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Este relatório traz um panorama da porta de entrada do sistema carcerário da cidade do 
Rio de Janeiro, voltando-se especialmente para a situação dos familiares de presos que 

passam pela porta da Central de Audiências de Custódia de Benfica (CEAC) e o presídio José 
Frederico Marques. Faremos uma análise da situação dos familiares de presos a partir do 
trabalho desenvolvido pelo Grupo de Acolhimento ao Custodiado e ao Familiar (GACF), co-
ordenado pelo Instituto de Estudos da Religião - ISER, em parceria com os grupos Eu Sou Eu 
- Reflexos de uma vida na prisão, a Associação Elas Existem e o Instituto Nelson Mandela.

Composto por uma equipe multidisciplinar de 15 pessoas, o GACF realizou o atendimento 
a famílias de pessoas presas em flagrante e por mandados de prisão entre 1 de outubro e 
27 de dezembro de 2019, de segunda a sexta. O acolhimento tinha o objetivo geral de de-
mocratizar o acesso à informação aos familiares de presos, colaborando para a garantia 
de direitos desse grupo social, e, indiretamente, para a redução da prisão provisória. O 
acolhimento supriu uma demanda diária de atenção especializada às famílias das pesso-
as levadas para o presídio Frederico Marques, colaborando para humanizar e qualificar o 
fluxo de atendimento na porta da CEAC.

Agradecemos a todos que colaboraram com a formação e atuação do Grupo de Acolhi-
mento, em especial aos defensores públicos Emanuel Queiroz, coordenador criminal da 
DPRJ, Caroline Tassara, coordenadora do Núcleo de Audiências de Custódia da Defensoria 
Pública, e a Eduardo Castro, Eduardo Newton, Paula Camargo, Lidia e os demais funcioná-
rios da defensoria da custódia. Agradecemos também à coordenadora estadual do Pro-
grama Justiça Presente, Paula Jardim, que foi a primeira coordenadora desse projeto, e à 
consultora estadual de audiência de custódia do CNJ, Luciana Simas.

O texto deste relatório traz um panorama do funcionamento da Central de Audiência de 
Custódia e a dinâmica do acolhimento aos familiares. Em seguida, nos debruçamos sobre 
as demandas dos familiares e as temáticas mais recorrentes na escuta dos mesmos. Por 
fim, trazemos algumas recomendações de melhorias a serem implementadas na porta de 
entrada do sistema carcerário e no atendimento às famílias.
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A cada vez que o portão do presídio abre, 
para a entrada ou saída de um veículo 

de transporte de preso, cada mãe, mulher 
ou familiar de preso para de falar e ergue 
a cabeça. “Será que ele já chegou?”, “Será 
que ele vai sair ainda hoje?”. O entra-e-
sai de viaturas policiais, e do Serviço de 
Operações Especiais (SOE) da Secretaria 
de Administração Penitenciária (Seap) 
denotam o grande volume de presos que 
passam diariamente pelo presídio José 
Frederico Marques, a principal porta de 
entrada do sistema carcerário fluminense 
e o local onde funciona hoje a Central de 
Audiência de Custódia (CEAC) de Benfica. 

Passam pelo presídio de Benfica todas as 
pessoas presas em flagrante ou por man-
dado de prisão na capital do Rio de Ja-
neiro, na região metropolitana, na região 
serrana e na região dos lagos. Segundo a 
direção da unidade, cerca de 100 pesso-
as dão entrada no Frederico Marques por 

dia, dentre homens e mulheres, sendo 
cerca de 60 presos em flagrante e 40 pre-
sos por mandados, dentre condenados  
e provisórios. 

O fluxo de entrada e saída da unidade é 
muito grande, sendo um presídio de tria-
gem, e o tempo médio de permanência 
dos presos ali é de 5 a 7 dias. Segundo 
os dados oficiais da Seap, o presídio tem 
626 vagas. Em setembro de 2019, tinha 535 
presos e, em 21 de janeiro de 2020, 538. 

De acordo com o Grupo de Monitora-
mento e Fiscalização Carcerária (GMF) do 
Tribunal de Justiça1, o sistema carcerário 
fluminense tinha, em dezembro, 52.435 
presos, sendo 20.995 (40%) provisórios. 
Dentre o total de presos, 50572 eram do 
sexo masculino, e 1863, do sexo feminino. 
Já os dados oficiai da Seap divulgados em 
21 de janeiro deste ano, indicam que ha-
via, naquela semana, 51.930 presos, e um 

excesso de 22.711 vagas, diante da atual 
capacidade de 30.031 vagas.

As audiências de custódia foram iniciadas 
no Rio de Janeiro em 18 de setembro de 
2015, no Fórum Central da capital, a par-
tir da resolução 29/ 2015 do Tribunal de 
Justiça e da Resolução 213/ 2015 do Con-
selho Nacional de Justiça. Desde outubro 
de 2017, a Central de Audiência de Custó-
dia do Tribunal de Justiça mudou-se do 
Fórum da capital para o terreno anexo ao 
presídio de Benfica, com o objetivo de ra-
cionalizar o transporte de presos para a 
audiência. Antes, os presos eram levados 
para Bangu, e, posteriormente, para a au-
diência de custódia no Centro. 

Inicialmente, as audiências só aconteciam 
nos dias de semana, mas, desde outubro 
de 2018, a Central de Audiência de custó-
dia de Benfica passou a realizá-las tam-
bém nos fins de semana, fazendo com 
que diminuíssem os dias de espera para 
a apresentação do preso ao magistrado, a 
partir do Ato Executivo Conjunto do Tribu-
nal de Justiça 9/2018. 

A  CEAC de Benfica abrange 44 comarcas, 
incluindo as seguintes: Capital, Belford 
Roxo, Cabo Frio, Duque de Caxias, Niterói, 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu-Mesquita, Pe-
trópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, 
Teresópolis, Araruama, Armação de Bú-
zios, Arraial do Cabo, Bom Jardim, Cacho-
eiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cor-
deiro-Macuco, Duas Barras, Guapimirim, 
Iguaba Grande, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, 
Magé, Maricá, Nilópolis, Paracambi, Para-
íba do Sul, Queimados, Rio Bonito, Santa 

Maria Madalena, São José do Vale do Rio 
Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Sa-
quarema, Seropédica, Silva Jardim, Sumi-
douro, Tanguá, Trajano de Moraes e Três 
Rios-Areal-Levy Gasparian. 

Entretanto, apenas os presos em flagrante 
são apresentados na CEAC, enquanto os 
presos por mandado seguem direto para 
a sistema carcerário, sendo encaminha-
dos a outras unidades sem serem vistos 
pelo juiz da custódia. Segundo o Art. 13 da 
resolução 213 do CNJ, os presos por man-
dados também devem ser levados à audi-
ência de custódia:

Art. 13. A apresentação à autoridade ju-
dicial no prazo de 24 horas também 
será assegurada às pessoas presas em 
decorrência de cumprimento de man-
dados de prisão cautelar ou definitiva, 
aplicando-se, no que couber, os proce-
dimentos previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. Todos os mandados de 
prisão deverão conter, expressamente, a 
determinação para que, no momento de 
seu cumprimento, a pessoa presa seja 
imediatamente apresentada à autorida-
de judicial que determinou a expedição 
da ordem de custódia ou, nos casos em 
que forem cumpridos fora da jurisdição 
do juiz processante, à autoridade judicial 
competente, conforme lei de organização 
judiciária local.

O Supremo Tribunal Federal também de-
terminou que presos por mandado se-
jam apresentados ao juiz da custódia a 
partir da reclamação 34360, com liminar  
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deferida em maio de 2019 pelo Ministro 
Lewandowski2. Em dezembro de 2019, O STF 
começou o julgamento do agravo regimen-
tal na Reclamação (RCL) 29303, impetrada 
pela defensoria do RJ em 2017, contra a de-
cisão do TJRJ de realizar audiências de cus-
tódia somente para presos em flagrante.

Quando chegam à unidade, os presos em 
flagrante passam por uma perícia médica, 
situada no terreno da CEAC, e um laudo pré-
vio de integridade física é feito pelo perito 
e anexado ao Auto de Prisão em Flagrante, 
antes de entrarem na cela da Frederico Mar-
ques. A Seap é responsável por fazer a clas-
sificação do preso e inclui-lo no Sistema de 
Identificação Penitenciária (SIPEN). 

O cartório da CEAC recebe os Autos de Pri-
são em Flagrante e organiza a pauta de 
audiências. A lista de pessoas pautadas 
para o dia é fechada na tarde do dia ante-
rior, e o tempo de apresentação costuma 
ser de pelo menos dois dias. Hoje, qua-
tro juízes realizam as audiências, mas, até 
meados de 2019, eram 5 magistrados. Em 
média, entre 50 a 60 presos em flagran-
te passam por audiências diariamente. As 
audiências começam às 13h e terminam 
no fim da tarde.

Antes da audiência, a partir das 11h, de-
fensores e advogados fazem as entre-
vistas individuais com os custodiados, 
no parlatório. Os presos pautados des-
cem do presídio Frederico Marques e  

aguardam para a audiência na carceragem 
da CEAC. Até setembro, a Central possuía 
duas carceragens masculinas com um to-
tal de 60 vagas e uma feminina, com 10 
vagas. Desde setembro, a unidade passou 
conta com cinco carceragens masculinas, 
para um total de até 210 presos; uma fe-
minina, para até 30 mulheres; e uma para 
militares e policiais presos.

Os presos liberados pelos juízes na au-
diência passam por uma busca por man-
dados no Banco Nacional de Mandados 
de Prisão e ao Sistema de Controle de 
Processos do Tribunal de Justiça (DCP), o 
chamado Sarq, antes de serem liberados. 
Esse sarqueamento é feito por um policial 
Civil e o alvará de soltura é cumprido por 
um oficial de justiça do TJRJ, após o pre-
so passar pelo setor de desclassificação 
da Seap. Esse processo de Sarq e cumpri-
mento de alvará demora algumas horas e 
os presos costumam ser liberados no final 
da tarde ou começo da noite.

Antes de serem liberados, os custodiados 
passam pelo atendimento com psicóloga 
ou assistente social do Tribunal, que faz 
os devidos encaminhamentos à rede de 
proteção social. Desde agosto de 2019, a 
partir de um convênio entre o TJRJ e o Sin-
dicato das Empresas de Ônibus da Cidade 
do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), os custo-
diados passaram a receber um vale trans-
porte com duas passagens para voltarem 
para casa.

