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Na luta é que a gente se encontra...Desde 1500, tem mais 
invasão do que descobrimento, tem sangue retinto pisado, atrás 
do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um 
país que não está no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua 
cara é de cariri, não veio do céu, nem das mãos de Isabel, a 
liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de 
julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez 
de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês. 

(Mangueira - samba enredo ganhador, 2019) 
 

 

1. Nota Preliminar 

 

Este trabalho foi construído por muitas mãos e por muitas vozes, ele é uma aposta de 

que só a memória coletiva pode ser um instrumento de resistência frente a história 

hegemônica que nos é imposta. A memória politicamente minoritária, dos grupos 

excluídos, é a força que move as mudanças tão necessárias em um mundo 

devastadoramente desigual e opressor. 

Aqui aparecem algumas linhas de uma enorme história. Linhas de vidas marcadas pela 

violência extrema do Estado. Essa história é muito maior do que essas páginas e não 

caberia em um nenhum texto. Ela é maior do que os anos dessa suposta democracia na 

qual vivemos, essa história começa em 1500 e é marcada pelo sangue indígena e pelo 

sangue negro. A memória dominante, contada sobre os anos de uma democracia nunca 

efetivada, fala de bandidos, delinquentes, traficantes, suspeitos, culpados; fala de uma 

violência que ameaça a integridade e a vida das pessoas que merecem proteção, das 

pessoas de bem. Essa memória, a história que ela constrói, é um instrumento de 

manutenção do poder de poucos - majoritariamente brancos - sobre muitos - 

inevitavelmente negros e pobres. Um poder que se estabelece por meio de uma 

violência brutal e institucionalizada.  

As linhas que aqui aparecem são algumas daquelas que escaparam - através da luta 

incansável das famílias afetadas pela violência de Estado, de militantes, movimentos 

sociais e organizações de direitos humanos - a uma política de invisibilização e 

esquecimento sustentada pelo Estado, pelo grande capital e pela mídia hegemônica. 

Essas memórias são as únicas capazes de contar uma outra história, na qual o Estado 
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pode aparecer como o verdadeiro autor das maiores violências ocorridas nesse país: da 

colonização aos dias atuais.  

Apenas a costura de uma memória coletiva, que é infinitamente maior do que esse 

relatório, é capaz de sustentar redes de resistência e luta. Esperamos que este trabalho 

possa se tornar um instrumento e contribuir para esta luta. 
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2. Introdução 

 

"O cheiro era insuportável. No canto, uma mulher chorava tanto que parecia que seus 

ossos iam se quebrar com as convulsões. Era isso que eles queriam. O bebê tinha se 

sujado, e Afua, sua mãe, não tinha leite. Ela estava nua, a não ser pelo trapinho que os 

mercadores lhe deram para limpar os mamilos quando vazassem; mas eles tinham se 

equivocado. Se não havia comida para a mãe, não haveria alimento para o bebê. O bebê 

logo começaria a chorar, mas o som seria absorvido pelas paredes de barro, incorporado 

aos gritos das centenas de mulheres que o cercavam.  

Esi estava no calabouço das mulheres no Castelo de Cape Coast havia duas semanas. 

Passou ali o seu aniversário de quinze anos. No seu aniversário de catorze anos, ela 

estava no coração da terra axânti, no compound do seu pai, o Grande Homem. 

(...) 

Um soldado entrou no calabouço e começou a falar. Ele precisou tapar o nariz para não 

vomitar. As mulheres não o entendiam. A voz dele não parecia zangada, mas elas 

tinham aprendido a recuar ao avistarem aquele uniforme, aquele pele da cor da polpa de 

coco. 

O soldado repetiu o que tinha dito, dessa vez mais alto, como se o volume fosse forçar o 

entendimento. Irritado, ele se arriscou a entrar mais no calabouço. Pisou em fezes e 

praguejou. Ele arrancou o bebê do colo de Afua, e Afua começou a chorar. Ele a 

esbofeteou, e ela parou, um reflexo condicionado.  

Tansi estava sentada ao lado de Esi. As duas tinham feito a viagem para o castelo juntas. 

Agora que não estavam andando o tempo todo, nem falando baixinho, Esi teve tempo 

para conhecer a amiga de viagem. 

(...) 

De manhã, Afua já tinha morrido. Sua pele estava azul e roxa, e Esi soube que ela tinha 

prendido a respiração até Nyame levá-la. Todas elas seriam castigadas por isso. Os 

soldados entraram, apesar de Esi já não poder dizer a que horas. As paredes de barro do 

calabouço deixavam todas as horas iguais. Não havia sol. Havia escuridão de dia, de 

noite e em todos os momentos. Às vezes, eram tantos os corpos acumulados no 
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calabouço das mulheres que todas elas precisavam ficar deitadas, de bruços, para que 

mais mulheres fossem empilhadas por cima." (GYASI, 2017, pp. 49-53) 

 

"... falar sobre a máscara do silenciamento. Tal máscara foi uma peça muito concreta, 

um instrumento real que se tornou parte do projeto colonial europeu por mais de 

trezentos anos. Ela era composta por um pedaço de metal colocado no interior da boca 

do sujeito Negro, instalado entre a língua e a mandíbula e fixado por detrás da cabeça 

por duas cordas, uma em torno do queixo e a outra em torno do nariz e da testa. 

Oficialmente, a máscara era usada pelos senhores brancos para evitar que africanos/as 

escravizados/as comessem cana-de-açúcar ou cacau enquanto trabalhavam nas 

plantações, mas sua principal função era implementar um senso de mudez e de medo, 

visto que a boca era um lugar tanto de mudez quanto de tortura. Neste sentido, a 

máscara representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza as políticas sádicas de 

conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos(as) chamados(as) 

"Outros(as)": Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que 

podemos falar?" (KILOMBA in BERTH, 2018, p. 47) 

 

A voz de minha bisavó 
ecoou criança 
nos porões do navio. 
Ecoou lamentos 
de uma infância perdida. 
 
A voz de minha avó 
ecoou obediência 
aos brancos-donos de tudo. 
 
A voz de minha mãe 
ecoou baixinho revolta 
no fundo das cozinhas alheias 
debaixo das trouxas 
roupagens sujas dos brancos 
pelo caminho empoeirado 
rumo à favela. 
 
A minha voz ainda 
ecoa versos perplexos 
com rimas de sangue 
         e fome. 
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A voz de minha filha 
recorre todas as nossas vozes 
recolhe em si 
as vozes mudas caladas 
engasgadas nas gargantas. 
 
A voz de minha filha 
recolhe em si 
a fala e o ato. 
O ontem - o hoje - o agora. 
Na voz de minha filha 
se fará ouvir a ressonância 
O eco da vida-liberdade. 
 
(EVARISTO, 2017, pp. 24-25) 
 
 

" - Você está usando a pedra? - perguntou a avó. 

Instintivamente, Marjorie ergueu a mão até o colar que seu pai lhe dera só um ano antes, 

dizendo que finalmente ela estava com idade suficiente para cuidar dele. Ele tinha 

pertencido à Velha e a Abena antes dela, a James, a Quey e a Effia, a Bela, 

anteriormente. Tudo tinha começado com Maame, a mulher que ateou um enorme 

incêndio. Seu pai dissera que o colar fazia parte da história da sua família e que ela 

nunca deveria tirá-lo, nem dá-lo para outros. Agora, ele refletia a água do mar à sua 

frente, ondas de ouro tremeluzindo na pedra negra. 

- Estou, minha velha. 

A avó pegou sua mão e mais uma vez elas ficaram em silêncio. 

- Você está nessa água - disse ela, por fim. 

Marjorie assentiu, séria. No dia do seu nascimento, há treze anos, lá do outro lado do 

Atlântico, seus pais tinham enviado pelo correio, para a Velha, seu cordão umbilical, 

para que ela pudesse jogá-lo ao mar. Esse tinha sido o único pedido da Velha: se seu 

filho e nora, os dois já velhos quando decidiram se casar e se mudar para os Estados 

Unidos, algum dia tivessem um filho, que mandassem alguma coisa dessa criança de 

volta para Gana. 
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- Nossa família começou aqui, em Cape Coast - disse a Velha. Ela apontou para o 

Castelo de Cape Coast. - Nos meus sonhos, eu não parava de ver esse castelo, mas não 

sabia por quê. Um dia, vim a essas águas e pude sentir os espíritos dos nossos ancestrais 

me chamando. Alguns estavam livres e suas vozes falavam comigo saindo da areia, mas 

outros estavam presos bem fundo nas águas; então, precisei entrar pelo mar para ouvir 

suas vozes. Andei tanto que a água quase me carregou ao encontro desses espíritos que 

estavam presos tão fundo no mar que nunca se libertariam. Quando estavam vivos, eles 

não sabiam de onde tinham vindo, e assim, mortos, não sabiam como chegar à terra 

firme. Eu pus você dentro da água para que, se um dia seu espírito se perdesse, você 

soubesse onde era seu chão. 

Marjorie assentiu enquanto a avó pegava sua mão e ia andando cada vez mais longe 

para dentro da água. Esse era seu ritual de verão, sua avó fazendo com que se lembrasse 

de como encontrar o caminho de casa." (GYASI, 2017, pp. 395-396) 

 
"Acreditamos que a instauração de um arquivo é indispensável para restituir os negros à 

sua história, mas é uma tarefa extraordinariamente complicada. Com efeito, nem tudo o 

que os negros viveram como história necessariamente deixou vestígios; e, nos lugares 

onde foram produzidos, nem todos esses vestígios foram preservados. Assim, como é 

que, na ausência de vestígios, de fontes dos fatos historiográficos, se escreve a História? 

Rapidamente se tem a impressão de que a escrita da história dos negros só pode ser feita 

com base em fragmentos, mobilizados para dar conta de uma experiência em si mesma 

fragmentada, a de um povo pontilhado, lutando para se definir não como um compósito 

disparatado, mas como uma comunidade cujas manchas de sangue são visíveis por toda 

a superfície da modernidade." (MBEMBE, 2018, p. 63) 

 

...A carne mais barata do mercado é a carne negra... (Elza Soares, 2002) 
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3. Metodologia 

 

Um processo de pesquisa é composto pelas experiências, os encontros e desencontros, 

as descobertas, as redes que se formam e que se desfazem, vividos ao longo de sua 

duração. Este relatório tem o objetivo de dar corpo para este processo. É importante, 

nesse momento de conclusão, afirmar que este é um trabalho que precisa continuar: a 

experiência de uma Subcomissão da Verdade na Democracia, precisa se multiplicar, 

com outros formatos, outras integrantes, com novos focos de análise. Não apenas 

porque três anos e uma equipe extremamente reduzida são insuficientes para o trabalho 

de análise de trinta anos de violências cometidas pelo Estado, mas também porque essa 

violência não terminará no momento da publicação desse relatório. Pelo contrário. Os 

tempos atuais mostram um aprofundamento das violações aos direitos humanos e um 

grave retrocesso político. O momento de conclusão dessa pesquisa, é testemunha do 

acesso ao poder político de partidos de extrema direita, cujos representantes eleitos 

defendem publicamente a violência, o ataque aos direitos humanos, e o preconceito 

contra populações historicamente afetadas pela ação violadora do Estado.  

Vivemos mais um triste momento de nossa história e será necessária muita luta. A 

memória dessa luta precisa, agora e sempre, ser registrada por aqueles que sofrem essas 

violências na pele e protagonizam a resistência. Essa pele, em toda a história brasileira, 

tem cor. O Estado é genocida: mata, todos os dias, negros e negras em todo o país. No 

Rio de Janeiro, âmbito no qual esse trabalho se desenvolve, não é diferente. E a morte 

tem várias formas: oprimir, humilhar, agredir, prender, silenciar, mutilar, torturar, 

desaparecer, assassinar. O Estado mata sempre que é violento, sempre que utiliza o seu 

poder bélico ou sua estrutura institucional no contra senso da garantia de direitos e da 

construção de políticas sociais.  

Os tiros que executaram Marielle e Anderson, os pneus que arrastaram 
Claudia da Silva Ferreira há quatro anos, as fardas que impediram que 
a marcha contra a farsa da abolição em 1988 alcançasse o monumento 
a Zumbi, as togas que condenaram Rafael Braga contrariando ou 
impedindo a constituição de provas periciais, a subnotificação dos 
assassinatos contra a população transvestigênero constituem-se como 
alguns exemplos do que ocorre rotineiramente com os corpos que 
compartilham marcadores identitários com as/os citadas/os.  

Cada faceta dessa realidade permite mostrar uma parte do que nos 
constitui como sociedade e do que são feitas nossas Instituições. 
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Mostram o racismo que se manifesta institucional e 
intersubjetivamente, dimensões muito pouco visibilizadas nas imagens 
que se (re)produzem sobre o Brasil. Mostram que o ódio que mata 
decorre daqueles que determinam o padrão do humano, do que merece 
respeito e proteção, da(s) vida(s) que importa(m). (PIRES, 2018, p.1) 

 

Não há dúvidas de que a violência do Estado, por vezes, erra o alvo. Essas situações 

são, no entanto, um desvio na atuação rotineira da máquina institucional. Um erro de 

cálculo, uma falha em uma estrutura opressora maior, e que raras vezes atinge as 

camadas - branca de classe média, média alta, alta - que, via de regra, contituem as 

populações protegidas por essa estrutura. Por essas situações poderem ser 

compreendidas como exceções, é que esse trabalho traz a memória daqueles que, pela 

regra, são o alvo dessa violência.  

