
 

PROJETO DE LEI Nº 2224/2020 

EMENTA: 
DISPÕE SOBRE A TESTAGEM PARA COVID-19 APLICADA A PESSOAS 

EM PRIVAÇÃO DE LIBERDADE OU PRESAS EM FLAGRANTE DE 
MANEIRA A PROMOVER O CONTINGENCIAMENTO DA PANDEMIA DO 
CORONAVÍRUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Disponível em: 
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=144&url=L3NjcHJvMTkyMy5uc2YvMT
A2MWY3NTlkOTdhNmIyNDgzMjU2NmVjMDAxOGQ4MzIvNDI2YjkzNmQzYmU2MTA1YzAzMjU4
NTNjMDA0YzczZTk/T3BlbkRvY3VtZW50 

 

Autor(es): Deputadas RENATA SOUZA, MÔNICA FRANCISCO, DANI 
MONTEIRO 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
RESOLVE: 
 

Art. 1º. Fica obrigada a Secretária de Estado de Administração 
Penitenciária aplicar testes para o COVID-19 em todos os presos e 
presas na unidade de porta de entrada do sistema prisional, 
realizando a devida separação para os assintomáticos, grupo de risco 
e sintomáticos. 
Parágrafo único. Fica a Secretaria de Estado de Saúde obrigada a 
fornecer os testes para COVID-19 através da Subsecretaria Adjunta 
de Tratamento Penitenciária e Coordenação de Gestão em Saúde 
Penitenciária. 
 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 

 

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 31 de Março de 2020  
 

 
 

Deputadas RENATA SOUZA, MÔNICA FRANCISCO, DANI MONTEIRO 
 

JUSTIFICATIVA 
 

É dever também do Poder Legislativo contribuir para adoção de 
medidas emergenciais, concretas e efetivas para conter as 
possibilidades de contágio do vírus “COVID-19”, cuja disseminação já 
foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que significa o risco de atingir de forma simultânea a 
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população mundial, sem possibilidade de rastreamento e identificação 
dos infectados. 
Nesse sentido, impõe-se sejam tomadas providências que levem em 
conta a urgência em reduzir a velocidade de transmissão, para que a 
estrutura do sistema de saúde tenha condições de atender os 
infectados e que o acesso ao tratamento não seja prejudicado.  
O sistema prisional é um ambiente propício à proliferação veloz do 
coronavírus e também pode servir de ponto de alastramento da 
doença haja vista a alta concentração de presos em celas, 
caracterizando-se uma situação de superlotação que pode se 
transformar em uma tragédia diante da epidemia. Tal superlotação 
coloca em risco a saúde tanto das pessoas encarceradas, quanto dos 
agentes públicos e demais usuários que acessam as unidades 
prisionais. 
 

 este conte to,   importante lembrar das  ecomendaç es do 
Consel o  acional de  ustiça  publicadas em 17/3/2020 que devem ser 
cumpridas pelos Tribunais de  ustiça dos estados, com objetivo 
precípuo de redu ir a disseminação intramuros e a letalidade pelo 
COVID-19   egundo a  iocru , e istem apro imadamente     idosos 
nas pris es do   , 16% com 70 anos ou mais; cerca de 750 casos de 
tuberculose em tratamento, muitos com comprometimento pulmonar 
avançado   ste  uadro poderá ser um agente de aceleração do 
progn stico da COVID-19. 
 

Segundo informações do Mecanismo Estadual de Prevenção e 
Combate à Tortura do Rio de Janeiro, há uma média de 70 pessoas 
ingressando no Sistema Prisional diariamente, inclusive durante o 
recente período de calamidade pública, a testagem para o COVID-19 
nestas pessoas é fundamental para coibir a propagação do vírus no 
coletivo e entre os funcionários do sistema. 
Em razão do exposto, visando minimizar os impactos da pandemia do 
Covid-19 sobre a população do estado do Rio de Janeiro, é que 
apresentamos o presente Projeto de Lei, solicitando o apoio dos e das 
nobres colegas. 
 
 