Até o ano passado, a CEAC Benfica não 
preenchia o Sistema de Audiência de 

Custódia, o SISTAC, criado pelo CNJ para 
sistematizar os dados nacionais sobre as 
audiências de custódia. O banco de dados 
mais completo no Estado do Rio de Janei-
ro é o Defensoria Pública, que vem compi-
lando as informações desde setembro de 
2015, a partir das entrevistas individuais 
feitas pelos defensores públicos. 

Segundo os dados disponibilizados pela Di-
retoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à  

Justiça da Defensoria, entre janeiro e de-
zembro de 2019, 21.891 pessoas foram 
pautadas para a audiência de custódia na 
Central de Benfica, e 96% (20.959) delas 
efetivamente foram apresentadas ao juiz, 
conforme o Gráfico 1. Outras 932 pessoas 
(4% do total de pautados) não foram apre-
sentadas para a audiência pelo fato de que 
estavam hospitalizadas, segundo informa-
ções da Defensoria Pública. A média men-
sal de pessoas presas em flagrante e apre-
sentadas na custódia em 2019 foi de 1768 
custodiados, o equivalente a 57 por dia. 
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Em 2018, o volume total de pessoas pau-
tadas para audiência em Benfica foi de 
20.757, tendo sido apresentados 19.562 ao 
juiz, ou 94%. Os outros 1.195 (6%) custo-
diados não passaram pela audiência, por 
estarem hospitalizados. 

Dentre as pessoas que passaram pela au-
diência ao longo do ano de 2019, 14.948 
tiveram a prisão convertida, o equivalente 
a 71% do total, enquanto 6021, ou 29%, fo-
ram soltas. O índice de soltura aumentou 
somente 3% em relação ao ano de 2018, 
quando, em média 26% das pessoas tive-
ram a prisão relaxada, enquanto 74% per-
maneceram presas provisoriamente até  
o julgamento. 

O dados do Gráfico 2 relativos ao perí-
odo entre setembro de 2015 e setembro 
de 2017 referem-se aos dados da Central 
de Custódia do Fórum da Capital, e, nos 
meses posteriores, à Central de Audiência 
de Custódia de Benfica. Analisando-se as 
curvas das taxas de soltura e de conversão 

No ano de 2016, a taxa de soltura foi decaindo, 
baixando para 27% em fevereiro, com 73% de 
conversão naquele mês. Mas, ao longo do ano, 
as conversões diminuíram gradativamente, até 
que, em dezembro, as taxas se aproximaram, 
com 51% de conversões e 49% de solturas. 

Os dois primeiros meses de 2017 foram os 
únicos da série histórica em que houve mais 
solturas do que prisões nas audiências de 
custódia da capital do Rio. Em janeiro da-
quele ano, foram 58% de custodiados sol-
tos e 42% mantidos presos, e, em fevereiro, 
53% de solturas e 47% de prisões. Entretanto, 
desde 2017, a tendência foi de queda na taxa 
de soltura e um aumento vertiginoso nas de-
cretações de prisões preventivas.

O ano de 2018 foi o que teve a mais alta taxa 
de conversões, com uma média mensal de 
74%, enquanto as solturas ocorreram em 
26% dos casos. Abril daquele ano foi o mês 
com a mais alta taxa de conversão da série, 
chegando ao máximo de 80% de prisões. 
Desde então, o volume de solturas e conver-
sões variou pouco, mantendo-se a taxa de 
liberdade na casa dos 20% a 30%. 

As variações nas taxas de conversão e soltu-
ra nas audiências tem relação direta com o 
perfil dos magistrados que as realizam. Por 

isso, a ascensão nas taxas de conversão se 
deve à atuação de juízes de caráter mais le-
galista, que proferem decisões mais severas, 
priorizando o uso da prisão provisória, mes-
mo para crimes de tráfico de pequena quan-
tidade de droga e furtos, os quais são os 
mais recorrentes no Rio de Janeiro. Em 2015, 
por exemplo, os juízes que deram início à 
custódia tinham um caráter mais garantista, 
o que fez com que houvesse a melhor média 
de solturas da série histórica.  

O perfil das pessoas presas apresentadas 
para audiência de custódia foi delineado nos 
relatórios de pesquisa da Defensoria Públi-
ca. De acordo com os dados do segundo ano 
das audiências de custódia, referentes a se-
tembro de 2016 a setembro de 2017, divulga-
dos no site da Defensoria Pública3, em julho 
de 2018, os réus negros representavam 76,6% 
dos que foram atendidos na audiência de 
custódia. A maioria dos custodiados, 83,9%, 
tem entre 18 e 36 anos, e 65% estudaram 
apenas até o Ensino Fundamental.

Quanto aos crimes imputados nos Autos de 
Prisão em Flagrante, 69,5% dos custodiados 
foram acusados de crimes contra o patrimô-
nio, sendo 37,85% roubo e 24,7%, furto.  Já os 
crimes relacionados à Lei de Drogas repre-
sentavam 18,88% das acusações.

Do total, 35,9% dos réus relataram terem so-
frido agressões por policiais quando foram 
presos. Além de serem maioria nas audiên-
cias, os negros também são os que mais so-
frem agressões: 79,7%.
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da prisão nos primeiros quatro meses 
da custódia, em 2015, nota-se que a taxa 
de soltura variou entre 46% e 41%. Em 
2015, a média mensal da taxa de soltura 
foi de 43%, enquanto a taxa de conver-
são de prisões ficou em 57%, conforme a  
tabela ao lado. 3. http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c2f0263c194e4f67a218c75cfc9cf67e.pdf 

GRÁFICO 2 - ÍNDICE DE SOLTURA
CENTRAL DE CUSTÓDIA - RJ

TABELA 1 - MÉDIAS ANUAIS DE SOLTURA E CONVERSÃO

Fonte: Defensoria Pública do Rio de Janeiro
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Quando uma pessoa é presa, ela tem 
o direito de fazer contato com sua 

família, conforme o inciso LXII do artigo 
5o da Constituição Federal, “a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encon-
tre serão comunicados imediatamente ao 
juiz competente e à família do preso ou à 
pessoa por ele indicada”. A Resolução n. 
14, de 11 de novembro de 1994, do Con-
selho Nacional de Política Criminal e Peni-
tenciária – CNPC, ao fixar as “Regras Míni-
mas para o Tratamento do Preso no Brasil”, 
artigo 46, § 2º, também determina que “o 
preso terá direito de comunicar, imedia-
tamente, à sua família, sua prisão ou sua 
transferência para outro estabelecimento.”

Mas nem sempre esse direito é respeita-
do. A partir da escuta dos familiares de 
presos no Rio de Janeiro, percebe-se que 
muitos custodiados não tiveram sequer o 
direito de ligar para suas famílias na dele-
gacia. Algumas famílias descobrem sobre 
a prisão por vizinhos e amigos e é nesse 
momento que se inicia a peregrinação em 
busca de informações sobre o paradeiro 

do preso, as razões pelas quais ele foi  
detido, e o que irá acontecer com ele.

No Rio de Janeiro, após passaram pela de-
legacia para onde o preso foi levado, as 
famílias da região metropolitana, região 
dos lagos e região serrana são orientadas 
a se dirigirem para o presídio José Frede-
rico Marques, a porta de entrada do sis-
tema carcerário. Todos os dias, cerca de 
20 a 30 pessoas, em sua maioria mulhe-
res, passam o dia na porta do presídio 
de Benfica, sentadas na rua, em busca  
de informações. 

Não existe, naquele local, um Posto de 
Atendimento destinado aos familiares, 
que batem na porta de entrada do presídio 
em busca de pistas sobre o paradeiro de 
seus filhos, maridos, primos e irmãos, mas 
os funcionários da Seap explicam que não 
podem atendê-las. Para localizar um pre-
so, é preciso ligar para o telefone da Loca-
lização de Presos, cujo número está colado 
em um aviso no portão azul do presídio. 

A maioria das famílias não sabe dizer se 
o caso foi uma prisão em flagrante ou por 
mandado, nem tem informações sobre o 
crime investigado. Quem chega à portaria 
é orientado por quem chegou antes a bus-
car pelo nome do preso na lista da pauta 
da audiência de custódia, afixada na pare-
de, ao lado do portão. Se o nome não es-
tiver ali, pode ser que ainda seja pautado, 
ou que o preso não passe pela audiência, 
como nos casos de prisões por mandado. 

As famílias aguardam, então, o atendi-
mento da defensoria pública, cujos fun-
cionários e estagiários se dirigem ao lado 
de fora da Central de Audiência de Custó-
dia para recolher os documentos de quem 
vai passar pela audiência e anotar os no-
mes de presos ainda não localizados. Este 
Núcleo da Defensoria está focado na cus-
tódia e, portanto, os demais familiares de 
presos são orientados pelos funcionários 
a buscarem atendimento nas defensorias 
que atuam junto às varas criminais. 

À tarde, a equipe da defensoria volta ao 
lado de fora do presídio para dar o resulta-
do da audiência de custódia aos familiares 
que ficaram aguardando, orientando-os 

sobre os próximos passos da instrução cri-
minal e os locais de atendimento dos de-
fensores designados para o processo.

As famílias passam boa parte do dia sen-
tadas em um único banco que fica ao lado 
do portão, que não comporta o volume 
de pessoas. Não tem acesso a banheiro 
nem à agua. A desinformação e a espera, 
no calor ou debaixo de chuva, torna ain-
da mais angustiante para as famílias esse 
momento inicial da prisão. 

Para completar, há advogados que asse-
diam as famílias em busca de clientes, 
atacando o trabalho dos defensores e co-
brando taxas para diversos serviços. Além 
disso, há casos em que os familiares são 
vítimas de extorsões por diferentes gru-
pos, que praticam cobranças ilegais para a 
entrega de medicamentos aos presos, por 
exemplo, ou para o agendamento da car-
teirinha. Ao se verem desesperadas, essas 
mulheres são induzidas a pagarem por ser-
viços que sequer deveriam ser cobrados, 
na esperança de resolverem a situação 
mais rapidamente e ajudarem os presos.