O que poderia dizer o sujeito negro se sua boca não fosse selada? E o 
que o sujeito branco deveria ouvir? Há um medo apreensivo de que, se 
o sujeito colonial falar, o colonizador terá que escutar. Ele/ela seria 
forçado a um confronto desconfortável com as verdades dos "Outros". 
Verdades que foram negadas, reprimidas e mantidas em silêncio, 
como segredos. Eu gosto dessa frase "quieto na medida em que é 
forçado a". Essa é uma expressão das pessoas da Diáspora africana 
que anuncia como alguém esta prestes a revelar o que se supõe ser um 
segredo. Segredos como a escravidão. Segredos como o colonialismo. 
Segredos como o racismo. (KILOMBA, 2012, p. 20) 

 

É importante registrar que a experiência de uma primeira comissão de verdade na 

democracia também precisa ser objeto de reflexão e análise, para que a luta se 

aprofunde, para que as estruturas de privilégio sejam cada vez mais fissuradas. Pois 

também os processos de luta, para se tornarem mais fortes, precisam ser pensados de 

forma crítica e construtiva: além do tempo de duração, do tamanho da equipe, e da 

ausência de recursos para viabilizar um trabalho mais aprofundado, uma importante 

limitação da Subcomissão - assinalada ao longo do processo por organizações da 

sociedade civil e movimentos sociais - foi a ausência de representantes dos gurpos 

diretamente afetados pela violência de Estado na sua composição. 

 

*** 
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Para a construção do trabalho sobre Espaços de Privação da Liberdade e Tortura 

partimos da compreensão da tortura como um fenômeno estrutural. Entendemos que, 

para além dos casos de tortura específicos - cometidos por um indivíduo ou um coletivo 

pertencente ao Estado contra um indivíduo ou um coletivo em situação de privação de 

liberdade -, a prática de tortura se atualiza nas próprias condições nas quais se dá o 

cumprimento de tal privação. Ademais, a tortura no estado do Rio de Janeiro é também 

estrutural, como será desenvolvido ao longo desse relatório, pois ela permeia toda a 

estrutura do Estado: as instituições que compõem o poder executivo; o poder 

legislativo; e as instâncias que formam o sistema de justiça, com destaque pasa a 

atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário.  

Foram utilizadas as seguintes fontes de dados e informações durante o processo de 

pesquisa: 

 Artigos, livros, relatórios de pesquisa, entre outras fontes bibliográficas já 

produzidas ao longo das últimas décadas. O esforço de produção de análises e 

estudos - desenvolvidos principalmente por universidades e organizações de direitos 

humanos - sobre os temas que atravessam essa parte do relatório subsidia o trabalho 

aqui desenvolvido; 

 

 Tratados, Convenções, Protocolos e Jurisprudências internacionais - da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) e da Organizações das Nações Unidas (ONU). Esse 

material foi analisado e sistematizado por alunas/os e professoras do Núcleo de 

Direitos Humanos da PUC/Rio (NDH-PUC/Rio) e é parte essencial do relatório aqui 

apresentado. Tal trabalho foi fruto de uma rica parceria firmada com o NDH-

PUC/Rio, no início da atuação da Subcomissão. Os integrantes do Núcleo que 

compuseram a equipe de pesquisa estão registrados ao final desse relatório. 

 

 Relatórios Anuais, Temáticos e de Visitas produzidos pelo Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/RJ) e cedidos à Subcomissão. A equipe do 

NDH-PUC/Rio foi responsável pela sistematização das informações desses 

relatórios no que se refere às unidades que compõem os diferentes sistemas de 

privação da liberdade. Essa documentação, considerando a quase total ausência de 

produção de dados pelo Estado, foi imprescindível para a construção da memória 

dos últimos anos em relação a esses espaços; 
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 Relatórios de Monitoramento e Fiscalização produzidos pelo Núcleo de Direitos 

Humanos da Defensoria Pública (NUDEDH) e cedidos à Subcomissão para 

subsidiar a pesquisa. A equipe do NDH-PUC/Rio foi responsável pela 

sistematização das informações desses relatórios no que se refere às unidades que 

compõem os diferentes sistemas de privação da liberdade;  

 

 Documentos cedidos pela Defensoria Pública, através do NUDEDH e do Núcleo do 

Sistema Penitenciário (NUSPEN) qua abordam as atividades desenvolvidas por 

esses organismos, tais como ações civis públicas, ação indenizatórias, denúncias de 

casos específicos, entre outras; 

  

 Documentos cedidos pelo Ministério Público, através da Promotoria de Tutela 

Coletiva do Sistema Prisional e da Promotoria de Tutela Coletiva do Sistema 

Socioeducativo, que abordam as atividades desenvolvidas por esses órgão e dão 

conta de visitas de fiscalização, inquéritos, ações civis públicas, termos de oitivas,  

denúncias de casos específicos, entre outras; 

 

 Documentação referente ao trabalho e aos casos acompanhados pela organização de 

direitos humanos Justiça Global. Esta cedeu o seu acervo documental referente ao 

tema da tortura e privação da liberdade para subsidiar o trabalho aqui realizado; 

 

 Os casos pertinentes à temática atendidos pela Comissão de Defesa dos Direitos 

Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(CDDHC/ALERJ). O acesso a esses dados se deu através da consulta dos mais de 

5.000 casos atendidos, no sistema interno da CDDHC/ALERJ. Esta memória foi 

complementada pelo testemunho coletivo de ex integrantes e dos integrantes atuais 

da Comissão;  

 

 O testemunho coletivo da equipe - ex integrantes e composição atual do MEPCT/RJ. 

Tal registro complementa a memória acessada através dos relatórios cedidos; 
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 Notícias publicadas pelo jornal O Globo entre os anos de 1985 e 2017. Esse 

levantamento foi feito na base do acervo online do jornal, a partir da palavra-chave 

"Tortura"; 

 

 Escuta e registro, em áudio e vídeo, de testemunhos de violência do Estado 

referentes ao tema da privação da liberdade e da tortura. Compõem o relatório, além 

dos dois testemunhos coletivos já citados, 40 relatos de experiências e memórias. As 

narrativas de assistentes sociais, psicólogas(os), cientistas sociais, defensoras(es) 

públicas(os), promotoras(es), professoras(es), militantes, familiares e egressos 

formam o coração desse trabalho. 

 

 Textos elaborados por profissionais e militantes do campo dos direitos humanos e 

que compõem diferentes seções do relatório; 

 

 Todas as reuniões, entrevistas e conversas realizadas com diferentes atores do 

campo temático em questão e que foram fundamentais para a definição dos 

caminhos da pesquisa e para a produção das análises a partir do material levantado. 

 

O trabalho de coleta e análise dos dados, dos documentos e dos testemunho, seguiu uma 

metodologia cartográfica e qualitativa. Cartográfica porque não plenamente definida a 

priori: cada conversa, cada testemunho e cada documento encontrado, abriam um novo 

caminho possível de análise e de desdobramento da pesquisa. Entendemos que não 

poderíamos, solitariamente, definir os rumos da pesquisa, e sim que esses deveriam ser 

definidos pelo próprio campo no qual esta se produzia. Qualitativa porque os rumos 

seguidos nos possibilitaram o acesso a uma infinidade de documentos e relatos que, a 

partir dos pequenos universos que traziam à tona, possibilitavam a compreensão de uma 

dinâmica bem maior e mais profunda do que os fatos restritos que desvendavam. Tal 

percepção exigiu um mergulho aprofundado nos detalhes dessas memórias. 

Durante o processo de pesquisa, foi constatada a quase completa inexistência de 

produção e sistematização de dados por parte das instituições do Estado e a falta de 

transparência para o acesso as informações eventualmente produzidas sobre agressões e 

torturas cometidas pela polícia e dentro das instituições de privação da liberdade. 
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Somado a isso, ocorre um grave fenômeno de subnotificação dos mais diversos tipos de 

violência institucional - pelo risco que o registro impõem àquele que denuncia e pela 

ausência de programas efetivos de proteção. Esses fatores são verdadeiros limitadores 

de uma pesquisa quantitativa que possa traduzir de forma confiável o atual cenário de 

violações relacionadas à tortura. A produção, sistematização e publicização de 

informações por parte do Estado é uma questão que precisa ser enfrentada com 

seriedade, se desejamos dar visibilidade para as dinâmicas que compõem a atuação de 

suas diferenças instituições. 

É necessário pontuar duas ressalvas metodológicas em relação aos casos específicos 

relatados: estes representam apenas um reduzido universo da totalidade dos casos de 

maus tratos e tortura existentes. A definição deste pequeno universo se deu a partir da 

indicação de atores da sociedade civil e do poder público que ao longo desses três anos 

atuaram em parceria com a Subcomissão. Ademais, considerando a atual intangibilidade 

do universo completo de casos, devido a ausência de dados confiáveis, a análise destes 

casos teve como objetivo jogar luz em tantos outros ainda invibilizados, uma vez que 

partilham de uma dinâmica comum de violação por parte do Estado; optou-se pela 

retirada dos nomes em todos os casos relatados, salvo aqueles que aparecem nas notícias 

de jornal, por terem sido veiculados publicamente dessa forma. Essa opção se deu por 

um respeito ao sigilo das vítimas e familiares e, apesar de entre os casos haver aqueles 

que ganharam notoriedade e repercussão, optamos por seguir a regra do sigilo para 

todos.  

Por fim, optamos por realizar as considerações analíticas sobre os dados, informações e 

relatos coletados somente ao final do relatório. Tal opção se deveu a duas razões 

principais: apenas com a exposição ao leitor de toda a documentação coletada e 

trabalhada ao longo da pesquisa é possível construir uma análise que costure as 

informações acessadas. É essa costura que permite o delineamento das dinâmicas 

históricas - que compuseram as últimas três décadas, mas cujas origem datam de muito 

antes - que estruturam a atuação violenta do Estado; garantir o protagonismo das 

histórias narradas - pois até mesmo os documentos mais formais narram histórias - e das 

pessoas escutadas durante o trabalho, evitando a excessiva interpretação por parte 

daqueles que escrevem este trabalho ao longo da exposição destas memórias. 
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Esperamos que este trabalho contribua de alguma forma para a luta contra a violência 

do Estado. E que a ele se sigam muitos outros. 
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4. Tortura, Privação da Liberdade e a Proteção Internacional aos Direitos 
Humanos 

 

Conforme foi relatado na metodologia, no início dos trabalhos da Subcomissão da 

Verdade, foi realizada uma parceria com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC/Rio, 

para o desenvolvimento de uma pesquisa que abrangesse, primordialmente, dois eixos 

de análise: a compreensão do conceito de tortura no sistema interamericano e no sistema 

ONU de proteção aos direitos humanos, e na legislação brasileira; um levantamento 

histórico sobre as unidades e dinâmicas que estruturaram e estruturam o sistema 

prisional do Rio de Janeiro. Da pesquisa realizada pelas/os integrantes do NDH-

PUC/Rio resultou um relatório histórico e analítico que virá, ainda, a ser publicado na 

íntegra pelo Núcleo. No que tange ao presente relatório, são utilizadas diferentes partes 

do trabalho desenvolvido por esta parceria e que passam, assim, a compor também o 

resultado do trabalho da Subcomissão da Verdade em relação a esses dois eixos de 

análise. 

  

4.1 Privação da Liberdade e os Princípios do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos  

 

Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com 
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana. 

(Artigo 10.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos) 

 

Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito 
devido à dignidade inerente ao ser humano.  

(Artigo 5.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos) 

 

As acomodações destinadas aos reclusos, especialmente dormitórios, 
devem satisfazer todas as exigências de higiene e saúde, tomando-se 
devidamente em consideração as condições climatéricas e 
especialmente a cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a 
iluminação, o aquecimento e a ventilação. 

(Regra 10 das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos)  
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Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para 
receberem visitas e de se comunicaram com um advogado de sua 
própria escolha ou com um defensor público, sem demora, 
interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer 
assunto legal, em conformidade com a legislação local. Tais encontros 
podem estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não passíveis de 
serem ouvidos por estes. 

(Regra 61 das Regras de Mandela)   

 

No caso de sujeição de uma pessoa a qualquer forma de detenção ou 
prisão, nenhuma restrição ou derrogação pode ser admitida aos 
direitos do homem reconhecidos ou em vigor num Estado ao abrigo de 
leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob o pretexto de que o 
presente Conjunto de Princípios não reconhece esses direitos ou os 
reconhece em menor grau. 

(Princípio 3 do Conjunto de Princípios Básicos para a Proteção de 
Todas as Pessoas sob qualquer Forma de Detenção ou Prisão)  

 

A responsabilidade das prisões pela guarda dos reclusos e pela 
proteção da sociedade contra a criminalidade deverá ser exercida em 
conformidade com os demais objetivos sociais do Estado e com as 
suas responsabilidades fundamentais de promoção do bem-estar e 
desenvolvimento de todos os membros da sociedade. 

(Princípio 4 dos Princípios Básicos para o Tratamento dos Reclusos) 

 

Os programas relativos às medidas não privativas de liberdade devem 
ser planificados e aplicados de modo sistemático como parte do 
sistema de justiça criminal no processo de desenvolvimento nacional. 

