vacinação para população privada de 

liberdade e determinação clara sobre a etapa que tal ocorrerá; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