Diante da enorme demanda por informações 
pelas dezenas de pessoas que se dirigem 
diariamente à porta do presídio de Benfica 
e não tem o devido acolhimento, e da neces-
sidade de se humanizar o atendimento, pro-
movendo o acesso a direitos às famílias na 
porta de entrada do sistema, formou-se, en-
tão, o Grupo de Acolhimento ao Custodiado 
e ao Familiar.  Passaremos, a seguir, a expli-
car a dinâmica de funcionamento do GACF e 
apresentar os casos e as demandas trazidas 
pelos familiares à equipe.
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OS FAMILIARES
DE PRESOS



O Grupo de Acolhimento ao Custodiado 
e ao Familiar trabalhou no atendimen-

to a familiares de presos, em Benfica, se 
segunda a sexta-feira, entre os dias 01 de 
outubro e 27 de dezembro de 2019, totali-
zando 53 dias de trabalho. Todos os dias, 
pelo menos 3 membros da equipe realiza-
vam os atendimentos do lado de fora da 
Central de Audiência de Custódia de Ben-
fica, entre 10h e 14h. Esse horário de aten-
dimento foi escolhido em função da hora 
de início das audiências de custódia, que 
começam às 13h, de modo que a equipe 
pudesse orientar os familiares antes do 
atendimento da Defensoria Pública e dos 
advogados, colaborando, assim, com a 
entrega de documentos e o acesso a in-
formações relacionadas às audiências e à 
dinâmica da Central de Custódia.

A equipe do GACF era multidisciplinar, 
formada por 15 pessoas, dentre elas: uma 
assistente social, uma antropóloga, duas 
familiares de presos, quatro egressos do 

sistema carcerário e integrantes do cole-
tivo Eu Sou Eu, dois estagiários do Serviço 
Social, três advogadas e uma estagiária de 
direito da Associação Elas Existem e uma 
advogada do Instituto Nelson Mandela. 
O atendimento acontecia do lado de fora 
do presídio, na calçada ao lado do por-
tão de entrada do complexo da Frederico 
Marques, onde os familiares costumam 
aguardar em busca de informações, so-
bretudo nos casos em que o preso passa 
pela audiência de custódia.

Toda a equipe passou por um treinamen-
to feito no ISER, ao longo de dois meses, 
que incluiu aulas com especialistas, tais 
como defensores públicos, advogados e 
pesquisadores, sobre os temas do siste-
ma carcerário, justiça criminal, política de 
drogas, racismo, mulheres presas, tortu-
ra, audiência de custódia e familiares de 
presos.  Foram realizados, ainda, treina-
mentos práticos, nos quais cada membro 
do GACF era instado a atender situações  

desafiadoras trazidas por familiares, ba-
seadas em casos verídicos já acompanha-
dos ou vivenciados pela equipe.

A equipe trabalhou conjuntamente na ela-
boração de um roteiro de atendimento, 
que abrangia informações básicas a serem 
fornecidas para familiares de pessoas pau-
tadas para audiência de custódia e também 
de pessoas presas por mandados. Esse ro-
teiro foi formulado a partir da experiência 
dos egressos, familiares e pesquisadores 
que compunham a equipe, levando-se em 
conta a falta de acesso à informação nos 
primeiros dias da prisão e a necessidade 
de um acolhimento cuidadoso, paciente e 
atento às demandas dessas pessoas, que 
encontram-se nos momentos mais difíceis 
de suas vidas, nervosas, angustiadas, pas-
sando mal e desesperadas para saberem 
como estão seus familiares, para onde se-
rão levados, porque foram presos, e como 
podem ajudá-los nas etapas seguintes a 
serem percorridas ao longo do Sistema de 
Justiça e da prisão. 

O roteiro de atendimento buscou tradu-
zir de uma maneira simples a linguagem 
do direito e explicar, de uma forma aco-
lhedora,  o que é a audiência de custódia, 
seus objetivos e como funciona, quais 
documentos entregar à defesa, a logística 
de funcionamento da Central de Custó-
dia, como se faz a carteirinha de visitante 
da Seap, como localizar um preso, quais 
itens entram nos presídios, como acessar 
o processo online, como buscar ajuda da 
Defensoria, do Mecanismo de Prevenção 
à Tortura ou de outros órgãos do Estado, 
onde ser atendido na rede de proteção 

social de seu município, e quais passos os 
familiares deveriam tomar a seguir. Esse 
conteúdo básico de orientações foi resu-
mido e impresso em uma folha, intitulada 
“Informações básicas para Familiares de 
Pessoas Presas”, que era distribuída todos 
os dias pela equipe às pessoas atendidas, 
e consta no ANEXO 1. 

Cada membro do GACF usava um crachá 
de identificação e, antes do acolhimento, 
apresentava-se ao familiar e explicava o 
trabalho que o grupo estava desenvolven-
do. Nessa apresentação inicial, a equipe 
deixava claro que se tratava de uma ini-
ciativa da sociedade civil e não do Estado, 
e que ninguém trabalhava na Central de 
Custódia nem na Seap. Além disso, era im-
portante salientar que nada do que fosse 
falado ali seria levado ao conhecimento 
de juízes, promotores, defensores ou fun-
cionários da Seap. 

Apesar de haver um roteiro de atendi-
mento, a escuta dos familiares era prio-
rizada. Os atendimentos aconteciam indi-
vidualmente, e, após a apresentação do 
membro do GACF, era perguntado de uma 
maneira ampla de que forma ele poderia 
ajudar ou tirar alguma dúvida, iniciando-
se, então, uma escuta atenta aos familia-
res. Nesse momento, as pessoas atendi-
das desabafavam sobre as situações pelas 
quais haviam passado desde a prisão de 
seus familiares, relatavam a dificuldade de 
acesso à informação nos momentos ini-
ciais de operações, prisões em flagrante, a 
ida à delegacia, e a peregrinação para des-
cobrirem para onde o filho, marido, irmão 
ou parente havia sido levado. 
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O TRABALHO DO GRUPO
DE ACOLHIMENTO AO CUSTODIADO 

E AO FAMILIAR 



A presença de familiares e egressos do 
sistema na equipe era muito importante 
para o estabelecimento de uma relação 
de confiança durante o atendimento, e 
também para a dimensão afetiva do aco-
lhimento. Enquanto a equipe de assistên-
cia social, do direito e de pesquisadores 
colaborava com a parte mais técnica do 
atendimento, familiares e egressos que 
compunham o GACF conectavam-se afe-
tivamente com as famílias atendidas, 
trocando experiências, desabafando so-
bre traumas, medos e violências, e esta-
belecendo uma cumplicidade através do 
olhar, das palavras de conforto, dos abra-
ços e do apoio recebido.

Após o desabafo inicial, a equipe passava 
a dar as informações que constavam no 
roteiro de atendimento, começando-se 
pela explicação sobre o que era a audiên-
cia de custódia, caso a pessoa estivesse 
na pauta do dia ou estivesse aguardando 
a inclusão na pauta dos próximos dias. 
Cada seção do roteiro de atendimento 
era explicada vagarosamente, não ne-
cessariamente na ordem, respeitando-se 
a dificuldade de compreensão de muitas 
famílias e repetindo-se informações im-
portantes, para sanar dúvidas. 

A conversa era conduzida de maneira 
aberta, permitindo a recorrente interven-
ção dos familiares e priorizando-se sem-
pre a escuta dos mesmos. Após as expli-
cações sobre a dinâmica da audiência de 
custódia, a documentação a ser entregue, 
a carteirinha, localização de presos, in-
formações sobre a instrução criminal e o 
acesso online ao processo, eram indica-

dos locais onde os familiares poderiam 
buscar assistência jurídica da Defensoria, 
fazer denúncias, como o Mecanismo de 
Prevenção à Tortura, o Ministério Público 
e a Ouvidoria da Seap, e buscar atendi-
mento em unidades da rede de proteção 
social dos municípios onde residem. 

O encaminhamento para o atendimento da 
rede de proteção social era feito sempre que 
eram identificadas demandas relacionadas 
a problemas como uso de drogas, questões 
relacionadas à saúde mental, benefícios a 
serem recebidos e outros temas. Para isso, 
cada membro do GACF tinha uma plani-
lha com a lista de endereços dos Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), 
Centros de Referência Especializada em As-
sistência Social (CREAS), Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e Centros de Atenção 
Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD). 

Foram realizados, ainda, encaminhamentos 
para outros órgãos públicos, de acordo com 
a variedade de demandas que surgiram. A 
presença diária de uma equipe do serviço 
social no GACF era muito importante para 
avaliar o tipo de encaminhamento mais 
adequado, de modo que, muitas vezes, 
uma família era atendida por mais de um 
membro do GACF. A depender dos casos, os 
membros do GACF se reuniam para pensar 
em conjunto qual seria a melhor forma de 
encaminhar a situação, como por exemplo, 
nos casos de estrangeiros, casos de violên-
cia doméstica em que as mulheres agre-
didas compareciam à CEAC para levar os 
documentos dos companheiros, casos en-
volvendo menores de idade, pessoas com 
graves problemas de saúde mental e outros. 

O GACF manteve contato direto tanto com a 
equipe da Defensoria Pública que atua na 
Central de Custódia, quanto com o Núcleo 
de Cadeias Públicas e Presos Provisórios 
(NUCAPP) da DPRJ. Também houve uma 
comunicação direta com a equipe psicos-
social do Tribunal de Justiça que atende 
custodiados que passam pela CEAC. Assim, 
a equipe do GACF trocava informações so-
bre os casos mais graves atendidos e que 
demandavam atenção especial de defen-
sores e da equipe técnica da custódia.

É importante ressaltar que, apesar de ha-
ver advogados na equipe, o atendimento 
feito não fornecia nenhum tipo de orien-
tação ou aconselhamento jurídico. Os 
processos não eram consultados e nenhu-
ma avaliação jurídica individual dos casos 
era feita. Os atendimentos apenas traziam 
explicações básicas sobre a audiência de 
custódia e a instrução criminal, para que 
os familiares compreendessem as etapas 
percorridas durante a prisão provisória e 
tivessem acesso à defesa. 

A decisão de não realizar atendimento jurídi-
co individual se deve ao fato de que já existe 
o atendimento gratuito feito pela defensoria 
e também há a opção de serem contratados 
advogados particulares para a audiência de 
custódia ou para toda a instrução criminal. 
O GACF busca justamente ir além do “juri-
diquês” e fornecer outros tipos de informa-
ções úteis às famílias, que não são dadas de 
maneira organizada por nenhuma institui-
ção nesse momento inicial da prisão. 