(Regra 21.1 das Regras Mínimas para a Elaboração de Medidas não 
Privativas de Liberdade/Regras de Tóquio) 

  

...Para assegurar a proteção adequada de todas as pessoas contra a 
tortura e outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 
degradantes, as Nações Unidas trabalham desde há muitos anos na 
elaboração de normas de aplicação universal. As convenções, 
declarações e resoluções adoptadas pelos Estados Membros das 
Nações Unidas afirmam claramente que não pode existir qualquer 
exceção para a proibição da tortura e estabelecem outras obrigações 
para garantir a proteção das pessoas contra tais abusos....  

(Protocolo de Istambul)  

 

Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para assegurar que a orientação sexual e a identidade de 
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gênero não possam, em nenhuma circunstância, constituir justificação 
para prisão ou detenção, inclusive eliminando-se dispositivos da lei 
criminal definidos de maneira vaga que facilitam a aplicação 
discriminatória ou abrem espaço para prisões motivadas pelo 
preconceito. 

(Princípio 7.a dos Princípios sobre a aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero/Princípios de Yogyakarta)  

 

Toda pessoa privada de liberdade que esteja sujeita à jurisdição de 
qualquer dos Estados membros da Organização dos Estados 
Americanos será tratada humanamente, com irrestrito respeito à sua 
dignidade própria e aos seus direitos e garantias fundamentais e com 
estrito apego aos instrumentos internacionais sobre direitos humanos. 
Em especial, levando em conta a posição especial de garante dos 
Estados frente às pessoas privadas de liberdade, terão elas respeitadas 
e garantidas a vida e a integridade pessoal bem como asseguradas 
condições mínimas compatíveis com sua dignidade. Serão também 
protegidas contra todo tipo de ameaças e atos de tortura, execução, 
desaparecimento forçado, tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 
degradantes, violência sexual, castigos corporais, castigos coletivos, 
intervenção forçada ou tratamento coercitivo, métodos que tenham por 
finalidade anular sua personalidade ou reduzir sua capacidade física 
ou mental. 

(Princípio 1 dos Princípios e boas práticas para a proteção para as 
pessoas privadas de liberdade nas Américas)  

 

Deverão ser disponibilizados às mulheres presas com necessidades de 
atenção à saúde mental, na prisão ou fora dela, programas de atenção à 
saúde mental individualizados, abrangentes, sensíveis às questões de 
gênero e centrados na compreensão dos traumas, assim como 
programas de reabilitação.  

Funcionários/as da prisão deverão ser alertados dos momentos em que 
as mulheres possam sentir especial angústia, para que sejam sensíveis 
à situação dessas mulheres e assegurem que elas recebam apoio 
adequado. 

(Item c, regras 12 e 13 das Regras das Nações Unidas para o 
tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade 
para mulheres infratoras/Regras de Bangkok) 

 

 

Do vasto quadro de normas internacionais de direitos humanos relacionadas ao 

cumprimento de penas de privação da liberdade, desdobram-se os seguintes parâmetros 

mínimos exigidos pelo direito internacional dos direitos humanos. No Estado do Rio de 
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Janeiro, a própria privação da liberdade, da forma como é estruturada e com as 

condições existentes nos diferentes espaços de aprisionamento, configura grave e 

permanente violação aos direitos humanos por parte do Estado. Como veremos ao longo 

deste material, além das agressões físicas diretas cometidas contra pessoas privadas de 

liberdade, a estrutura da privação da liberdade deve ser considerada uma forma 

permanente de tortura. Apresentamos abaixo os parâmetros exigidos, como forma de 

documentá-los, mas, acima de tudo, para que a privação de liberdade como ela é 

realizada no Rio de Janeiro, possa ser comparada àquilo que deveria ser cumprido pelo 

Estado. 

 

Combate à superlotação  

 

- O número de vagas disponíveis em cada local de privação de liberdade, assim como a 

taxa de ocupação real de cada estabelecimento ou centro, deverá ser pública, acessível e 

regularmente atualizada. A lei disporá os procedimentos mediante os quais as pessoas 

privadas de liberdade, seus advogados ou organizações não-governamentais, poderão 

impugnar os dados acerca do número de vagas de um estabelecimento ou sua taxa de 

ocupação, individual ou coletivamente. Nos procedimentos de impugnação deverá ser 

permitido o trabalho de peritos independentes. 

 

- A ocupação do estabelecimento acima do número estabelecido de vagas será proibida 

por lei. Quando desse fato decorra a violação de direitos humanos, deverá ela ser 

considerada pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. A lei deverá 

estabelecer os mecanismos para remediar de maneira imediata qualquer situação de 

alojamento acima do número de vagas estabelecido. Os juízes competentes deverão 

adotar medidas corretivas adequadas na ausência de regulamentação legal efetiva. 

 

- Constatado o alojamento de pessoas acima do número de vagas estabelecido num 

estabelecimento, os Estados deverão investigar as razões que motivaram tal situação e 

determinar as respectivas responsabilidades individuais dos funcionários que tenham 

autorizado essas medidas. Deverão, ademais, adotar medidas para que a situação não se 

repita. Em ambos os casos, a lei disporá os procedimentos mediante os quais as pessoas 

privadas de liberdade, seus advogados ou as organizações não-governamentais poderão 

participar dos procedimentos correspondentes.  
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(Princípio XVII dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas 

privadas de liberdade nas Américas) 

 

Condições das acomodações 

 

- As pessoas privadas de liberdade deverão dispor de espaço suficiente, com exposição 

diária à luz natural, ventilação e calefação apropriadas, segundo as condições climáticas 

do local de privação de liberdade. Receberão a cama individual, roupa de cama 

adequada e às demais condições indispensáveis para o descanso noturno. As instalações 

deverão levar em conta, entre outras, as necessidades especiais das pessoas doentes, das 

portadoras de deficiência, das crianças, das mulheres grávidas ou mães lactantes e dos 

idosos. (Princípio XII.1 dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas 

privadas de liberdade nas Américas) 

 

- As celas ou quartos destinados ao descanso noturno não devem ser ocupados por mais 

de um preso. Se, por razões especiais, tais como superlotação temporária, for necessário 

que a administração prisional central faça uma exceção à regra, não é recomendável que 

dois presos sejam alojados em uma mesma cela ou quarto. Onde houver dormitórios, 

estes deverão ser ocupados por presos cuidadosamente selecionados como sendo 

capazes de serem alojados juntos. Durante a noite, deve haver vigilância regular, de 

acordo com a natureza do estabelecimento prisional. 

 

- Todos os ambientes de uso dos presos e, em particular, todos os quartos, celas e 

dormitórios, devem satisfazer as exigências de higiene e saúde, levando-se em conta as 

condições climáticas e, particularmente, o conteúdo volumétrico de ar, o espaço 

mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação.  

 

- Em todos os locais onde os presos deverão viver ou trabalhar: (a) As janelas devem ser 

grandes o suficiente para que os presos possam ler ou trabalhar com luz natural e devem 

ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco mesmo quando haja ventilação 

artificial; (b) Luz artificial deverá ser suficiente para os presos poderem ler ou trabalhar 

sem prejudicar a visão. 
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- As instalações sanitárias devem ser adequadas para possibilitar que todos os presos 

façam suas necessidades fisiológicas quando necessário e com higiene e decência. 

 

- Devem ser fornecidas instalações adequadas para banho, a fim de que todo preso possa 

tomar banho, e assim possa ser exigido, na temperatura apropriada ao clima, com a 

frequência necessária para a higiene geral de acordo com a estação do ano e a região 

geográfica, mas pelo menos uma vez por semana em clima temperado. 

 

- Todos os locais de um estabelecimento prisional frequentados regularmente pelos 

presos deverão ser sempre mantidos e conservados minuciosamente limpos. 

 

- Todo prisioneiro deve, de acordo com os padrões locais e nacionais, ter uma cama 

separada, e roupas de cama suficientes que devem estar limpas quando distribuídas, ser 

mantidas em boas condições e ser trocadas com a frequência necessária para garantir 

sua limpeza.  

(Regras 12 a 17 e 21 das Regras de Mandela) 

 

Higiene pessoal  

 

- Deve ser exigido que o preso mantenha sua limpeza pessoal e, para esse fim, deve ter 

acesso a água e artigos de higiene, conforme necessário para sua saúde e limpeza. 

(Regra 18 das Regras de Mandela) 

 

- As pessoas privadas de liberdade terão acesso a instalações sanitárias higiênicas e em 

número suficiente, que assegurem sua privacidade e dignidade. Terão acesso também a 

produtos básicos de higiene pessoal e a água para o asseio pessoal, conforme as 

condições climáticas. (Princípio XII.2 dos Princípios e boas práticas para a proteção 

para as pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

Acesso à água e à comida 

 

- Todo preso deve receber da administração prisional, em horários regulares, alimento 

com valor nutricional adequado à sua saúde e resistência, de qualidade, bem preparada e 
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bem servida. Todo preso deve ter acesso à água potável sempre que necessitar. (Regra 

22 das Regras de Mandela) 

 

- As pessoas privadas de liberdade terão direito a receber alimentação que atenda, em 

quantidade, qualidade e condições de higiene, a uma nutrição adequada e suficiente e 

leve em consideração as questões culturais e religiosas dessas pessoas bem como as 

necessidades ou dietas especiais determinadas por critérios médicos. Essa alimentação 

será oferecida em horários regulares e sua suspensão ou limitação, como medida 

disciplinar, deverá ser proibida por lei. (Princípio XI.1 dos Princípios e boas práticas 

para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

- Toda pessoa privada de liberdade terá acesso permanente à água potável suficiente e 

adequada para consumo. A suspensão ou limitação desse acesso, como medida 

disciplinar, deverá ser proibida por lei. (Princípio XI.2 dos Princípios e boas práticas 

para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

Acesso à saúde  

 

- O provimento de serviços médicos para os presos é uma responsabilidade do Estado. 

Os presos devem usufruir dos mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à 

comunidade, e os serviços de saúde necessários devem ser gratuitos, sem discriminação 

motivada pela sua situação jurídica. Os serviços de saúde serão organizados 

conjuntamente com a administração geral da saúde pública e de forma a garantir a 

continuidade do tratamento e da assistência, inclusive nos casos de HIV, tuberculose e 

outras doenças infecciosas, abrangendo também a dependência às drogas. (Regra 24 das 

Regras de Mandela) 

 

- As pessoas privadas de liberdade terão direito à saúde, entendida como o gozo do mais 

alto nível possível de bem-estar físico, mental e social, que inclui, entre outros, o 

atendimento médico, psiquiátrico e odontológico adequado; a disponibilidade 

permanente de pessoal médico idôneo e imparcial; o acesso a tratamento e 

medicamentos apropriados e gratuitos; a implantação de programas de educação e 

promoção em saúde, imunização, prevenção e tratamento de doenças infecciosas, 

endêmicas e de outra natureza; e as medidas especiais para atender às necessidades 
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especiais de saúde das pessoas privadas de liberdade que façam parte de grupos 

vulneráveis ou de alto risco, tais como: os idosos, as mulheres, as crianças, as pessoas 

com deficiência e as portadoras do HIV/AIDS, tuberculose e doenças em fase terminal. 

O tratamento deverá basear-se em princípios científicos e aplicar as melhores práticas. 

(Princípio X dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas 

de liberdade nas Américas) 

 

- Toda pessoa privada de liberdade terá direito a ser submetida a exame médico ou 

psicológico, imparcial e confidencial, efetuado por pessoal de saúde idôneo, 

imediatamente após seu ingresso no estabelecimento de reclusão ou encarceramento, a 

fim de constatar seu estado de saúde física ou mental e a existência de qualquer 

ferimento, dano corporal ou mental; assegurar a identificação e tratamento de qualquer 

problema significativo de saúde; ou verificar queixas sobre possíveis maus-tratos ou 

torturas ou determinar a necessidade de atendimento e tratamento. (Princípio IX.3 dos 

Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas 

Américas) 

 

- A pessoa detida ou presa deve beneficiar de um exame médico adequado, em prazo tão 

breve quanto possível após o seu ingresso no local de detenção ou prisão; 

posteriormente deve beneficiar cuidados e tratamentos médicos sempre que tal se 

mostre necessário. Esses cuidados e tratamentos são gratuitos. (Princípio 24 - Conjunto 

de Princípios Básicos para a Proteção de Todas as Pessoas sob qualquer Forma de 

Detenção ou Prisão) 

 

- Toda unidade prisional deve contar com um serviço de saúde incumbido de avaliar, 

promover, proteger e melhorar a saúde física e mental dos presos, prestando particular 

atenção aos presos com necessidades especiais ou problemas de saúde que dificultam 

sua reabilitação. Os serviços de saúde devem ser compostos por equipe interdisciplinar, 

com pessoal qualificado suficiente, atuando com total independência clínica, e deve 

abranger a experiência necessária de psicologia e psiquiatria. Serviço odontológico 

qualificado deve ser disponibilizado a todo preso. (Regra 25 das Regras de Mandela) 
 

- Todos os estabelecimentos prisionais devem assegurar o pronto acesso à atenção 

médica em casos urgentes. Os presos que necessitem de tratamento especializado ou de 
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cirurgia devem ser transferidos para instituições especializadas ou hospitais civis. Se as 

unidades prisionais possuírem instalações hospitalares, devem contar com pessoal e 

equipamento apropriados para prestar tratamento e atenção adequados aos presos a eles 

encaminhados. 