Nesse sentido, o GACF é uma iniciativa que 
se propôs a realizar esse acolhimento aos 

familiares, diante da falta de assistência a 
esse público e da necessidade de acesso 
à informação no momento inicial da pri-
são. O trabalho do GACF não tinha o ob-
jetivo de substituir o papel das institui-
ções do Estado, mas de compreender as 
demandas trazidas pelas famílias, acolhê
-las naquele momento e, posteriormente, 
apresentar essas demandas aos órgãos 
competentes, para que haja uma reflexão 
sobre a possibilidade de implementação 
de melhorias.

A presença de segunda a sexta-feira de 
pelo menos 3 integrantes do Grupo de 
Acolhimento, inicialmente, causou re-
ações negativas de um grupo de advo-
gados que captava clientes na porta do 
presídio, denegria a imagem da Defen-
soria e praticava cobranças ilegais para 
a entrega de medicamentos aos presos. 
Esses advogados faziam ataques à De-
fensoria Pública, chegando a distribuir 
panfletos contra a instituição, dando a 
entender que o trabalho dos defensores 
não era profissional. 

Esse mesmo grupo agiu de maneira gros-
seira e ameaçadora com parte da equipe 
do GACF, chegando a interromper alguns 
atendimentos e atacar verbalmente inte-
grantes do grupo. A presença da equipe 
lhes incomodava, pois inibia atuações 
anti-éticas e ilegais.  Diante dessa situa-
ção no primeiro mês, o ISER esteve com 
a Comissão de Direitos Humanos da OAB 
e informou sobre a atuação desse grupo, 
que aos poucos foi se acostumando com 
o trabalho de acolhimento e deixando de 
agir de maneira desrespeitosa.
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Cada membro do GACF possuía uma Fi-
cha de Registro de Acolhimento ao Fa-

miliar, conforme o Anexo 2, na qual eram 
anotadas diariamente as demandas prin-
cipais trazidas por cada família atendida. 
Essa ficha foi formulada, inicialmente, 
a partir das experiências pregressas da 
equipe, mas foi atualizada e revisada a 
partir das primeiras semanas de atendi-
mento, com a inclusão de algumas infor-
mações que apareceram de forma recor-
rente. Ressalte-se que, além da lista de 
demandas elencadas no formulário, cada 
membro da equipe tinha a opção de ano-
tar outras questões que apareciam, de 
maneira livre, de modo que todas as dúvi-
das e dificuldades trazidas pelas famílias 
fossem registradas diariamente.

Durante os três meses de acolhimento, o 
Grupo atendeu 751 núcleos familiares. Le-
vando-se em conta que muitos familiares 
estavam em dupla ou em grupo, atende-
mos um número superior a 1000 pessoas 
nos 53 dias. Foram atendidas, em média, 
14 famílias diariamente. 

Os atendimentos se dividiam, de uma maneira 
geral, em dois tipos: aqueles com familia-
res pautados para a audiência de custódia 
e outros fora da pauta. Dentre as 751 famí-
lias, 382 (ou 51%) tinham um familiar preso 
em flagrante e pautado naquele dia para a 
audiência de custódia, enquanto 369 (49%) 
famílias atendidas não estavam na pauta 
do dia. Os perfis desses atendimentos não 
pautados variavam entre casos de presos 
em flagrante que não haviam entrado na 
pauta ainda, muitos que haviam sido de-
tidos por mandados de prisão, e outros 
que já tinham sido vistos pelo juiz e tido a 
conversão determinada, mas a família não 
havia ficado sabendo. 

A seguir, faremos  uma análise das demandas 

e questões trazidas pelas famílias. Esses 
dados foram tabulados a partir da digi-
talização, através do Google Form, das 
Fichas de Registro de Acolhimento ao Fa-
miliar preenchidas por cada membro da 
equipe. Desta forma, se em um mesmo 
dia houvesse quatro pessoas do GACF rea-
lizando atendimentos, quatro fichas eram 
preenchidas, cada uma delas trazendo 
as demandas das famílias acolhidas por 
cada pessoa. Cada família trazia diversas 
demandas e fazia perguntas à equipe re-
lacionadas a temas variados, por isso, o 
volume de demandas é superior ao volu-
me de famílias.

Antes de nos aprofundarmos em cada 
tipo de demanda dos familiares, é preci-
so esclarecer que as Fichas de Registro de 
Acolhimento não eram um formulário de 
pesquisa, mas sim uma forma de regis-
trarmos as demandas mais comuns trazi-
das pelos familiares do atendimento feito 

pela nossa equipe. Sendo assim, a equi-
pe não realizava entrevistas de pesquisa, 
nem tomava nota do que falavam os fa-
miliares durante acolhimento. Não eram 
sequer anotados os dados pessoais dos 
familiares ou dos presos.

As análises que se seguem foram extra-
ídas a partir da tabulação dos registros 
dos 53 dias de atendimento, aliada ao 
acúmulo de informações adquiridas pela 
equipe na escuta às mais de 1000 pesso-
as atendidas ao longo dos três meses de 
funcionamento do GACF. A metodologia 
qualitativa da saturação de significados a 
partir da presença no campo e a repetição 
das mesmas situações vivenciadas pelos 
familiares fazem com que o relato a se-
guir seja um retrato das dificuldades mais 
frequentes vivenciadas pelas pessoas 
que tem um familiar preso nas comarcas 
do Rio, Baixada e municípios das regiões  
Serrana e dos Lagos.
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O REGISTRO
DOS ATENDIMENTOS

AS DEMANDAS DOS FAMILIARES
No Gráfico 3, apresentamos as demandas de informações trazidas pelos familiares 
dos atendimentos em geral, somando-se tanto os que tinham um caso na pauta do 
dia da audiência de custódia, quanto os demais. As dúvidas mais recorrentes dentre 
as famílias atendidas eram aquelas relativas à logística do dia na Central de Audiên-
cia de Custódia, aparecendo em 34,5% dos atendimentos, ou 259 vezes. 

gráfico 3 - demanda dos familiares
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O Gráfico 4 traz a comparação entre os dois segmentos de familiares, aqueles com 
casos na pauta e os demais, fora da pauta do dia. A logística do dia foi a questão 
mais importante para os familiares que tinham os casos na pauta, com 59% das fa-
mílias indagando sobre o passo-a-passo da Central de Audiência de Custódia.

A primeira pergunta que o familiar costu-
mava fazer sobre a logística do dia era se 
ele poderia entrar para ver o filho ou com-
panheiro e acompanhar a audiência de 
custódia. Desde que a CEAC foi transferida 
do Tribunal de Justiça para o presídio José 
Frederico Marques, em Benfica, em outubro 
de 2017, as famílias deixaram de ter aces-
so à audiência. A justificativa do Tribunal é 
de que o presídio é uma área de segurança 
máxima e, portanto, é inviável franquear a 
entrada das famílias. A impossibilidade de 
assistir às audiências aumenta a distância 
entre as famílias e a Justiça, não somente 
no sentido física da palavra, mas na capa-
cidade dos familiares de compreender os 
trâmites da Justiça e vê-la como uma insti-
tuição garantidora de direitos. 

perito e o atendimento feito com defen-
sor ou advogado no parlatório da cadeia, 
em conversa reservada, separados por 
um vidro. Além disso, era explicada a di-
nâmica da audiência em si, quem eram os 
operadores do direito presentes na sala 
e suas funções, os momentos da audiên-
cia, a oportunidade de se relatar tortura 
e maus tratos e os possíveis desfechos, a 
partir da decisão do juiz. 

As famílias eram orientadas quanto à im-
portância de entregarem à defesa docu-
mentos tais como comprovante de resi-
dência, comprovante de trabalho, laudos 
médicos e certidões de nascimento dos 
filhos. Como o atendimento com o GACF 
ocorria antes de a equipe da defensoria 
atendê-los na porta do presídio, os fami-
liares tinham tempo de buscar as docu-
mentações e xerocá-las, ou enviá-las por 
e-mail ou whatsapp para o Núcleo da De-
fensoria da Central de Custódia, a tempo 
de serem anexadas ao procedimento. 

 “Se ele for solto, vai sair ainda hoje?”, per-
guntavam as mulheres. Para essa pergun-
ta, era sempre preciso explicar que, antes 
de ser solto, ele passaria por uma busca 
por mandados de prisão e, caso não hou-
vesse nenhuma pendência, sairiam no fi-
nal da tarde ou começo da noite. As mães 
e esposas então fechavam os olhos e fa-
ziam seus votos para que seus parentes 
fossem soltos. 

LOCALIZAÇÃO DE PRESOS
A segunda demanda mais recorrente tra-
zida pelos familiares no acolhimento foi 

a localização de presos. Dentre todas as 
famílias, 32%, ou 241, buscavam encontrar 
o paradeiro dos presos e alegavam não 
ter conseguido informações pelo telefone 
nem na delegacia. Essa era demanda mais 
frequente nos casos de famílias fora da 
pauta da audiência, estando presente em 
53% dos atendimentos, ou 195 deles. 

A dificuldade em se localizar um preso era 
mais comum entre os familiares de pesso-
as presas por mandado. Nesse caso, elas 
eram levadas para a delegacia, depois para 
Frederico Marques e, de lá, para outra uni-
dade do sistema. Nem na delegacia, nem 
na porta do Presídio Frederico Marques 
são concedidas informações sobre a lo-
calização de presos. Geralmente, a maio-
ria das famílias é orientada pelos policiais 
civis ou pelo serviço social da delegacia 
a irem para o Presídio Frederico Marques, 
que é a porta de entrada do sistema.

No portão da Frederico, consta um aviso 
com um telefone de Localização de Presos 
da Secretaria de Administração Penitenci-
ária: (21) 2334-5192 / (21) 2334-6293. Atra-
vés dessa Central, o atendente consulta a 
localização do preso no Sistema de Iden-
tificação Penitenciária (SIPEN). 

Acontece que muitos familiares relataram 
ter dificuldades de fazer contato com esse 
número. Ao longo dos meses de atendi-
mento, essa foi uma reclamação frequen-
te. Além disso, o SIPEN costuma demorar 
um a dois para ser atualizado pela Seap, 
de modo que, muitas vezes, o preso já foi 
transferido para uma unidade, mas conta 
em outra no SIPEN. 
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Se não podem entrar, as famílias querem, 
ao menos, saber o que acontece lá dentro. 
“Eles dão comida para ele, né?”, “Tem de-
fensor lá dentro? Ele vai falar com o meu 
filho?”, “Ele vai saber que eu estou aqui 
fora?”, “Como eu vou saber se ele vai fi-
car preso?”, “O resultado da audiência sai 
quando?”. São muitas as dúvidas sobre o 
funcionamento da Central de custódia e o 
passo-a-passo do dia da audiência. 

Compreender a logística da CEAC significa 
entender por quais etapas o custodiado 
passa lá dentro, antes e depois da audi-
ência. Por isso, o GACF explicava sobre 
os atendimentos que ocorriam antes da 
audiência, incluindo-se a realização do 
exame de integridade física feito pelo  

gráfico 4 - pautados x fora de pauta
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Some-se a isso o fato de que muitas vezes 
o SIPEN fica fora do ar. Em novembro, ele 
ficou fora do ar por diversos dias, contri-
buindo para que as famílias ficassem por 
mais tempo sem saber onde estavam os 
presos. Chegamos a atender familiares de 
pessoas que sequer constavam no SIPEN 
e estavam sumidas há um mês. “Perder 
um preso no sistema” é uma reclamação 
frequente e colabora para aumentar a an-
gústia das famílias. Além disso, enquanto 
a família não localiza o preso, não pode 
visitá-lo, o que faz com que ele fique sem 
receber itens de higiene pessoal, comida 
levada pelas famílias, roupas e cobertores. 

A defensoria que trabalha na custódia 
costuma consultar o SIPEN para os casos 
de pessoas presas em flagrante, para sa-
ber se elas já estão na unidade ou não, 
podendo dar uma previsão sobre quan-
do ela deve entrar na pauta da audiên-
cia. Mas nem sempre essa consulta é feita 
para as famílias com presos por mandado 
e ela é orientada a tentar o contato tele-
fônico com o número da Seap. 

A ENTREGA DE “CUSTÓDIA” E A 
CARTEIRINHA DE VISITANTE
A terceira dúvida mais recorrente dos fa-
miliares se referia à entrega de “custódia”, 
nome utilizado pelos familiares e pela 
Seap para o conjunto de itens de higiene 
pessoal, limpeza, roupas e comidas que 
podem ser entregues pelos familiares nas 
unidades prisionais. Esse tema foi abor-
dado por 194 famílias, ou 26% delas. Den-
tre os casos na pauta do dia, o tema da 
entrega de materiais apareceu em 29,5% 

deles, ou 113, enquanto com as famílias 
fora da pauta, em 22% dos casos, ou 81. 

Já a carteirinha de visitante foi a quarta de-
manda mais frequente entre os familiares, 
estando presente em 139 atendimentos, ou 
18,5% do total. Dentre as famílias com pes-
soas fora da pauta, 78 delas, ou 21% tinham 
dúvidas sobre esse tema. Já dentre as fa-
mílias com pessoas pautadas para a audi-
ência de custódia, 15%, ou 61, precisavam 
de informações sobre a carteirinha.

O tema da carteirinha está diretamente 
relacionado ao da entrega de custódia, 
pois esta só pode ser feita nas unidades 
prisionais mediante a apresentação da 
carteirinha de visitante da Seap, feita a 
partir de agendamento no Detran. Como 
a carteirinha demora algumas semanas 
para ficar pronta, geralmente por volta de 
um mês ou mais, as famílias não conse-
guem entregar itens de higiene pessoal e 
outros materiais ao preso nesse período. 

No presídio José Frederico Marques, a en-
trega de custódia acontece às quartas-
feiras, mas, como quase nenhuma famí-
lia tem a carteirinha pronta, e os presos 
provisórios ficam cerca de uma semana 
naquela unidade, poucas famílias conse-
guem entregar a custódia. A entrega da 
custódia costuma ser feita no Frederico 
Marques somente para os presos tempo-
rários que ficam mais de um mês na uni-
dade. Em cada uma das demais unidades 
prisionais, são estipulados os dias da 
semana para a entrega da custódia, que 
costuma ser semanal ou quinzenal.

Sabe-se que nem sempre a Seap dispõe 
de kits de roupa e higiene pessoal para 
entregar aos presos que dão entrada no 
sistema carcerário. Isso já foi comprovado 
pelas visitas do Mecanismo Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura às unida-
des e também é relatado pelos familiares 
de presos. Se o Estado não distribui kits de 
higiene e roupas aos presos, e as famílias 
não podem entregá-los sem a carteirinha, 
isso significa que os presos ficam sem es-
ses itens até que suas famílias tenham a 
carteira e comprem, elas mesmas, artigos 
de uso pessoal para os presos, o que deve-
ria ser fornecido pelo Estado. Por isso, as 
famílias costumam dizer que “quem sus-
tenta o preso na cadeia é a família”, pois 
os chinelos, bermudas, camisas, lençóis, e 
todos os itens de higiene pessoal são com-
prados e entregues por elas.

A Secretaria de Administração Penitenciária 
possui duas resoluções que regulamentam 
a entrada de alimentos e objetos nas unida-
des prisionais do Estado: a Resolução 610, 
de 16 de março de 2016 (ver Anexo 3), e a 
Resolução 708, de 12 de abril de 2018 (Anexo 
4). Segundo a própria Seap, conforme pu-
blicado no Diário Oficial em 24 de abril de 
2018, ambas as resoluções estão em vigor. 
Ambos os textos especificam a quantida-
de de itens de higiene e de vestuário que 
cada preso pode ter em sua cela, bem como 
os alimentos permitidos nos dias de visita. 
Entretanto, nenhuma das resoluções está 
disponível no site da Seap, o que dificulta o 
acesso à informação aos familiares. 

Além disso, conforme relatado pelos  
familiares que já visitaram unidades  

prisionais, cada estabelecimento penal 
costuma ter suas próprias regras para en-
trada de custódia e alimentos. Dependendo 
da unidade e do plantão de inspetores, os 
alimentos aceitos e a forma de embalagem 
dos mesmos pode variar. É comum que as 
famílias tenham que jogar fora alimentos 
não aceitos, ainda que estejam seguindo o 
padrão indicado na resolução. As especifi-
cidades mudam de portaria para portaria 
e isso é motivo de muita reclamação por 
parte das famílias, pois gera desperdício 
de comida e gastos extras. Sem contar que 
as cantinas nas unidades cobram preços 
muito altos pela comida.

A Carteirinha de visitante da SEAP hoje é 
feita no Detran, através de agendamen-
to pelo site (http://visitanteseap.detran.
rj.gov.br/VisitanteSeap/agendamento/
primeiroPasso.html) ou pelo telefone (Ca-
pital e Região Metropolitana: 3460-4040 
/ Interior: 0800-0204040). Pais, padras-
tos, irmãos, primos, companheiros, filhos, 
avós, tios, sobrinhos e amigos podem vi-
sitar. A lista de documentos a serem en-
tregues ao Detran varia de acordo com o 
grau de parentesco do visitante, e estão 
especificadas no site (http://visitante-
seap.detran.rj.gov.br/VisitanteSeap/cre-
denciamentodevisitanteseap/documen-
tosparacarteiradevisitante.html). 

A equipe do GACF recebeu muitas recla-
mações quanto à dificuldade de marca-
ção do agendamento em postos próximos 
à residência das famílias. Isso se deve 
ao fato de que, ao contrário dos demais 
documentos emitidos pelo Detran, as  
carteiras de visitante da Seap só são  
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feitas em 34 postos de todo o Estado, sen-
do 24 postos na Região Metropolitana do 
Rio e 10 em outros  municípios das demais 
regiões do Estado, conforme listado no 
site (http://visitanteseap.detran.rj.gov.br/
VisitanteSeap/credenciamentodevisitan-
teseap/nucleosdecredenciamento.html). 

Segundo informado pelo Detran em au-
diência pública realizada na Defensoria 
em fevereiro de 2019, são disponibiliza-
das 510 vagas diariamente em todo o Es-
tado . Mas o volume de familiares dos 51 
mil presos do Estado é muito superior. 
Por isso, muitas famílias viajam para ou-
tros municípios para fazer as carteirinhas  
mais rapidamente. 

Depois de agendarem e comparecerem pre-
sencialmente ao posto do Detran, os fami-

O mundo jurídico soa como algo distan-
te e incompreensível para boa parte 

dos familiares de presos. Auto de Prisão 
em Flagrante, inquérito, conversão da pri-
são, instrução criminal, ..., são termos que 
muitas das famílias nunca haviam ouvido 
antes de tomarem conhecimento que seu 
parente estava preso e irem à delegacia, 
porta da cadeia ou defensoria. As dúvidas 
sobre questões jurídicas eram muito fre-
quentes, estando presentes em 18% dos 
casos totais, ou 133 deles. Dentre as pes-
soas com familiares na pauta da custódia, 
as dúvidas jurídicas eram mais frequen-
tes, abrangendo 26% dos casos. Já dentre 
as famílias com casos fora da pauta do 
dia, esse tema apareceu em 9% dos casos. 

Ao chegar na frente do presídio Frederico 
Marques, a maioria das pessoas sequer 
sabia se seu familiar havia sido preso 
em flagrante ou por mandado de prisão, 
nem entendiam a diferença entre os dois, 
o que era esclarecido pelo grupo. Mui-
tas famílias haviam estado na Delegacia 
anteriormente, mas não tinha tido aces-
so ao Auto de Prisão em Flagrante ou In-
quérito, desconhecendo, assim, os crimes  

supostamente cometidos. Nas delegacias, 
elas eram informadas a comparecerem 
ao presídio de Benfica, pois o preso seria 
transferido da delegacia para lá.

A equipe do GACF orientava as famílias a 
buscarem pelo nome do familiar na pauta 
do dia e nas pautas dos dias anteriores, 
que ficam apregoadas na parede da porta 
de entrada do presídio. Caso ele não esti-
vesse na pauta, os familiares eram orien-
tados a passar os nomes para a defenso-
ria pública, no momento em que um de 
seus funcionários saía para fora da Cen-
tral e atendia as famílias, prioritariamen-
te aquelas com casos na pauta.

Posteriormente, o funcionário voltava ao lado 
de fora da CEAC para informar ao familiar se 
ele havia sido preso em flagrante e poderia 
entrar na pauta da audiência nos próximos 
dias, ou se havia sido preso por mandado, 
logo, não teria audiência. Nesses casos, os 
funcionários da defensoria os encaminhavam 
para atendimento com defensores das varas 
criminais competentes, pois o trabalho dos 
defensores na CEAC está voltado especifica-
mente para as audiências de custódia.
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liares aguardam cerca de três semanas para 
que a carteirinha fique pronta. Foram rela-
tadas também dificuldades de comunicação 
das famílias com o Detran para acompanhar 
o andamento das requisições, ficando as 
famílias sem saber se a carteirinha estava 
pronta e, nos casos de problemas com a do-
cumentação, elas não conseguiam saber os 
motivos dos impedimentos. 