 

- O médico ou, onde aplicável, outros profissionais qualificados de saúde devem ter 

acesso diário a todos os presos doentes, a todos os presos que relatem problemas físicos 

ou mentais de saúde ou ferimentos e a qualquer preso ao qual lhes chamem à atenção. 

Todos os exames médicos devem ser conduzidos em total confidencialidade. 

 

-  A relação entre o médico ou outros profissionais de saúde e o preso deve ser regida 

pelos mesmos padrões éticos e profissionais aplicados aos pacientes da comunidade.  

 

- O médico deve relatar ao diretor sempre que considerar que a saúde física ou mental 

de um preso foi ou será prejudicialmente afetada pelo encarceramento contínuo ou pelas 

condições do encarceramento. 

 

- Se, durante o exame de admissão ou a prestação posterior de cuidados médicos, o 

médico ou profissional de saúde perceber qualquer sinal de tortura ou tratamento ou 

sanções cruéis, desumanos ou degradantes, deve registrar e relatar tais casos à 

autoridade médica, administrativa ou judicial competente. Salvaguardas procedimentais 

apropriadas devem ser seguidas para garantir que o preso ou indivíduos a ele associados 

não sejam expostos a perigos previsíveis. (Regras 27 e 31 a 34 das Regras de Mandela) 

 

Acesso à defesa legal 

 

- Todo preso deve ter o direito de fazer uma solicitação ou reclamação sobre seu 

tratamento, sem censura quanto ao conteúdo, à administração prisional central, à 

autoridade judiciária ou a outras autoridades competentes, inclusive àqueles com 

poderes de revisão e de remediação. (Regra 56.3 das Regras de Mandela) 

 

- Mecanismos de salvaguardas devem ser criados para assegurar que os presos possam 

fazer solicitações e reclamações de forma segura e, se requisitado pelo reclamante, 

confidencialmente. O preso, ou qualquer outra pessoa mencionada no parágrafo 4 da 
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Regra 56, não deve ser exposto a qualquer risco de retaliação, intimidação ou outras 

consequências negativas como resultado de uma solicitação ou reclamação. (Regra 57.2 

das Regras de Mandela) 

 

- Alegações de tortura ou tratamentos ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes 

deverão ser apreciadas imediatamente e devem resultar em uma pronta e imparcial 

investigação, conduzida por autoridade nacional independente. (Regra 57.3 das Regras 

de Mandela) 

 

-  Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas 

e de se comunicarem com um advogado de sua própria escolha ou com um defensor 

público, sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre 

qualquer assunto legal, em conformidade com a legislação local. Tais encontros podem 

estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não passíveis de serem ouvidos por estes. 

(Regra 61.1 das Regras de Mandela). 

 

- Os presos devem ter acesso a assistência jurídica efetiva. (Regra 61.3 das Regras de 

Mandela) 

 

- Toda pessoa privada de liberdade terá direito, em todo momento e circunstância, à 

proteção de juízes e tribunais competentes, independentes e imparciais, estabelecidos 

anteriormente por lei, bem como ao acesso regular a essas instâncias. (Princípio V dos 

Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas 

Américas) 

 

- As pessoas privadas de liberdade terão o direito de petição individual ou coletiva e de  

obter resposta junto às autoridades judiciais, administrativas e de outra natureza. Esse 

direito poderá ser exercido por terceiras pessoas ou organizações, em conformidade com 

a lei. Esse direito compreende, entre outros, o de apresentar petições, denúncias ou 

queixas às autoridades competentes e de receber pronta resposta num prazo razoável. 

Compreende também o direito de solicitar e receber oportunamente informação sobre 

sua situação processual e sobre a contagem da pena, caso seja pertinente. As pessoas 

privadas de liberdade terão direito ainda a apresentar denúncias, petições ou queixas às 

instituições nacionais de direitos humanos; à Comissão Interamericana de Direitos 
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Humanos; e às demais instâncias internacionais competentes, conforme os requisitos 

dispostos no direito interno e no Direito Internacional. (Princípio VII dos Princípios e 

boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

Oportunidades de trabalho e de educação 

 

- Toda pessoa privada de liberdade terá direito a trabalhar, a oportunidades efetivas de 

trabalho e a receber remuneração adequada e eqüitativa, de acordo com sua capacidade 

física e mental, a fim de que se promova a regeneração, reabilitação e readaptação social 

dos condenados, estimule e incentive a cultura do trabalho e combata o ócio nos locais 

de privação de liberdade. Em nenhum caso o trabalho terá caráter punitivo. (Princípio 

XIV dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de 

liberdade nas Américas) 

 

- Os presos condenados devem ter a oportunidade de trabalhar e/ou participar 

ativamente de sua reabilitação, sendo esta atividade sujeita à determinação, por um 

médico ou outro profissional de saúde qualificado, de sua aptidão física e mental. 

Trabalho suficiente de natureza útil deve ser oferecido aos presos de modo a conservá-

los ativos durante um dia normal de trabalho. (Regra 96 das Regras de Mandela) 

 

- O trabalho na prisão não deve ser de natureza estressante. Os presos não devem ser 

mantidos em regime de escravidão ou servidão. Nenhum preso será solicitado a 

trabalhar para beneficiar pessoal ou privativamente qualquer membro da equipe 

prisional. (Regra 97 das Regras de Mandela) 

 

- Deve haver um sistema de remuneração igualitária para o trabalho dos presos. (Regra 

103 das Regras de Mandela) 

 

- As pessoas privadas de liberdade terão direito à educação, que será acessível a todas 

elas, sem discriminação alguma, e levará em conta a diversidade cultural e suas 

necessidades especiais. O ensino fundamental ou básico será gratuito para as pessoas 

privadas de liberdade, especialmente as crianças e os adultos que não tenham recebido 

ou concluído o ciclo completo de instrução dos anos iniciais desse ensino. (Princípio 
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XIII dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de 

liberdade nas Américas) 

 

- Instrumentos devem ser criados para promover a educação de todos os presos que 

possam se beneficiar disso, incluindo instrução religiosa, em países onde isso é possível. 

A educação de analfabetos e jovens presos deve ser compulsória, e a administração 

prisional deve destinar atenção especial a isso. Na medida do possível, a educação dos 

presos deve ser integrada ao sistema educacional do país, para que após sua liberação 

eles possam continuar seus estudos sem maiores dificuldades. (Regra 104 das Regras de 

Mandela). 

 

- Todas as unidades prisionais devem oferecer atividades recreativas e culturais em 

benefício da saúde física e mental dos presos. (Regra 105 das Regras de Mandela) 

 

- Toda unidade prisional deve ter uma biblioteca para uso de todas as categorias de 

presos, adequadamente provida de livros de lazer e de instrução, e os presos devem ser 

incentivados a fazer uso dela. (Regra 64 das Regras de Mandela) 

 

Banho de sol, ar fresco, exercício e esporte  

 

- Todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos uma hora diária de 

exercícios ao ar livre, se o clima permitir. Jovens presos, e outros com idade e condições 

físicas adequadas, devem receber treinamento físico e de lazer durante o período de 

exercício. Para este fim, espaço, instalações e equipamentos devem ser providenciados. 

(Regra 23 das Regras de Mandela) 

 

Contato com o mundo exterior  

 

- Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, de comunicarem-se 

periodicamente com seus familiares e amigos, periodicamente: (a) por correspondência 

e utilizando, onde houver, de telecomunicações, meios digitais, eletrônicos e outros; e 

(b) por meio de visitas. (Regra 58 das Regras de Mandela) 
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- A pessoa detida ou presa tem o direito de receber visitas, nomeadamente dos membros 

de sua família, e de se corresponder, nomeadamente com eles, e deve dispor de 

oportunidades adequadas para comunicar com o mundo exterior sem prejuízo das 

condições e restrições razoáveis, previstas por lei ou por regulamento adotados nos 

termos da lei. (Princípio 19 - Conjunto de Princípios Básicos para a Proteção de Todas 

as Pessoas sob qualquer Forma de Detenção ou Prisão) 

 

- Os presos devem ser alocados, na medida do possível, em unidades prisionais 

próximas às suas casas ou ao local de sua reabilitação social. (Regra 59 das Regras de 

Mandela) 

 

- A administração prisional deve informar imediatamente o preso sobre doença grave ou 

a morte de parente próximo, cônjuge ou companheiro. Quando as circunstâncias 

permitirem, o preso deve ser autorizado a ir ver, sob escolta ou sozinho, o parente 

próximo, o cônjuge ou o companheiro, que esteja gravemente doente ou a participar do 

funeral de tais pessoas. (Regra 70 das Regras de Mandela) 

 

Segurança e integridade física das pessoas privadas de liberdade  

 

- A segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos prestadores de serviço e dos 

visitantes deve ser sempre assegurada. (Regra 1 das Regras de Mandela) 

 

- As diferentes categorias de presos devem ser mantidas em estabelecimentos prisionais 

separados ou em diferentes setores de um mesmo estabelecimento prisional, levando em 

consideração seu sexo, idade, antecedentes criminais, razões da detenção e necessidades 

de tratamento. Assim: (a) Homens e mulheres devem, sempre que possível, permanecer 

detidos em unidades separadas. Nos estabelecimentos que recebam homens e mulheres, 

todos os recintos destinados às mulheres devem ser totalmente separados; (b) Presos 

preventivos devem ser mantidos separados daqueles condenados; (c) Indivíduos presos 

por dívidas, ou outros presos civis, devem ser mantidos separados dos indivíduos presos 

por infrações criminais; (d) Jovens presos devem ser mantidos separados dos adultos. 

(Regra 11 das Regras de Mandela) 
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- Em nenhuma hipótese devem as restrições ou sanções disciplinares implicar em tortura 

ou outra forma de tratamento ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. As 

seguintes práticas, em particular, devem ser proibidas: (a) Confinamento solitário 

indefinido; (b) Confinamento solitário prolongado; (c) Encarceramento em cela escura 

ou constantemente iluminada; (d) Castigos corporais ou redução da dieta ou água 

potável do preso; (e) Castigos coletivos. Sanções disciplinares ou medidas restritivas 

não devem incluir a proibição de contato com a família. O contato familiar só pode ser 

restringido por um prazo limitado e quando for estritamente necessário para a 

manutenção da segurança e da ordem. (Regra 43 das Regras de Mandela) 

 

- O pessoal dos locais de privação de liberdade não empregará a força e outros meios 

coercitivos, salvo excepcionalmente, de maneira proporcional, em casos de gravidade, 

urgência e necessidade, como último recurso depois de terem sido esgotadas 

previamente as demais vias disponíveis, e pelo tempo e na medida indispensáveis para 

garantir a segurança, a ordem interna, a proteção dos direitos fundamentais da 

população privada de liberdade, do pessoal ou das visitas. Será proibido ao pessoal o 

uso de armas de fogo ou outro tipo de arma letal no interior dos locais de privação de 

liberdade, salvo quando seja estritamente inevitável para proteger a vida das 

pessoas. (Princípio XXIII.2 dos Princípios e boas práticas para a proteção para as 

pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

- Os funcionários das unidades prisionais não devem, em seu relacionamento com os 

presos, usar de força, exceto em caso de autodefesa, tentativa de fuga, ou resistência 

ativa ou passiva a uma ordem fundada em leis ou regulamentos. Agentes que recorram 

ao uso da força não devem fazê‑lo além do estritamente necessário e devem relatar o 

incidente imediatamente ao diretor da unidade prisional. Os agentes prisionais devem 

receber treinamento físico para capacitá‑los a controlar presos agressivos. Exceto em 

circunstâncias especiais, no cumprimento das tarefas que exigem contato direto com os 

presos, os funcionários prisionais não devem estar armados. Além disso, a equipe não 

deve, em circunstância alguma, portar armas, a menos que seja treinada para fazer uso 

delas. (Regra 82 das Regras de Mandela) 
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- Quando os presos estiverem sendo removidos de, ou para, uma unidade, devem ser 

expostos ao público pelo menor tempo possível, e devem ser adotadas as devidas 

salvaguardas para protégé-los de insultos, curiosidade e qualquer forma de publicidade. 

Deve ser proibido o transporte de presos em veículo com ventilação ou iluminação 

inadequadas ou que possa submetê-los a qualquer forma de sofrimento físico. O 

transporte de presos deve ter as despesas pagas pela administração e ser feito em 

condições iguais para todos. (Regra 73 das Regras de Mandela) 

 

- Serão adotadas medidas apropriadas e eficazes para prevenir todo tipo de violência 

entre as pessoas privadas de liberdade e entre estas e o pessoal dos estabelecimentos. 