O tema das carteirinhas foi alvo de Ação 
Civil Pública impetrada pela promotoria 
de tutela coletiva do Ministério Público 
Estadual, em dezembro de 2018, após o 
documento passar a ser emitido pelo De-
tran e não mais pela Seap, em novembro 
de 2018. Naquele momento, o MP moveu 
a ação por conta de grandes atrasos nas 
entregas de carteirinhas e da redução  
dos agendamentos. 



Nem sempre os familiares de pessoas 
presas por mandado conseguiam atendi-
mento com os funcionários da Defensoria 
na porta do presídio, pois aquele Núcleo 
estava focado nas audiências de custódia. 
Nesses casos, a equipe do GACF orienta-
va os familiares a ligarem para o telefone 
geral da defensoria, 129, para saberem em 
qual local deveriam buscar atendimento 
da Defensoria da vara criminal do caso. 
Ao longo dos meses de atendimento, no-
tamos que cada vez mais os funcionários 
da Defensoria passaram a buscar a loca-
lização de presos por mandado e a Vara 
para onde o caso havia sido distribuído, 
apesar de essa não ser a atribuição origi-
nária daquele Núcleo da Defensoria.

Como já foi dito, o trabalho do GACF não 
era um atendimento jurídico, logo, ne-
nhuma consulta processual era feita, 
pois esse serviço compete à Defensoria 
e aos advogados particulares. A equipe 
ensinava aos familiares que era possí-
vel ter acesso ao processo online, atra-
vés do site do Tribunal de Justiça do Rio  
(www.tjrj.jus.br), na seção de consulta 
processual. Na conversa com as famílias, 
apenas eram esclarecidas dúvidas gerais 
sobre as diferenças entre um Auto de Pri-
são e Flagrante, um inquérito e um pro-
cesso, o que era uma prisão em flagrante 
ou preventiva, quais eram os objetivos 
da audiência de custódia, quais eram as 
possíveis decisões dadas pelos juízes da 
custódia, o que era a instrução criminal, o 
que era a denúncia pelo MP e quais eta-
pas judiciais eles poderiam percorrer.

Notou-se que a maioria das famílias não 

sabia o que era uma audiência de custó-
dia, confundindo-a com uma audiência 
de instrução e julgamento. O GACF res-
saltava que a audiência de custódia é um 
direito de o preso ser apresentado ao juiz 
nas primeiras 24h da prisão e que foi um 
avanço implementado a partir de 2015, 
a partir de determinação do Conselho  
Nacional de Justiça.

Outra confusão recorrente das famílias 
era sobre o caráter da decisão proferida 
na audiência de custódia. Muitas famílias 
costumavam pensar que o magistrado 
determinaria a prisão caso o custodiado 
“fosse culpado”, ou concederia a liberda-
de em casos em que fosse considerado 
“inocente”. Era preciso enfatizar sempre 
que aquela não era uma audiência de 
julgamento e que o procedimento ainda 
estava na fase policial, do Auto de Prisão 
em Flagrante, logo, ninguém seria julgado 
culpado ou inocente naquele dia. Aquele 
era só o início, e os custodiados sequer 
eram réus, pois não haviam sido denun-
ciados pelo Ministério Público. 

Era preciso, ainda, ressaltar que a prisão ti-
nha caráter provisório, assim como a liber-
dade concedida seria provisória, devendo 
a pessoa estar atenta às possíveis medidas 
cautelares determinadas pelo magistrado. 
Todas essas informações soavam muito 
complexas para diversas famílias, por isso, 
era preciso utilizar uma linguagem infor-
mal e havia sempre espaço para tirarem 
dúvidas e perguntarem o que quisessem.

Importante ressaltar que, apesar de as  
famílias perguntarem sempre se a equipe 

considerava plausível que o custodiado fos-
se liberado, não cabia ao grupo fazer proje-
ções ou análises de probabilidade, pois isso 
poderia variar de juiz para juiz e de acordo 
com a vida pregressa de cada preso. 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS 
E PROBLEMAS DE SAÚDE
O Grupo de Acolhimento ao Custodiado e 
ao Familiar também atendeu 94 famílias 
(12,5%) que precisavam entregar medica-
mentos aos presos ou tinham parentes 
com graves problemas de saúde. O percen-
tual de 12,5% foi o mesmo para pessoas 
com familiares pautados e fora da pauta. 
Dentre as 94 famílias, 62 (8% do total) pre-
cisavam entregar medicamentos e 32 (4%) 
tinham familiares com doenças graves. 

A Resolução da SEAP Nº 769, de 3 de maio 
de 2019, dispõe sobre a entrada de remé-
dios nas unidades prisionais e exige que 
todo medicamento tenha receita recente, 
com validade de 1 mês a 3 meses, depen-
dendo do tipo de medicamento. Hoje em 
dia, até mesmo um dorflex ou uma dipi-
rona só entram numa unidade prisional, 
mediante apresentação de receita. 

O problema é que nem todos os presos 
tem receitas recentes a serem apresenta-
das pelas famílias, e a maioria dos médi-
cos não prescreve medicamentos sem a 
presença do paciente. Logo, é muito difí-
cil que as famílias consigam as receitas. E 
como faltam médicos e remédios nas uni-

dades prisionais, a saúde no sistema car-
cerário fluminense vive hoje uma situação 
de calamidade e muitos presos acabam 
morrendo por falta de medicamentos e 
atendimento médico adequado, confor-
me o relatório “Sistema em colapso: Aten-
ção à Saúde e política prisional no Estado 
do Rio de Janeiro” do Mecanismo Estadual 
de Prevenção e Combate à Tortura5.

Se a família tiver a receita do remédio, ele 
pode ser entregue na porta da unidade a 
um agente da Secretaria de Administra-
ção Penitenciária. Na porta do Frederico 
Marques, a entrega acontece no portão de 
entrada do presídio, em qualquer dia da 
semana. Nem todas as famílias sabem que 
a entrega pode ser feita por elas mesmas, 
de forma gratuita, o que abre uma brecha 
para que advogados incluam a entrega de 
medicamentos como parte de seus servi-
ços, de maneira ilegal. 

Recebemos relatos de familiares que ha-
viam pago ou pretendiam pagar a advo-
gados para que entregassem remédios na 
Frederico Marques. Eles acreditavam que 
o preso só receberia o remédio se eles 
contratassem esse serviço.  Uma idosa, 
que tinha o marido idoso preso, contou 
que havia combinado com o advogado o 
serviço de entrega do remédio pelo va-
lor R$ 1 mil. Ao saber que a cobrança era 
ilegal, desistiu de pagar ao advogado e 
decidiu entregar o remédio diretamen-
te à Seap, na porta do presídio. Por con-
ta dessas denúncias de irregularidades,  
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nossa equipe deixava claro que a entrega 
de medicamentos não podia ser cobrada 
por ninguém e era um direito do preso, 
contanto que houvesse a receita. 

Dentre os 32 casos em que as famílias rela-
taram grande preocupação quanto à saú-
de de seus parentes, 27 estavam pautados 
para a audiência de custódia e 5, fora da 
pauta. A equipe do GACF perguntava a 
todas as famílias se os custodiados pos-
suíam problemas de saúde, transtornos 
mentais ou se havia hipótese de gravidez, 
orientando-os quanto à documentação 
necessária a ser apresentada antes da au-
diência ou no atendimento posterior com 
a defensoria pública que atua na Vara. 

Para aqueles pautados, era muito impor-
tante que as famílias pudessem compro-
var os problemas de saúde dos custodia-
dos, com receitas e laudos médicos, e que 
isso fosse entregue ao advogado ou de-
fensor público. Problemas graves de saú-
de podem embasar os pedidos de liber-
dade feitos pela defesa. 

O inciso X do art. 8º da Resolução 213/ 2015 
do CNJ obriga o magistrado a indagar ao 
custodiado sobre a existência de doenças 
graves, gravidez, dependência química e 
problemas de saúde mental, podendo ava-
liar a concessão da liberdade provisória: 

X - averiguar, por perguntas e visu-
almente, hipóteses de gravidez, exis-
tência de filhos ou dependentes sob 
cuidados da pessoa presa em flagran-
te delito, histórico de doença grave, 
incluídos os transtornos mentais e a 
dependência química, para analisar o 

cabimento de encaminhamento assis-
tencial e da concessão da liberdade 
provisória, sem ou com a imposição de 
medida cautelar.

(Art. 8º, Resolução 213/ 2015, CNJ)

VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL, 
TORTURA E HOSPITALIZADOS
O GACF atendeu também famílias de pes-
soas que sofreram agressões ou foram 
torturadas no momento da prisão. Nesses 
casos, as famílias tinham muita preocu-
pação quanto às condições de saúde e os 
traumas psicológicos sofridos pelos pre-
sos. Quando os familiares relatavam ter 
havido tortura dos custodiados, eles eram 
orientadas a buscar o Mecanismo Estadu-
al de Prevenção e Combate à Tortura e a 
Defensoria Pública para que pudessem 
denunciar as violações sofridas. 

Durante o acolhimento, era enfatizado 
que um dos objetivos da audiência de 
custódia era justamente detectar casos de 
violência policial e dar encaminhamen-
to a essas denúncias, colaborando para 
a responsabilização penal dos agentes e 
prevenção à tortura. No atendimento com 
o defensor público, era perguntado se 
ele havia sofrido violações no momento 
da prisão e se gostaria que o caso fosse 
investigado. A partir do Protocolo de Pre-
venção à Tortura implementado desde 
2018 pela Defensoria, a partir do consen-
timento dos custodiados, todos os casos 
de tratamentos degradantes são encami-
nhados ao Núcleo de Direitos Humanos 
da Defensoria Pública. 

Durante a audiência, o custodiado tem a 
oportunidade de relatar os maus tratos e a 
tortura ao juiz, conforme previsto no inciso 
VI do Artigo 8o da Resolução 213/2015, que 
determina que o magistrado deve “per-
guntar sobre o tratamento recebido em 
todos os locais por onde passou antes da 
apresentação à audiência, questionando 
sobre a ocorrência de tortura e maus tra-
tos e adotando as providências cabíveis”.

Além disso, foram atendidos familiares de 
pessoas que estavam hospitalizadas e cus-
todiadas no hospital. A maioria delas, havia 
sido baleada pela polícia. Nesses casos, os 
Autos de Prisão em Flagrante chegam à CEAC, 
mas o preso não pode ser apresentado, en-
tão o juiz determina a prisão do custodiado 
hospitalizado apenas através de despacho, 
sem que haja audiência de custódia. 

Enquanto estão hospitalizados, os presos fi-
cam algemados à cama do hospital, sob a vi-
gília de policiais militares. Suas famílias são 
proibidas pela polícia de entrar na emergên-
cia, desde o incidente de resgate do trafican-
te conhecido como Fat Family, da emergên-
cia do Hospital Souza Aguiar, em 2016.

Os familiares de presos hospitalizados 
costumam ir à porta da CEAC para ten-
tar uma autorização de visita ao preso na 
emergência. O pedido é feito pela defen-
soria aos juízes da custódia, mas eles tem 
sido negados. Ao atendermos casos como 
esses, orientávamos as famílias a tentar 
novo pedido na defensoria da Vara, pois 
ele seria apreciado por outro magistrado.
A Defensoria vem acompanhando esses 
casos desde 2018 e encontrando dificul-

dades de garantir que a audiência de 
custódia seja feita após a alta. Em 2019, 
segundo a Defensoria, foram 932 pesso-
as hospitalizadas e não apresentadas na 
custódia (4% do total de pautados), e, em 
2018, esse volume chegou a 1.195 (6% do 
total de casos daquele ano). 

Até outubro de 2019, os juízes da custó-
dia não faziam as audiências após a alta, 
alegando que os casos já haviam sido dis-
tribuídos. A defensoria peticionava, en-
tão, ao juiz da vara criminal para que ele 
fizesse a audiência, mas isso não costu-
mava ocorrer. Em outubro de 2019, o juiz 
coordenador da CEAC passou a determi-
nar que fossem acompanhados os casos 
dos hospitalizados e que a audiência fos-
se feita após a chegada ao presídio Fre-
derico Marques. Entretanto, a maioria dos 
magistrados não costuma reavaliar a pri-
são preventiva decretada quando o cus-
todiado estava hospitalizado, e, segundo 
os defensores, quase todos permanecem 
presos, apesar das sequelas e problemas 
de saúde apresentados.

BUSCA POR DOCUMENTOS  
E PERTENCES
Em 56 casos, ou 7% do total de atendimen-
tos, as famílias buscavam pelos documentos 
ou bens pessoais dos presos. Na delegacia, 
eles não conseguiam reaver os pertences, 
que ficavam apreendidos, e eram orienta-
dos a se dirigir ao presídio José Frederico 
Marques para a entrega dos documentos. 

A Seap faz a entrega de documentos e ob-
jetos pessoais todas as quartas-feiras, na 
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portaria do presídio de Benfica. Nesses 
dias, dezenas familiares e egressos pas-
savam horas na fila aguardando o aten-
dimento, que era feito por somente um 
agente da Seap. 

Nem sempre os itens pessoais eram entre-
gues conforme o esperado pelas famílias. 
Muita gente reclamava de que tênis, car-
teiras, dinheiro, cordões, relógios e outros 
objetos de valor se perdiam.  As famílias 
não tinham como provar quais objetos 
o preso portava quando foi apreendido, 
pois essa lista não constava nos registros 
de ocorrência.

A equipe do GACF também recebeu relatos 
de documentos de identidade  que eram 
extraviados, o que dificulta a confecção 
da carteirinha de visitante da Seap, pois 
é exigido que o visitante apresente um 
documento com foto do preso. Fazer uma 
segunda via da carteira de identidade é 
algo demorado, pois depende da assina-
tura do preso, através do serviço social da 
unidade prisional, que nem sempre tem 
técnicos disponíveis.

DEMORA PARA ENTRAR  
NA PAUTA DA AUDIÊNCIA  
DE CUSTÓDIA
Em 47 casos atendidos, ou 6%, as famílias 
aguardavam a inclusão da pessoa presa 
em flagrante na pauta da audiência de 
custódia. A Central de Audiência de Cus-
tódia de Benfica não realiza as audiências 
nas primeiras 24 horas de prisão, confor-
me disposto no Artigo 1o da Resolução 
213/ 2015 do Conselho Nacional de Justiça.

Determinar que toda pessoa presa em 
flagrante delito, independentemente 
da motivação ou natureza do ato, seja 
obrigatoriamente apresentada, em até 
24 horas da comunicação do flagran-
te, à autoridade judicial competen-
te, e ouvida sobre as circunstâncias 
em que se realizou sua prisão ou  
apreensão.

Art 1o Resolução 213/2015, CNJ

O tempo habitual de apresentação das 
pessoas presas na Região Metropolitana 
do Rio aos juízes na CEAC Benfica é de 
pelo menos dois dias. Isso porque a pau-
ta do dia seguinte costuma fechar às 15h, 
logo, os presos que chegam ao Frederico 
Marques depois desse horário só entram 
na pauta dois dias depois. Isso sem con-
tar o tempo de transferência entre a dele-
gacia e o presídio de Benfica. 

O transporte é de responsabilidade da 
Polinter, da Polícia Civil. Para quem é pre-
so em municípios das regiões Serrana e 
dos Lagos, por exemplo, o deslocamento 
para Benfica acontece duas ou três vezes 
na semana, dependendo da cidade. Logo, 
o tempo de apresentação do preso ao 
juiz chega a 5 dias ou mais. A demora no 
transporte de presos acontece também 
em delegacias da região metropolitana, e 
são comuns casos em que os presos pas-
sam mais de 24 horas no porquinho da 
delegacia, aguardando a transferência.

O GACF atendeu diversas pessoas que ha-
viam se dirigido ao presídio para a audi-
ência de custódia, mas descobriam que 
seus familiares ainda não haviam entrado 

na pauta. O momento da transferência 
entre a delegacia e o Frederico Marques 
também era incerto para os familiares, 
que não tinham acesso a essa informa-
ção nem na delegacia nem na porta do 
presídio. As famílias tentavam saber se o 
preso havia chegado à unidade através 
do telefone da Localização de Presos da 
Seap, porém, como o Sipen demora um 
ou dois dias para ser atualizado, não era 
possível precisar se o preso havia dado 
entrada ou não na Frederico Marques.

A Defensoria buscava saber se os Autos 
de Prisão em Flagrante desses presos ha-
viam chegado ao cartório e se os nomes 
deles já haviam sido incluídos no Sipen, 
para informarem à família o dia previs-
to para a audiência de custódia. Em al-
guns casos, os presos já tinham chega-
do à unidade, mas seus APFs, não. Sem 
o procedimento físico no cartório, não 
era possível fazer a audiência, pois ainda 
não existe uma comunicação digital en-
tre delegacias e Tribunal de Justiça, e os 
sistemas de informação que as institui-
ções da polícia e da Justiça utilizam não  
são integrados.

O atraso na apresentação dos presos ao 
juiz faz com que as prisões se tornem ile-
gais, logo, os presos poderiam ser soltos 
por conta do excesso de prazo. É muito 
frequente que a defesa faça pedidos de 
habeas corpus com base no atraso para 
apresentação do preso na audiência de 

custódia. Em setembro, um defensor da 
central de custódia impetrou habeas cor-
pus6 para dois custodiados que ficaram 
presos por 14 dias antes da audiência. Em 
novembro, eles foram beneficiados com 
o habeas corpus em segunda instância, 
por conta do excesso de prazo para rea-
lização da custódia. Situações como essa 
ainda se repetem na CEAC.

Em dezembro, o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro determinou, através do 
ato administrativo 99/2019, que fossem 
suspensos os plantões nas três centrais 
de audiências de custódia do Estado nos 
dias 24 e 25, o que gerou atrasos ainda 
maiores para a realização de audiências. 
Na semana entre o Natal e o réveillon, o 
GACF atendeu diversos casos com famí-
lias aguardando a audiência de custódia 
há mais de 5 dias. 

No dia 29, um dos defensores que atuam 
na custódia fez uma reclamação ao Supre-
mo Tribunal Federal, de número 38.729, 
com pedido de liminar, para impedir que 
o TJ deixasse de fazer as audiências nos 
dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. O STF 
acatou o pedido e determinou que as au-
diências fossem feitas. Em sua decisão, o 
ministro Dias Toffoli argumentou que “a 
suspensão da realização das audiências 
de custódia representa o prejuízo do di-
reito do preso de ser levado à autoridade 
judiciária para o exame da legalidade da 
constrição da sua liberdade”7.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL,  
SAÚDE MENTAL E  
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Dentre as famílias atendidas, ao menos 42 
delas, ou 5,5% do total, trouxeram à equi-
pe do GACF questões relacionadas a saú-
de mental, dependência química e assis-
tência social. Nesses casos, a equipe de 
Serviço Social do GACF buscava, através 
do instrumento de escuta, entender a de-
manda levantada pelo familiar, suas con-
sequências e possíveis origens, para reali-
zar encaminhamentos aos equipamentos 
da rede de proteção social mais próxima 
da casa do custodiado ou do familiar. 

Cabe destacar que os encaminhamentos 
eram feitos respeitando a lógica de aloca-
ção territorial de cada equipamento e da 
disponibilidade de Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS), Centros de 
Referência Especializada em Assistência 
Social (CREAS), Centros de Atenção Psi-
cossocial (CAPS) e Centros de Atenção Psi-
cossocial - Álcool e Drogas (CAPS-AD).

Em casos de violência doméstica, era co-
mum que a mulher agredida estivesse 
presente na porta do presídio, portando 
os documentos do companheiro a serem 
entregues à defensoria. Muito abaladas, 
essas mulheres precisavam de um acolhi-
mento cuidadoso, pois, diante da cadeia, 
sentiam-se culpadas por terem seus com-
panheiros presos, e demonstravam estar 
muito abaladas psicologicamente com a 
recente agressão sofrida.

Apesar de termos delegacias especiali-
zadas para o atendimento a mulher e o  

Núcleo Especial de Direito da Mulher e de 
Vítimas de Violência (NUDEM), da defenso-
ria pública, identificamos que o número de 
equipamentos e ações voltadas para esse 
tipo de atendimento ainda são incipientes. 