Para essa finalidade, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:  a. 

separar as pessoas de maneira adequada e por categoria, conforme os critérios 

estabelecidos neste documento; b. assegurar a capacitação e formação contínua e 

apropriada do pessoal; c. aumentar o pessoal destinado à segurança e vigilância interior 

e estabelecer normas de vigilância contínua nos estabelecimentos; d. evitar de maneira 

efetiva o ingresso de armas, drogas, álcool e outras substâncias ou objetos proibidos por 

lei, por meio de exames e inspeções periódicas e a utilização de meios tecnológicos ou 

outros métodos apropriados, inclusive a revista do próprio pessoal; e. estabelecer 

mecanismos de alerta preventivo de crises ou emergências; f. promover a mediação e a 

solução pacífica de conflitos internos; g. evitar e combater todo tipo de abuso de 

autoridade e atos de corrupção; e h. erradicar a impunidade, investigando e punindo 

todo tipo de ato de violência e corrupção, conforme a lei. (Princípio XXIII.1 dos 

Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas 

Américas) 

 

4.2 O conceito de Tortura no Sistema Internacional de Direitos Humanos e na 

Legislação Brasileira 

  

Analisamos, nessa etapa, o conceito de tortura a partir de uma visão predominantemente 

jurídica, fundamentada no desenvolvimento mais recente da doutrina, normativa e 

jurisprudência do Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH)1, em especial do 

                                                        
1Entende-se por Direito Internacional dos Direitos Humanos um conjunto de normas, procedimentos e 
instituições destinadas a exigir dos Estados o respeito pelos direitos humanos. Não se trata de uma esfera 
internacional de justiça penal, de modo que seu objetivo não é impor sanções a indivíduos acusados de 
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Sistema das Nações Unidas (ou Sistema Universal) e do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (SIDH). O Brasil faz parte de ambos os sistemas protetivos, tendo 

ratificado os principais tratados internacionais que proíbem a prática de tortura e 

aceitado expressamente a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Note-se que os instrumentos normativos aqui mencionados foram ratificados pelo 

Brasil2 e, consequentemente, devem ser respeitados pelos seus entes federados, dentre 

eles o Estado do Rio de Janeiro. É dever do Estado brasileiro, em âmbito nacional, 

estadual e municipal, prevenir, investigar, reparar as vítimas e responsabilizar os 

agentes perpetradores da tortura3. O delito de tortura (sua tipificação e definição) vem 

recebendo contornos diferenciados ao longo do tempo, podendo variar de acordo com a 

fonte interpretativa utilizada: tratados internacionais, leis nacionais dos Estados ou 

pesquisas doutrinárias (como é o caso dos estudos raciais críticos). Trata-se de um 

debate em constante disputa e que adquire fundamental importância no contexto 

brasileiro. Aqui, optamos por analisar a definição de tortura desenvolvida pelo DIDH, 

sem, contudo, desconsiderarmos outras fontes relevantes, sempre que elas indicassem 

uma interpretação mais favorável à proteção dos direitos humanos de pessoas privadas 

de liberdade.  

A tortura, bem como outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 

são proibidos à luz do DIDH, não podendo ser relativizados nem mesmo em situações 

consideradas excepcionais como em casos de guerra, estado de sítio ou de emergência. 

Considerada norma imperativa do Direito Internacional, a proibição da tortura é 

vinculante a todos os Estados, mesmo aqueles não signatários dos tratados 

internacionais. Disso decorre que qualquer agente estatal (ou particular que age em seu 

nome) é proibido de praticar, instigar, tolerar ou negligenciar atos de torturas contra 

qualquer indivíduo, sendo dever do Estado adotar as medidas legislativas, 

                                                                                                                                                                   
uma determinada violação, mas sim dar suporte às vítimas e cobrar dos Estados o seu dever de devida 
diligência (prevenção, investigação e reparação).  
2O Brasil é signatários dos principais tratados do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, dentre 
eles a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir 
a Tortura, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, bem 
como do Sistema ONU, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, o Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e o Protocolo Facultativo à Convenção contra 
a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (OPCAT).  
3Art. 15 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, 
Desumanos e Degradantes.  
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administrativas, judiciais ou de outra natureza, necessárias para impedir atos de tortura 

no território sob a sua jurisdição4. 

Diante da seriedade de tal conduta, a prática de tortura é considerada, no âmbito 

internacional, uma grave violação de direitos humanos. Esta expressão utilizada para 

indicar a violação de direitos considerados inderrogáveis, como o direito à vida e à 

integridade pessoal. Por não haver um rol específicos de graves violações de direitos 

humanos, tem cabido à jurisprudência dos tribunais internacionais desenvolver tal 

definição. De forma geral, é possível afirmar que constituem graves violações de 

direitos humanos, além da tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes, as detenções ilegais e arbitrárias, as execuções sumárias, arbitrárias e 

extrajudiciais, os desaparecimentos forçados,  bem como a prática de genocídio, de 

crimes de guerra e de crimes contra a humanidade (ver Art. 5º Estatuto do Tribunal 

Penal Internacional). 

A tortura pode, assim, ser qualificada como um crime de lesa humanidade, quando 

praticada no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer 

população civil. Trata-se ainda de um delito imprescritível e sujeito à jurisdição 

universal, que é uma regra costumeira internacional que diz respeito à competência que 

os tribunais de qualquer Estado têm para processar pessoas por crimes, considerados de 

natureza mais grave (como crimes de guerra, crimes contra humanidade, genocídio e 

tortura), cometidos fora de seus territórios, sem necessidade da vítima ou do agente ser 

nacional daquele Estado. 

Existe atualmente uma série de instrumentos normativos que buscam definir a prática de 

tortura no quadro do DIDH:  

 Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas 

Cruéis, Desumanos e Degradantes; 

 Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura;  

 Declaração Universal de Direitos Humanos (Art. 5º); 

 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 4º);  

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art 5º);  

 Convenção dos Direitos da Criança da ONU (art. 37);  
                                                        
4Art. 2º Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos 
e Degradantes. 
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 Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os 

Trabalhadores Migratórios e de seus familiares da ONU (art. 10); 

 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (art. 15); 

 Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais (art. 3 º);  

 Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos (art. 5º). 

 

Dentre eles, assume papel central a Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela 

Assembleia Geral da ONU em 1984, e já incorporada à legislação nacional brasileira, 

cujo texto define a tortura como:  

Art. 1. (...) qualquer ato pelo qual uma violenta dor ou sofrimento, físico ou 
mental, é infligido intencionalmente a uma pessoa, com o fim de se obter dela 
ou de uma terceira pessoa informações ou confissão; de puni-la por um ato 
que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter 
cometido; de intimidar ou coagir ela ou uma terceira pessoa; ou por qualquer 
razão baseada em discriminação de qualquer espécie, quando tal dor ou 
sofrimento é imposto por um funcionário público ou por outra pessoa atuando 
no exercício de funções públicas, ou ainda por instigação dele ou com o seu 
consentimento ou aquiescência. 

 

No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, destaca-se a Convenção 

Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura aprovada pela Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), de 1985, que define a tortura como: 

Art. 2. (...) todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa 
penas ou sofrimentos físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, 
como meio de intimidação, como castigo corporal, como medida preventiva, 
como pena ou qualquer outro fim. (Entende-se) também por tortura a 
aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a personalidade 
da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não causem 
dor física ou angústia psíquica. 

 

Partindo desses duas definições centrais, constata-se, ao menos, três elementos 

essenciais para a configuração do delito de tortura no direito internacional dos direitos 

humanos (DIDH): 
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1) O status e a intenção do perpetrador: Para a configuração da tortura, é preciso que 

haja uma ação, instigação, omissão ou aquiescência que inflija dor ou sofrimento físico 

à vítima, promovida por um agente estatal ou por um terceiro que atue em seu nome. 

Com efeito, no âmbito do DIDH, a responsabilidade internacional do Estado surge da 

ação direta, instigação, omissão ou conivência de agente estatal, seja no âmbito do 

Poder Executivo, Judiciário, Legislativo ou qualquer outra esfera estatal (como no caso 

da atuação do Ministério Público). Vale ressaltar que, apesar de abranger atos omissivos 

e comissivos, a tortura, no quadro do DIDH, só pode ser configurada quando houver 

intencionalidade do agente. 

 

2) A natureza da conduta - a inflição de grave dor (física ou psicológica) ou 

sofrimento à vítima: A gravidade da dor ou do sofrimento impostos à vítima abrange 

considerações tanto dos aspectos objetivos da conduta (como, por exemplo, o período 

em que a vítima foi submetida a sofrimento, o método utilizado para produção da dor e 

as condições sócio-políticas que levaram à conduta), quanto os aspectos subjetivos da 

vítima (relativos às condições de vulnerabilidade das vítimas, o gênero, a raça, a idade, 

deficiência, identidade de gênero e sexualidade, por exemplo).  

 

3) Um propósito que motiva a conduta: Dentre os fins possíveis (mas jamais 

exaustivos), destacam-se, por exemplo, a intimidação da vítima, a obtenção de 

informações, a realização de interrogatórios em sede de investigação criminal, a 

imposição de castigos corporais, a execução de trabalho forçado, a imposição de 

medidas ilegais e arbitrárias para cumprimento de pena, ou ainda métodos utilizados 

como forma de discriminação. Os tratados internacionais afirmam que ficam excluídos, 

do conceito de tortura, as dores ou sofrimentos que sejam consequências inerentes ou 

decorrentes da imposição de sanções legítimas. Importante destacar, nesse ponto, que 

uma sanção, para ser legítima, deve respeitar não apenas a legalidade (previsão em lei), 

como sua aplicação não pode se dar de maneira arbitrária (quanto às suas causas e 

métodos). Com efeito, ainda que legais, sanções podem ser arbitrárias sempre que 

implementadas em desrespeito aos direitos fundamentais do indivíduo.  

 

A diferença conceitual entre tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes não é rígida. No entanto, ambas as condutas são terminantemente proibidas 

no âmbito do DIDH. O artigo 5ᵒ da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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determina que "ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, 

desumano ou degradante". Trata-se de uma proibição geral, a partir da qual cabe 

prioritariamente à jurisprudência internacional estabelecer a distinção entre ambos os 

conceitos. Nesse sentido, tal diferença fica normalmente a cargo da análise 

circunstancial de cada caso: em determinadas situações, a gravidade da conduta é tão 

evidente que a qualificação de tortura é facilmente atribuída a um ato; em outras, os 

órgãos internacionais entendem ser necessário, para tanto, a verificação de uma série de 

fatores complementares, como, por exemplo, as condições de vulnerabilidade da vítima 

(idade, gênero, raça, etnia), uma vez que as características pessoais podem mudar a 

percepção da realidade do indivíduo e, por conseguinte, aumentar o sofrimento quando 

são submetidos a certos tratamentos.  

A ausência de definições fechadas e restritas pode ser considerada um ponto positivo, 

posto que permite que, com o tempo, os conceitos se tornem aplicáveis a uma maior 

diversidade de condutas, podendo vir a abarcar, futuramente, outros atos antes excluídos 

da definição estabelecida pelo artigo 5ᵒ da Declaração Universal de Direitos Humanos e 

reproduzida na maioria dos demais tratados de direitos humanos. O comentário da 

Assembleia Geral da ONU sobre o Código de Conduta para Oficiais da Lei (Resolução 

número 34/169 de 1979) esclarece que “o termo ‘tratamento cruel, desumano e 

degradante’ não foi definido pela Assembleia Geral, mas deve ser interpretado de forma 

a abarcar a maior proteção possível contra abusos físicos e mentais”. Da mesma forma, 

no Comentário Geral número 20 sobre o artigo 7ᵒ (proibição de tortura e tratamentos 

cruéis, desumanos e degradantes) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos, o Comitê de Direitos Humanos da ONU afirma que uma distinção exata entre 

as várias formas de tratamento e punição não se faz necessária, e que essa distinção 

depende do tipo, do propósito e da severidade do tratamento especificamente 

empregado em cada caso.  

Buscando superar uma visão tradicional que limita a diferenciação dos conceitos de 

tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes ao nível do sofrimento 

infligido à vítima, alguns doutrinadores, como o ex-relator de Direitos Humanos da 

ONU, Nigel Rodley, defendem que o fator determinante para tal distinção recai na 

existência ou não de um propósito por parte do perpetrador (requisito exigido em casos 

casos de tortura).  
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Inicialmente, esta diferença foi estabelecida pelo Sistema Europeu de Direitos 

Humanos. Os dois conceitos costumavam ser diferenciados a partir da intensidade do 

sofrimento e da dor imposta às vítimas, localizando-se a tortura em um patamar mais 

elevado de severidade. A tortura seria, na jurisprudência da antiga Comissão Europeia e 

da Corte Europeia de Direitos Humanos, um tipo mais grave de tratamento cruel, 

desumano ou degradante. Atualmente, contudo, existe um conjunto significativo de 

pesquisadores do campo internacional que apontam que tal diferenciação não deve ser 

feita em função da intensidade do sofrimento, mas da existência ou não de um propósito 

específico que motive a conduta. 

No mesmo sentido é construído o entendimento do Comitê de Combate à Tortura da 

ONU que afirma, no seu Comentário Geral número 2, que tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes diferem da tortura na medida em que prescindem de um 

propósito para a conduta. Sobretudo no caso de pessoas em privação de liberdade, este 

propósito geralmente diz respeito à intenção do perpetrador de obter informações ou de 

punir o indivíduo, ainda que não se tratem de exemplos taxativos.  