Os familiares de custodiados com proble-
mas de saúde mental demonstravam-se 
muito preocupados com a situação dos 
presos e a necessidade de tomarem medi-
camento de uso controlado. Nem sempre 
as famílias possuíam laudos médicos que 
comprovassem os distúrbios, ou receitas 
recentes com a prescrição dos remédios, 
o que impedia a entrega destes e dimi-
nuía a probabilidade de o juiz liberar o 
custodiado, sem a comprovação médica. 

Nos casos de dependentes químicos, a 
falta de laudos também era uma questão 
que dificultava o pleito defensivo pela 
liberdade provisória. Além disso, era co-
mum que as famílias alegassem que a 
pequena quantidade apreendida com os 
custodiados no momento do flagrante 
fosse para uso pessoal. Entretanto, nos 
casos de prisões acontecidas em favelas 
dominadas por facções criminosas, a ten-
dência dos magistrados era a de conver-
são da prisão, apesar da pequena quanti-
dade de drogas.

EGRESSOS ATENDIDOS
O Grupo de Acolhimento ao Custodiado e 
ao Familiar atendeu também um pequeno 
volume de pessoas que haviam sido libera-
das na audiência de custódia, que haviam 
acabado de ser beneficiadas com habeas 
corpus, ou que tinham tido suas prisões 

temporárias suspensas. Vale ressaltar que 
o trabalho do GACF na porta do presídio 
estava focado nas famílias, com o horário 
de acolhimento até as 14h, enquanto os 
custodiados que passavam pela audiência 
só eram liberados no começo da noite. 

Nesses 26 casos, ou 3,5%, chamou a aten-
ção a falta de informações dos egressos 
quanto aos seus processos e sua situação 
legal. No caso de presos cuja prisão tem-
porária havia expirado, eles saíam da Fre-
derico Marques sem nenhum papel com 
orientações sobre as investigações ou os 
processos a que respondiam.  Essas pes-
soas sequer sabiam qual seria sua situa-
ção legal dali em diante, se havia medidas 
cautelares a serem cumpridas, em qual 
vara deveriam comparecer e onde buscar 
atendimento da defensoria.

Era comum que os presos saíssem sem seus 
pertences e somente com a roupa do corpo, 
camisa branca, short azul e havaianas. Eles 
sequer sabiam onde estavam seus documen-
tos e bens pessoais. Apenas os custodiados 
liberados na custódia costumam passar pela 
equipe técnica de psicóloga e assistente so-
cial da CEAC. Entretanto, os demais internos 
da Frederico Marques, Crispim Ventino (uni-
dade de presos por pensão alimentícia e do 
regime aberto) e Oscar Stevenson (semi-aber-
to e aberto para mulheres) não recebem ne-
nhum tipo de acolhimento pelo serviço social 
da unidade antes de serem libertados.

Desde agosto de 2019, os custodiados libera-
dos pelos juízes da custódia ganham um va-
le-transporte para irem para casa. Entretanto, 
essa passagem não é concedida aos demais 
presos que ganham o alvará de soltura em 

outros momentos. Portanto, essas pessoas 
tinham dificuldade para pegar o transporte 
na volta para casa, sobretudo aqueles que 
moravam em outros municípios. 

A IMPORTÂNCIA DO  
ACOLHIMENTO AOS  
FAMILIARES
Ao longo dos três meses de acolhimento 
realizado na porta de Benfica, o GACF se 
tornou referência na localidade, sendo os 
familiares direcionados pela própria Seap 
à nossa equipe. O atendimento passou a 
integrar o Fluxo proposto pelo Programa 
Justiça Presente (Anexo 5), do Conselho 
Nacional de Justiça, devido à importância 
de se desenvolver um atendimento espe-
cializado às famílias na Central de Audi-
ência de Custódia para que esta seja mais 
humanizada e garanta os direitos dos  
familiares de presos. 

O trabalho de atenção às famílias colabo-
rou com o melhor funcionamento da porta 
de entrada do sistema e propiciou o aces-
so a informações urgentes e extremamente 
necessárias tanto para familiares de pes-
soas presas em flagrante quanto daquelas 
presas por mandado de prisão. Com a pre-
sença do GACF do lado de fora do presídio, 
os agentes da Seap que trabalham na por-
taria tiveram menos pessoas batendo na 
porta atrás de informações que eles mes-
mos não tem condições de fornecer, pois 
cuidam apenas da segurança do local. 

Ademais, o acolhimento realizado an-
tes da audiência permitiu que familia-
res buscassem a tempo a documentação  
necessária a ser entregue à defesa.  
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O acolhimento era feito antes de a equipe 
da Defensoria se dirigir para o lado de fora 
da unidade para recolher os documentos, 
de modo que, após as orientações dadas 
pela equipe do GACF, as famílias se orga-
nizavam para buscar as documentações, 
xerocá-las ou conseguir fotos das mes-
mas, a serem entregues pessoalmente, na 
porta, ou enviadas para o e-mail ou what-
sapp da Defensoria da custódia. 

A própria equipe da Defensoria percebeu 
que, com o acolhimento, mais famílias 
passaram a entregar os documentos cor-
retos e a tempo da audiência. A comuni-
cação da equipe direta com a Defensoria 
melhorava não somente o fluxo de entre-
ga de documentos, como alertava quanto 
a casos graves de custodiados com pro-
blemas de saúde,  saúde mental, mulheres 
com filhos, estrangeiros, idosos e outros 
casos com demandas especiais. Portanto, 
colaborou-se, de fato, com a garantia de 
uma defesa plena, ampliando a possibi-
lidade de os custodiados serem soltos na 
audiência, impactando positivamente no 
desfecho das audiência e na redução do 
uso da prisão provisória.

Além disso, o Grupo também mantinha 
uma comunicação direta com a equipe 
psicossocial do TJ sobre casos delicados e 
que demandavam atenção da psicóloga e 
da assistente social da CEAC.

Pode-se dizer que os familiares ficaram 
mais protegidos quanto ao esquema de 
extorsões praticadas na porta do presí-
dio, inclusive por advogados, e passaram a 
conhecer melhor seus direitos a partir do 
acolhimento realizado, estando mais aten-

tos a possíveis assédios sofridos. O aces-
so à informação permitia que as famílias 
deixassem de pagar por serviços cobrados 
ilegalmente, como a entrada de remédios 
e a realização das carteirinhas, por exem-
plo. Ao conhecerem seus direitos, os fami-
liares se empoderam e se blindam contra 
a má fé de pessoas que se aproveitam do 
desespero de quem teve um parente preso 
e quer fazer de tudo para ajudá-lo.

O Grupo de Acolhimento ao Custodiado e 
ao Familiar atendeu pessoas encaminha-
das por outras instituições, movimentos 
sociais e até mesmo familiares de presos. 
O trabalho passou a ser conhecido por 
quem milita e atua no sistema de Justiça 
Criminal, de modo que os acolhimentos 
efetivamente integraram-se ao fluxo na 
porta de entrada de Benfica. 

A diálogo da equipe do ISER, Eu Sou Eu, 
Elas Existem e Instituto Nelson Mandela, 
com os representantes do Conselho Na-
cional de Justiça, do Tribunal de Justiça, 
do Ministério Público, da Defensoria Pú-
blica e da Seap colaborou para a troca 
de informações e aprendizados sobre as 
demandas dos familiares e custodiados, 
ampliando a articulação interinstitucio-
nal com os atores envolvidos na porta 
de entrada do sistema. Tanto em debates 
públicos quanto em reuniões de trabalho, 
os integrantes do GACF colaboram para 
compartilhar os desafios do acolhimen-
to às famílias e a necessidade de o poder  
público se voltar para esse público, que 
tem constantemente seus direitos viola-
dos e o acesso à informação negado, as-
severando as experiências traumáticas 
com o sistema de justiça e a prisão. 

A partir da escuta às demandas por in-
formação dos familiares de preso na 

porta de Benfica, elencamos uma série de 
recomendações às instituições da Justiça 
e ao Poder Executivo, que podem colabo-
rar para implementar melhorias no aten-
dimento às famílias e na porta de entra 
do sistema carcerário. Acredita-se que 
cabe ao Estado promover o acesso à in-
formação e a garantia de direitos das fa-
mílias, tratando-as com dignidade e res-

peito, desde os primeiros momentos em 
que tomam conhecimento da prisão de  
seus parentes.

Cada instituição envolvida nas fases de 
investigação, prisão e julgamento pode 
colaborar para a implementação das reco-
mendações que se seguem abaixo, assu-
mindo suas responsabilidades na promo-
ção de direitos humanos e na construção 
de um modelo de justiça cidadã: 

Notificação das famílias sobre a prisão;

Acesso a cópias dos Autos de Prisão em Flagrante e Inquéritos Policiais nas delegacias 
da Polícia Civil;

Entrega dos documentos e pertences dos presos às famílias, na delegacia; 

Transferência imediata dos presos para Benfica, diminuindo o tempo de permanência 
na carceragem da delegacia;

Inclusão na pauta de audiência no mesmo dia em que preso dá entrada no presídio, 
respeitando-se as 24 horas de prazo para apresentação ao juiz;

Instalação de um Posto Avançado Interinstitucional voltado para os familiares, em  

RECOMENDAÇÕES A PARTIR DA 
DEMANDA DOS FAMILIARES
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Benfica, com equipes da Defensoria, Tribunal de Justiça e Seap, e equipe psicossocial, com 
acesso ao Sipen e aos processos;

Construção de um espaço de espera adequado voltado aos familiares em Benfica;

Acesso dos familiares à Audiência de custódia;

Realização da audiência de custódia para todas as pessoas que são presas, incluindo-
se aquelas presas por mandado e aquelas que ficam hospitalizadas;

Acesso à emergência dos familiares de pessoas hospitalizadas e custodiadas pela polícia;

Aceleração na liberação dos custodiados que tem a liberdade provisória concedida 
nas audiências, saindo logo após a realização das mesmas;

Ampliação dos postos do Detran que realizam a confecção da carteirinha de visitante da Seap;

Diminuição do tempo de confecção da carteira de visitante da Seap pelo Detran;

Autorização para entrega de itens de higiene pessoal e alimentos aos presos provi-
sórios, nas primeiras semanas de acautelamento no Frederico Marques e em outros 
presídios, sem a necessidade da carteirinha;

Publicação no site da Seap e da Defensoria Pública das resoluções que regulamentam 
a entrada de alimentos, objetos e medicamentos nas unidades prisionais;

Entrega de vale-transporte para todos os presos que saem dos presídios;
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