Vale ressaltar, no entanto, que a prevenção e a proibição da tortura bem como a de 

outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes são consideradas deveres 

inderrogáveis aos Estados. Numa perspectiva preventiva, tal distinção perde, em regra, 

qualquer importância, visto que ambos são expressamente proibidos pelo DIDH. Como 

o esclarece o Subcomitê de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes da ONU, especificamente sobre pessoas privadas de 

liberdade: “O escopo do trabalho preventivo é amplo e abrange qualquer forma de 

abuso contra as pessoas privadas de liberdade o qual, caso não seja averiguado, pode se 

converter em tortura ou em tratamento ou pena cruel, desumano ou degradante.  O 

Comitê Contra a Tortura, no Comentário Geral número 2, esclarece também que as 

obrigações de prevenir tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes são 

“indivisíveis, interdependentes e inter-relacionadas”. Em seguida, afirma que “as 

condições que geram maus tratos frequentemente facilitam a tortura e, assim, as 

medidas necessárias para prevenir a tortura devem ser aplicadas para prevenir maus 

tratos”.  

Na jurisprudência internacional, as violações de direitos humanos decorrentes das 

condições carcerárias impostas às pessoas privadas de liberdade são consideradas, em 
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regra, formas de tratamento cruel, desumano ou degradante. É nesse sentido que vêm se 

posicionando as Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos: As duas Cortes 

consideram que os efeitos estruturais e sistemáticos da superlotação (ausência de 

espaço, de pessoal adequado, falta de condições sanitárias e de higiene básicas, falta de 

acesso a serviços de saúde, à água e à alimentação adequadas, etc.) são formas de 

tratamento cruel, desumano e degradante. 

Entendemos que tal posicionamento jurisprudencial não diminui a seriedade da conduta 

nem minimiza a responsabilidade do Estado brasileiro em relação à superlotação dos 

presídios. A superlotação do sistema carcerário (e do sistema socioeducativo) do Estado 

do Rio de Janeiro, bem como seus efeitos, são um resultado direto da atual política 

criminal, da administração dos presídios e da atuação judicial. Resta, assim, configurada 

a ação intencional do Estado (no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, bem como do Ministério Público) em promover, ou no mínimo, manter as 

condições precárias de superlotação dos presídios. O Estado (e seus agentes) tem pleno 

conhecimento das condições carcerárias atuais do Rio de Janeiro e continua prendendo 

mais pessoas no interior destes espaços.  

Vale mencionar, nesse sentido, o entendimento do Comitê contra a Tortura da ONU, 

segundo o qual “a transferência ou o envio de uma pessoa para o controle de um 

indivíduo ou de uma instituição conhecida por ter empregado tortura e/ou maus tratos, 

ou que não tenha implementado medidas adequadas de segurança, torna o Estado 

responsável, e seus oficiais sujeitos a punição por ordenarem, permitirem ou 

participarem na transferência contrária à obrigação estatal de tomar medidas efetivas 

para prevenir a tortura, de acordo com o artigo 2ᵒ parágrafo 1ᵒ da Convenção”. Isso 

significa que, para tal órgão internacional, um Estado pode ser responsabilizado por 

transferir ou enviar uma pessoa para a tutela de um indivíduo ou de uma instituição que 

reconhecidamente tenha praticado ou pratique atos de tortura e de maus tratos, de forma 

direta ou por omissão (quando, conhecendo a situação de violação, não toma as medidas 

necessárias para erradicá-la). 

Podemos concluir, quanto a esse ponto, que:  

1) A diferenciação entre tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes 

não é rígida, restando submetida a diferentes interpretações dos órgãos internacionais; 

No âmbito deste trabalho de memorialização das violação ocorridas nos espaços de 
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privação de liberdade, optamos por considerar, as violências decorrentes de situações 

estruturais e contínuas - que são de inequívoco conhecimento pelas diferentes 

instituições do Estado - de maus tratos e/ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, como prática de tortura. Para isso consideramos o fato de tais violências 

serem a regra na privação da liberdade, serem continuadas, e respaldadas pela 

intencionalidade do poder público na manutenção das mesmas, uma vez que a política 

de segurança pública é baseada na manutenção da prática de superencarceramento. Tal 

compreensão, tem ressonância, comoveremos, na própria lei brasileira contra a tortura. 

2) Ambas as condutas são terminantemente proibidas no DIDH, ensejando a 

responsabilidade internacional dos Estados que as praticarem;  

3) No âmbito do DIDH, a qualificação das violações de direitos humanos decorrentes 

das condições carcerárias como tratamento cruel, desumano ou degradante não 

minimiza a gravidade da conduta ou a responsabilidade dos Estados em matéria de 

proteção dos direitos das pessoas presas. 

 

Em 2015, o Relator Especial das Nações Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, em visita 

ao Brasil, afirmou que o “superencarceramento acarreta em condições caóticas dentro 

das unidades, assim como graves impactos nas condições de vida dos internos, no seu 

acesso à comida, água, defesa legal, saúde, suporte psicológico, oportunidades de 

trabalho e de educação, banho de sol, ar fresco e lazer”. Mendez disse expressamente 

que o cenário delineado pelo superencarceramento acarreta a normalização da prática de 

tortura nos espaços de privação de liberdade do país. Reconhecer a gravidade das 

violações perpetradas pelo sistema carcerário (enquanto prática de tortura ou outros 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes) implica, nesse sentido, atribuir 

responsabilidade internacional ao Estado não só pelas condições em que se encontram 

as penitenciárias, mas pelo ato intencional e deliberado — por meio da Política 

Criminal, da Administração da Justiça e da Administração Penitenciária — de sempre e 

cada vez mais, trancafiar pessoas em condições sub-humanas que as torturam 

diariamente. 

Segundo Mendez, o superencarceramento acarreta péssimas condições de vida dentro 

das unidades carcerárias: falta de alimentação, de acesso à água, à saúde e ao suporte 

psicológico. Implica ainda na falta de estrutura básica, de oportunidades de trabalho, de 
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educação e de lazer, bem como na impossibilidade de acesso a banho de sol e ar fresco. 

Em seu relatório, Mendez ressaltou que as condições de vida no interior dos espaços de 

privação da liberdade, no Brasil, geram sofrimento e aflição física e psíquica aos 

internos e a seus familiares, configurando prática de tortura por parte do Estado. 

Os DIDH assegura que o Estado se encontra em uma posição de "especial garante” em 

relação a todas as pessoas privadas de liberdade (Princípio I dos Princípios e boas 

práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas Américas). Disso 

decorre, em primeiro lugar, que o Estado tem obrigação de garantir condições de 

detenção compatíveis com a dignidade humana, bem como de fornecer tratamento 

médico, a fim de não submeter os indivíduos a sofrimento superior ao nível 

inevitavelmente intrínseco à pena de privação de liberdade. Ademais, por sua posição de 

especial garante, recai sobre o Estado a presunção de responsabilidade por quaisquer 

violações à integridade pessoal ou à vida de pessoas sob sua custódia. Em outras 

palavras, quando um Estado priva a liberdade de um indivíduo, ele assume o dever de 

garantir a sua segurança e o seu bem-estar durante todo o tempo em que o mesmo 

estiver sob a sua tutela, sendo dever do Estado fornecer a todas as pessoas privadas de 

liberdade os serviços exigidos para a satisfação de suas necessidade essenciais, devendo 

o mesmo ser responsabilizado por eventuais violações à dignidade humana, à 

integridade física, à vida ou a qualquer outro direito de uma pessoa presa. 

Com efeito, a tortura pode ser observada em todas as fases da prisão: nos momentos 

imediatamente após a detenção dos indivíduos, no transporte entre locais oficiais, 

durante a prisão provisória ou no período de cumprimento da pena em penitenciárias, 

em instituições destinadas a jovens em conflito com a lei ou em manicômios judiciais. 

Os abusos são motivados por uma série de razões, dentre elas uma política estatal 

repressiva, a negligência do Estado, um treinamento insuficiente e inapropriado de 

funcionários e a ausência de monitoramento. 

 

*** 

 

Contrariando a normativa internacional, o Estado brasileiro, ao tipificar internamente o 

crime de tortura, na lei 9.455 de 1997, admitiu como sujeito ativo desta prática, não 

somente agentes públicos, como também agentes privados, ou seja, indivíduos sem 

qualquer vinculação com a atuação estatal. Tal especificidade da lei nacional vem sendo 
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objeto de críticas no campo dos direitos humanos, uma vez que contribuiria para tirar a 

atenção da tortura como um dos principais crimes praticados pelo Estado. De acordo 

com a lei nacional:  

Art. 1º Constitui crime de tortura: 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 
causando-lhe sofrimento físico ou mental: 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima 
ou de terceira pessoa; 
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 
c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com 
emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou 
mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo. 
Pena - reclusão, de dois a oito anos. 
§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a 
medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da 
prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 
§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o 
dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a 
quatro anos. 
§ 3º Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena 
é de reclusão de quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusão é de 
oito a dezesseis anos. 
§ 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: 
I - se o crime é cometido por agente público; 
II – se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de 
deficiência, adolescente ou maior de 60 (sessenta) anos (Redação dada 
pela Lei nº 10.741, de 2003); 
III - se o crime é cometido mediante seqüestro. 

 

Outra especificidade que merece nossa atenção encontra-se prevista no art. 1º, parágrafo 

1º da lei, que determina que também será punido pela prática de tortura “quem submete 

pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por 

intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal”. 

Nesses casos, a lei não exige como requisito um especial fim de agir, nem mesmo um 

intenso sofrimento. Portanto, o legislador retirou os elementos constitutivos que 

distinguem a tortura de outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, de modo 

a equiparar suas penas quando o ato é praticado contra pessoa presa ou sujeita à medida 

de segurança. Vale destacar que tal constatação não fere qualquer parâmetro 

internacional. Ao contrário, ela amplia a proteção dos direitos humanos de pessoas 

privadas de liberdade, conferindo-lhe uma interpretação mais ampla, em consonância 

com o artigo 29.b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, segundo o qual 
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nenhuma norma da convenção pode ser interpretada de maneira a "limitar o gozo e 

exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com 

as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em que seja 

parte um dos referidos Estados". 

Importante ressaltar que, no que tange ao cumpimento legal de uma pena de privação de 

liberdade, a Lei de Execuções Penais (LEP) determina uma série de requisitos que 

devem ser cumpridos pelo Estado: De acordo com o artigo 10ᵒ desta lei, "a assistência 

ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade". Em seu artigo 40 e 41, a LEP determina que todas 

as autoridades devem respeitar a integridade física e moral dos condenados e dos presos 

provisórios, constituindo direitos do preso:  

- Alimentação suficiente e vestuário;  

- Atribuição de trabalho e sua remuneração;  

- Previdência Social;  

- Constituição de pecúlio;  

- Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;  

- Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, 

desde que compatíveis com a execução da pena;  

- Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 

- Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;  

- Entrevista pessoal e reservada com o advogado; 

- Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;  

- Chamamento nominal;  

- Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena;  

- Audiência especial com o diretor do estabelecimento; 

- Representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;  

- Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de 

outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes;  

- Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da 

autoridade judiciária competente. 
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Somando-se ao conjunto de direitos garantidos, a LEP determina ainda que a assitência 

às pessoas privadas de liberdade deverá ser garantida a partir das seguintes 

modalidades: 

Material: englobando o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas; 

Saúde: de caráter preventivo e curativo, compreende o atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico; 

Jurídica: todas as unidades deverão fornecer assistência jurídica aos presos e 

internados sem recursos financeiros para constituir um advogado; 

Educacional: engloba a instrução escolar e a formação profissional do preso e do 

internado; 

Social: cabe à assistência social amparar o preso e o internado e prepará-los para o 

retorno à liberdade, sendo sua incumbência conhecer os resultados dos diagnósticos ou 

exames; relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as 

dificuldades enfrentadas pelo assistido; acompanhar o resultado das permissões de 

saídas e das saídas temporárias; promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, 

a recreação; promover a orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, 

e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade; providenciar a obtenção de 

documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho; 

orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima; 

Religiosa: a assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos 

internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no 

estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. 

 

À luz do entendimento sedimentado pelo DIDH, as principais obrigações internacionais 

do Estado frente à prática de tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, 

são: a) investigar; b) processar e julgar os responsáveis; c) garantir recursos efetivos, 

medidas de reparação e de não-repetição. A Convenção Contra a Tortura da ONU 

determina que cabe aos Estados “garantir medidas eficazes de caráter legislativo, 

administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de 

tortura em qualquer território sob sua jurisdição”. O artigo segundo da Convenção 

contém ainda dois itens, um referente à proibição de se invocar “circunstâncias 

excepcionais tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade interna ou qualquer 
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outra emergência pública como justificação para a tortura”; e outro em que se afirma 

que “a ordem de um funcionário superior ou de uma autoridade pública não poderá ser 

invocada como justificação para a tortura”. 

De forma mais abrangente, é preciso considerar que a proibição da tortura, bem como 

de outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, deve ser interpretada pelos 

Estados-Partes como um dever que se combina à obrigação de garantir um recurso 

efetivo às vítimas. O comentário Geral número 20 do Comitê de Direitos Humanos 

afirma, nesse sentido, que o sistema legal dos Estados-Partes deve “ser capaz de fazer 

cessar os atos proibidos pelo artigo 7” do Pacto de Direitos Civis e Políticos (que versa 

sobre a proibição da tortura e de outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes), e 

que “o direito de apresentar denúncias sobre esses atos deve ser garantido na lei 

interna”.  

Para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, cabe aos Estados investigar a prática de 

tortura e outras formas de maus tratos de forma imparcial e independente em relação aos 

indivíduos e órgãos implicados nos fatos, devendo ainda a investigação ser realizada de 

forma célere e efetiva pelas autoridades competentes.  

Por sua vez, a Declaração Contra a Tortura da ONU estabelece em seu artigo 9º a 

obrigação dos Estados de promover, de ofício, uma investigação quanto a possíveis 

casos de tortura, mesmo na ausência de denúncias formais.  A investigação de ofício por 

parte das autoridades que têm diante de si indícios da prática de tortura é atualmente 

compartilhada por instrumentos como a Convenção contra a Tortura da ONU, em seu 

artigo 13, e pela Convenção Interamericana de Prevenção e Punição da Tortura, no 

artigo 8.  

Para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, o dever dos Estados de processar e julgar 

os responsáveis por tortura e por outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes 

está ligado à criminalização desses atos na esfera nacional. O Comitê afirma, no 

comentário geral número 20, que aquele que encorajar, ordenar, tolerar ou perpetrar os 

atos proibidos pelo artigo 7 (sobre a proibição de tortura e outros tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes) do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) 

deve ser penalizado, e que as pessoas que se recusarem a obedecer ordens dessa 

natureza não podem ser punidas ou submetidas a tratamentos adversos. O mesmo 

documento determina que não cabem anistias ou imunidades para os responsáveis pela 
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prática de tortura, de forma que a ausência de um processo pode configurar per se uma 

violação à Convenção.  

O Comitê de Direitos Humanos da ONU, no artigo 18 do Comentário Geral 31, afirma  

que as investigações acerca de possíveis violações de direitos humanos devem garantir 

que os responsáveis sejam levados à justiça. Caso contrário, a própria ausência da 

judicialização pode ensejar uma violação do PIDCP. Mas o documento esclarece que 

esta obrigação decorre apenas dos casos em que as “violações são reconhecidas como 

crimes pelo direito interno ou internacional, como tortura e similares tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes (...)”. Ou seja, o entendimento do Comitê, expresso neste 

Comentário Geral, vai no sentido de considerar ambas as condutas, tortura e outros 

tratamentos e penas cruéis, desumanas e degradantes como violações que devem ensejar 

o processamento criminal na justiça interna e a devida responsabilização individual dos 

perpetradores. 

A Convenção Contra a Tortura da ONU (art. 14) e a Convenção Interamericana de 

Prevenção e Combate à Tortura (art. 9) preveem dispositivos que garantem à vítima de 

tortura o direito a uma compensação adequada. Para o Comitê de Direitos Humanos e o 

Comitê Contra a Tortura, ambos da ONU, essa garantia se estende para outros 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes (Comentário Geral número 31, parágrafo 

16 - ONU -  e Comentário Geral número 2, parágrafo 3 - Comitê Contra a Tortura). 

Segundo os Princípios e Diretrizes Básicas Sobre o Direito a Recurso e Reparação da 

ONU, as vítimas de graves violações de direitos humanos, como a tortura e o tratamento 

cruel, desumano e degradante, têm direito a uma reparação adequada, efetiva e célere, 

incluindo-se: restituição; compensação; reabilitação; satisfação e garantias de não-

repetição. Nigel Rodley elucida brevemente o que caracteriza cada um dos tipos de 

reparação, compreendendo que:  

- A restituição tem como objetivo restaurar a situação anterior ao dano, o que, no 

entanto, nem sempre é possível, devendo o Estado garantir que ela se aproxime o 

máximo possível da situação anterior à violação;  

- A compensação busca cobrir danos econômicos. Deve-se levar em consideração que 

os Princípios e Diretrizes Básicos Sobre o Direito a Recurso e à Reparação definem 

certos tipos de danos que, de acordo com a gravidade do caso, devem ser reparados de 

determinada forma. Por exemplo, incluem-se no rol de reparações referentes a violações 
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de caráter físico e mental, como é o caso de maus tratos de forma geral, que a 

compensação leve em consideração não apenas os danos materiais diretos, mas também 

as oportunidades perdidas da vítima, como emprego, educação, benefícios sociais, entre 

outras;  

- A reabilitação busca incluir o direito a cuidados médicos e psicológicos, bem como 

serviços legais e sociais; 

- As medidas de satisfação podem ser entendidas a partir de uma ampla gama de ações, 

dentre as quais, pedidos de desculpas públicas por parte do Estado, reconhecimento dos 

fatos e da responsabilidade estatal pelas violações, entre outras;  

- As garantias de não-repetição também podem ser de diversas naturezas, desde que 

sejam relevantes para a prevenção da tortura e de tratamentos cruéis, desumanos e 

degradantes. 

Ademais, o Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 1992, 

e aceitou expressamente a jurisdição da Corte Internacional de Direitos Humanos, em 

1998, obrigando-se a cumprir as decisões das quais seja parte, a seguir as orientações 

fixadas pela Corte (proferidas em sentenças em casos contenciosos ou em opiniões 

consultivas) e a garantir a implementação dos pontos expositivos e resolutivos de toda e 

qualquer medida cautelar ou provisória emitida face ao Estado. 

Além de se vincular às decisões da Corte Internacional de Direitos Humanos, o Brasil é 

obrigado a realizar internamente o controle de convencionalidade. Trata-se de exame de 

todos os atos materiais e normativos internos, para que estejam em conformidade às 

convenções internacionais, e em específico, às de direitos humanos. Nesse particular, 

por ter a Corte competência final sobre a interpretação e aplicação dessas convenções 

no âmbito do sistema regional americano, obriga-se também o Estado membro a aplicar 

o controle de convencionalidade conforme as diretrizes da Corte. 

O Brasil possui atualmente quatro medidas provisórias perante a Corte relativas a 

violações de direitos humanos no interior de unidades prisionais brasileiras, das quais 

três ainda estão vigentes: Pedrinhas (MA), Complexo do Curado (PE) e Plácido de Sá 

Carvalho (RJ). Para além dessas, é preciso mencionar a medida referente ao Presídio 

Urso Branco, que teve ampla duração na Corte Internacional de Direitos Humanos e que 

hoje se transformou em um caso contencioso em trâmite perante a Comissão 
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Interamericana (CIDH). O ponto comum entre todas essas medidas é serem marcadas 

pelo descaso do Estado e pela atuação não diligente no âmbito do processo 

internacional, com baixa internalização e adequação dessas unidades aos padrões 

estabelecidos no decurso das medidas. Ressalta-se ainda a amplitude geográfica 

abarcada pela medidas (Regiões Norte, Nordeste e Sudeste), o que denota o caráter 

generalizado de violação de direitos humanos dentro do sistema carcerário nacional, e 

aponta que os problemas do sistema carcerário se reproduzem e se replicam na extensa 

maioria dos estados e regiões do país. 

No caso do Complexo de Curado, por exemplo, em sede de Medida Provisória (art. 63.2 

- Convenção Americana de Direitos Humanos), a Corte determinou ao Brasil que 

adotasse medidas de curto prazo para: 

i. Elaborar e implementar um plano de emergência para atenção médica, em 

especial aos portadores de enfermidades contagiosas, e para evitar sua 

propagação; 

ii. Elaborar e implementar um plano de urgência para diminuir a situação de 

superlotação e de superpopulação no complexo do Curado; 

iii. Eliminar a presença de armas de qualquer tipo dentro do complexo; 

iv. Assegurar as condições de segurança e respeito à vida e à integridade pessoal de 

todos os internos, funcionários e visitantes; 

v. Eliminar a prática de revistas vexatórias, que afetem a intimidade a dignidade 

dos visitantes. 

 

A Corte reafirmou que o Estado brasileiro tem o dever de adotar as medidas necessárias 

para proteger e garantir o direito à vida e à integridade pessoal das pessoas privadas de 

liberdade e abster-se, sob qualquer circunstância, de violá-las. Como garante, o Estado 

tem obrigação de adotar medidas que favoreçam o clima de respeito dos direitos 

humanos das pessoas privadas de liberdade entre si, evitar armas dentro dos 

estabelecimentos, sob poder dos internos, reduzir a superlotação, garantir condições 

dignas mínimas, e prover pessoal capacitado, em número suficiente para assegurr o 

adequado e efetivo controle, custódia e vigilância do estabelecimento penitenciário. 

Deve, ainda, proteger os detentos da violência que venha a ocorrer entre os privados de 

liberdade, na ausência de controle estatal. Sobre a violência intra carcerária e sobre a 

presença de armas dentro do complexo, fatos estes reconhecidos pelo Brasil, o Estado 
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deve assegurar o treinamento adequado dos agentes penitenciários de segurança e 

garantir a efetividade dos mecanismos de prevenção dessa forma de violência. Deve 

assegurar revistas periódicas para a prevenção da violência e a eliminação do risco, com 

a comunicação dos seus resultados às autoridades competentes. 

 

*** 

 

 Testemunho Tiago Joffly: Promotor de Justiça 

 

Meu nome é Tiago Joffly, sou promotor de justiça do estado do Rio de Janeiro há mais 

ou menos 15 anos. Sou formado pela UERJ, fiz um concurso público logo que terminei 

a faculdade e não existia assim maiores predileções por uma carreira pública. Na 

verdade, a minha escolha tinha sido fazer concurso e seguir uma carreira pública, mas 

não existia uma reflexão, assim, antecipada sobre qual das carreiras seguir. E o concurso 

pro MP foi o primeiro que eu me submeti e, por obra do acaso, obra da sorte, acabei 

sendo aprovado. E então to no MP...toda minha reflexão mais madura, profissional 

sobre o direito e em especial sobre o direito penal...ela se deu ao longo dessa 

experiência no MP. Depois de 3 ou 4 anos de carreira, eu me submeti ao mestrado em 

direito penal, era direito à cidade, mas acabei escrevendo isso também na área penal, na 

UERJ, e assim comecei a ter um contato mais, mais próximo com a academia e uma 

reflexão crítica acerca do direito de maneira geral e em especial do direito penal. (...) 

Toda minha trajetória acadêmica se deu em concomitância com uma atuação 

profissional, que sempre foi focada em duas áreas, principalmente, que eram as áreas 

que eu identificava uma maior relevância no Ministério Público...sempre achei que é..o 

MP tinha uma vocação de atuação na na defesa de interesse...uma atuação como parte. E 

não naquela atuação tradicional de custos legis, de intervenção para simplesmente 

fiscalizar ou regular o cumprimento da lei. Isso me parecia que era uma função de 

menor relevância e muito cara para ser exercida por profissionais remunerados e com as 

garantias de membros do MP. É, então, sempre tive uma atuação dedicada às áreas onde 

o MP é parte e, em especial, na área penal, por conta de todo esse interesse acadêmico e 

também na área da tutela coletiva. Então, eu basicamente ficava alternando nesses 15 

anos entre promotorias criminais, uns 2 ou 3 anos e promotorias de tutela coletiva.  

 



 

46 
 

A instituição nunca me reconheceu como um promotor que atua na área penal. Sempre 

teve uma identificação forte da minha atuação com a área da tutela coletiva por parte da 

instituição. É, por outro lado também nunca tive grandes problemas com a minha 

atuação no crime. Era como se eu tivesse é...no exercício da minha independência 

funcional, uma atuação individual, isolada, mas cuja produção, reflexão, e críticas não 

interessavam diretamente à instituição né...Muito pelo contrário...eventualmente, como 

quando eu manifestava publicamente...isso, acerca de uma atuação do MP numa área 

criminal, isso sempre gerava resistências, criticas...às vezes mais contundentes, mais 

agressivas. Então, eu fui intercalando essas atuações, até que foi criada no MP uma 

promotoria que é era nova...não tem precedente, ao que eu saiba, no país e que tinha 

uma atribuição peculiar, era promotoria de tutela coletiva do sistema prisional. Uma 

promotoria que lidava basicamente com os temas que me interessaram durante toda a 

minha trajetória institucional. Então, era um lugar onde eu poderia estar trabalhando 

com tutela coletiva, acompanhando a execução de uma política e, ao mesmo tempo, 

dialogando com questões que interessam à área criminal. (...) Então, quando essa 

promotoria foi criada, ela é oferecida à remoção e eu me candidato, sentia que eu tinha 

quase que um compromisso pessoal, algo para o que eu tinha me preparado, acho que 

durante toda a minha experiência profissional e também acadêmica, e me candidato para 

essa promotoria. Sou o mais antigo e no MP existe esse compromisso com a 

antiguidade, no MP do estado do Rio de Janeiro. Então, sou removido para essa 

promotoria. Eu tava, à época, ocupando um cargo de confiança na administração e não 

pude me remover, quer dizer, iniciar o exercício imediatamente e isso só foi acontecer 

mais propriamente no início de janeiro, fevereiro, de 2015. 

 

E nesse lugar foi em função inclusive dos meus interesses, meus contatos, meus 

vínculos, que eu tive uma experiência, talvez a mais forte, talvez a primeira e mais forte 

experiência de uma atuação muito comprometida com as reivindicações, com os 

movimentos sociais, da sociedade civil. Isso também aconteceu num momento político 

em que esse tipo de engajamento e de ebulição de movimento sociais, estava muito 

forte. Isso seguiu ao junho de 2013, às manifestações. Foi um momento que teve...que 

marcou muito a minha reflexão política, eu também comecei a ter uma série de 

questionamentos políticos e pessoais, de reflexões sobre a atuação da instituição nesse 

cenário. Eu lembro de (que) eu tava indo de cargos em comissão em cargo em comissão 

da Procuradoria Geral na época em que foi instituída a Comissão Especial de 
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Investigação de atos de vandalismo em manifestações, e isso foi um ato normativo bem 

sui generis, né?...Um decreto baixado pelo governador estipulando, definindo 

atribuições e definindo, criando, uma estrutura vinculando o MP. Quer dizer, isso é algo 

que não se imaginaria em um contexto democrático e numa instituição com autonomia 

administrativa e tal...que já se desvinculou do poder executivo de uma maneira muito 

substancial, de uma maneira muito clara e em um determinado momento, num contexto 

político bem conturbado é...(a instituição) se vê envolvida numa atividade que, naquele 

momento, me parecia muito problemática e que colocava a própria instituição num 

papel que me parecia delicado, principalmente em função da atribuição 

constitucionalmente conferida ao MP, e com exclusividade, de controle externo da 

atividade policial. Então me parece que caberia ao MP, naquele momento, um 

distanciamento para que pudesse avaliar e exercer o controle, os limites da atuação 

policial que se fazia cada vez mais violenta naquele momento. 

 

Esse caso (o trabalho na promotoria de tutela coletiva) praticamente tomou toda minha 

atenção, absorveu toda  a minha existência e eu não conseguia me desligar desse tipo de 

atuação de reflexão e de envolvimento, aquilo pra mim exigia de mim uma atenção que 

passou a ser em todo período: período do trabalho,  período do lazer, período em casa e 

eu acabei me envolvendo  nisso de forma muito intensa. Por outro lado também eu sabia 

que existia muita resistência institucional na Promotoria, em razão de uma divergência 

de opinião, uma forma de compreender a atuação na área criminal de uma maneira 

diferente. Então, eu me exigia muita atenção durante essa atividade, compromisso de 

não errar, de fazer a coisa certa e de me precaver de eventuais equívocos ou 

desatenções. Então, isso também me consumia de  forma  muito intensa e de maneira 

que isso chegou a um ponto em que eu acabei adoecendo nesse órgão de execução e fiz 

uma opção em determinado momento  por uma permanência do engajamento político, a 

defesa das minhas convicções pela luta, por um modelo de instituição com  o qual eu 

acredito, mas isso de um  tamanho que pudesse suportar. Então acabei me removendo 

dessa promotoria de justiça...eu aprofundei o projeto, digamos assim, com os 

movimentos sociais, com as reivindicações da sociedade civil,  com  a própria 

academia, produzindo textos, publicando e inclusive relatando experiências que eu tive 

nessa promotoria e, também de certa maneira, tentando intensificar uma atuação 

profissional  para além do órgão de execução, estimulando e promovendo  debates sobre 

direitos humanos de  uma maneira geral dentro da instituição. 
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Mas nesse período que eu fiquei na promotoria eu tive um contato muito intenso apesar 

de não tão extenso assim, quer dizer, foi um ano e meio de atuação efetiva, mas muito 

intenso, com a realidade do sistema prisional, com os movimentos que atuam já há 

muitos anos de  maneira histórica e muito valorosa nessa área e também uma 

experiência sobre uma atuação que é muito peculiar no âmbito do MP. Porque é nessa 

promotoria de tutela coletiva do sistema prisional, o que ela faz é a fiscalização, 

acompanhamento da execução de uma política pública, política penitenciária, mas que 

tem entre seus atores, seus executores, também o MP, também o poder judiciário. É, 

isso é  raro né, normalmente o MP atua na fiscalização, no acompanhamento na 

execução de políticas públicas que são executas, exclusivamente, pelo poder executivo. 

São políticas que...funcionam melhor ou pior em  função de uma melhor ou pior 

execução pelo poder  executivo dessa política. Por exemplo, na saúde, na 

educação...Então, você tá acostumado a demandar, a questionar, a acompanhar, a 

fiscalizar o funcionamento dessa política executada pelas agências do executivo. Na 

política criminal penitenciária isso é diferente, porque o funcionamento ou o tamanho 

da prisão, do sistema prisional ele é determinado não pelo poder executivo 

exclusivamente, principalmente, mas deveria ser determinado, também,  pela 

atuação...de cada promotor de justiça que atua na área criminal, cada juiz de direito que 

atua na área criminal, de cada advogado, de  cada defensor. 

 

Existe uma série de...existem peculiaridades realmente e inclusive já identificadas em 

estudos empíricos. Por exemplo, existe um estudo do CEBRAP em que ele entrevista 

diversas organizações sociais que atuam, em parceria com a defensoria e o MP, em 

casos de litigância estratégica, de advocacia de interesse público, e o que esse 

organismos falam é que quando se trata da área criminal, há um distanciamento entre as 

demandas sociais e a os parâmetros de atuação do MP. Os movimentos sociais que 

reivindicam, que se dedicam a um funcionamento democrático das estruturas vinculadas 

ao sistema de justiça criminal - a polícia, a apuração de fatos envolvendo violação de 

direitos humanos, a letalidade policial, tortura, execução - quando se trata desse tipo de 

questão, o que dizem nesses movimentos é que há um distanciamento entre o MP e suas 

demandas. Os movimentos sociais passam  a ser vistos como inimigos, como opositores 

e não como parceiros na construção de uma política que tá estabelecida, que foi 

definida, seja por lei, seja por normativas dos conselhos, das conferências, dos órgãos 
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de produção normativa democráticos. Em relação a essa temática, o MP acaba se 

distanciando dessas normativas, dessas diretrizes. Ele não vê como uma política 

estruturada democraticamente, ele tende a achar que a atuação na área criminal pode ser 

executada da forma que lhe parece mais, individualmente, como a mais acertada. É 

como se cada promotor de justiça, cada juiz fosse um formulador de política criminal e 

penitenciária e isso dificulta muito a execução do que foi planejado em termos políticos. 

Por exemplo, há uma resistência, há uma dificuldade enorme de se colocar em prática os 

planos nacionais de direitos humanos, os planos 1, 2 e 3. Em relação a essas agências, 

não olham para o que foi produzido ali e absorvem isso como um indicador, uma 

diretriz de como atuar numa política criminal penitenciária, nos próprios planos 

nacionais de política criminal penitenciária, editados anualmente pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Eles existem, eles apresentam diretrizes e 

dizem qual é a política criminal em âmbito nacional. Mas isso acaba não vinculando, 

por alguma razão, juízes e promotores. 

 

Por exemplo, a gente editou uma lei de medidas cautelares alternativas à prisão com o 

propósito de diminuir o índice de encarceramento provisório. Mas o que aconteceu 

depois da edição dessa lei é que o índice de encarceramento provisório aumentou em 

função da forma de atuação de promotores e juízes da área criminal, mas a política 

criminal estabelecida, definida democraticamente pelo congresso era uma política de 

menor uso do encarceramento preventivo. Mas isso não atingiu seus objetivos porque 

existem atores que fazem parte dessa política que não se deixam vincular pelos 

parâmetros, pelas diretrizes estabelecidas democraticamente. Assim, quando foi editada 

a lei de drogas em 2006, existia uma expectativa de que aquilo levasse a uma redução 

do encarceramento para esse tipo de crime, mas em função de uma mentalidade de que 

uma maior repressão, a todo custo, levaria necessariamente a uma redução da 

criminalidade...essa ideia de conferir ao pequeno traficante um tratamento menos 

gravoso, ela foi não foi aceita por essas agências, que deram um jeito de vincular os 

pequenos vapores do tráfico às estruturas organizacionais (do tráfico). De uma forma 

que toda pessoa que fosse pega numa favela (era) automaticamente considerada parte de 

uma organização criminosa, e a pena que podia ser de 1 ano a 8 meses substituível por 

penas alternativas, ela passou a ser de 8 anos, por uma interpretação judicial que se deu 

e que se continua dando.  
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E isso me parece que contribuiu para um aumento do encarceramento para o crime de 

drogas, apesar de haver um esforço legislativo para um tratamento diferente e uma 

possível redução do encarceramento para esse tipo de tipo de delito. Por exemplo, outro 

exemplo que foi muito impactante na minha atuação nessa procuradoria: a questão das 

audiências de custódia. Um dispositivo do Pacto de São Jose da Costa Rica que ficou 

esquecido durante décadas e que em determinado momento é resgatado, muito em 

função do problema do super encarceramento, mas que tem como propósito, ou também 

ou principalmente, a prevenção e o combate à tortura, e que é seguramente um direito 

fundamental. É uma garantia individual prevista no Tratado Internacional de Direitos 

Humanos, que conforme nossa própria Constituição Federal, tem status, se não 

constitucional, supralegal, e que é conceituado como um direito fundamental também. 

Então, é absolutamente claro que o preso tem que ser encaminhado imediatamente para 

e pessoalmente para se comunicar com o juiz que determinou a sua prisão. Que vai 

manter ou não a sua prisão. E a partir do momento em que isso começa a ser 

implementado, o MP, não posso dizer em âmbito nacional, mas em muitos estados e 

especialmente o MP do Rio de Janeiro, se coloca oficialmente contrário a 

implementação dessa medida, que nada mais é do que a observância de uma garantia 

fundamental.  

É, quer dizer, existe um ato normativo internacional com força superior a da lei, com 

força supralegal, que prevê uma garantia fundamental, mas que o Ministério Público, 

porque se trata de uma garantia que produz efeitos no funcionamento do sistema de 

justiça criminal, o MP é arredio à observância dessa garantia fundamental e resolve, de 

novo, se afastar da diretriz, se afastar do programa normativo em vigor. 

 

(Essa manifestação contrária), ela se deu no âmbito de uma consulta do senado a todos 

os MPs, sobre seus posicionamentos ou contribuições dessas instituições para o 

desenvolvimento do processo legislativo relacionado ao projeto de lei do senado que 

visa regular, regulamentar, a audiência de custódia no país. E em resposta a essa 

consulta o MP do Rio de Janeiro fez um pronunciamento oficial manifestando-se contra 

a regulamentação e a própria implantação das audiências de custódia no país, dizendo 

que basicamente isso tem custo econômico e que isso não tem...que na verdade não há 

um problema, que essa vinculação (da tortura) com a questão do encarceramento, ela é 

equivocada, porque o Brasil (segundo essa posição do MP) não tem um problema de 

superencarceramento, de superlotação carcerária, mas sim um excesso de criminalidade 
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e que, portanto, há presos de menos, se considerada a realidade da criminalidade no 

país. Bom, especificamente no estado do Rio de Janeiro...Que essa normativa foi 

editada em um momento em que existia ditadura no país e que naquela época sim 

poderia existir tortura e justificativa de medidas que coibissem a tortura, mas que hoje 

vivíamos numa democracia e que uma medida dessas não teria vários efeitos práticos, já 

que os autos de prisão são encaminhados por via impressa pra todos os juízes e 

promotores que podem de forma satisfatória fazer todo o controle da legalidade do ato. 

Resumidamente, os argumentos foram esses. E a mim causa espécie que 

independentemente de considerações utilitárias, que também me parecem equivocadas, 

mas independentemente disso, me assusta a ideia de que o MP passou a escolher quais 

direitos fundamentais ele acha que são pertinentes e quais ele acha que são dispensáveis, 

ou até mesmo incômodos, para uma atuação mais eficiente no combate à criminalidade, 

por exemplo. Não sei se na ditadura a instituição defendia ideias como essas, mas que o 

faça isso na democracia é algo que me preocupa bastante. 

 

Com relação a implementação da audiência de custódia no Rio de Janeiro, o que a gente 

tem hoje é a implementação parcial. Parcial tanto sob o ponto de vista territorial quanto 

do ponto de vista temporal. Ela tá implantada hoje, ou em efetivo funcionamento, na 

capital, e sequer na capital abrange todas as delegacias, há delegacias que não 

encaminham os seus presos para a audiência de custódia. Eu não poderia dizer agora 

quais são, mas eu acho que a maioria agora já encaminha. E temporalmente, porque não 

há audiência de custódia sendo realizadas nos finais de semana e feriados. Então, há 

uma suspensão dessas atividades, os presos vão sendo acumulados em uma cela, uma 

galeria em separado, numa unidade prisional, e apresentados todos conjuntamente no 

primeiro dia útil subsequente à suspensão das atividades. Então, o prazo, por exemplo, 

de 24 horas - que há um certo consenso internacional de que seria isso (o sentido de) 

imediatamente, em função dos precedentes inclusive da própria Corte Interamericana de 

Direitos Humanos - não é inteiramente respeitado. Então, há assim, uma expectativa 

pela interiorização do projeto, pelo funcionamento 24 horas, e também, assim, a 

experiência vem nos mostrando que a simples realização da audiência de custódia não 

garante nem prevenção propriamente da tortura nem necessariamente um melhor 

controle dos critérios de necessidade imperativa da conversão da prisão em flagrante em 

preventiva.  
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No caso do Rio de Janeiro, me parece (que) os últimos dados informam que mais 

pessoas ficam presas do que são soltas, o que por si só sugere uma inversão dos valores, 

porque a prisão provisória deveria ser excepcionalidade. Se a maior parte das pessoas 

fica presa ela não é excepcional, ela é regra. O objetivo da audiência de custódia era a 

maior parte das pessoas sair solta. E em relação a questão da prevenção à tortura, 

realmente, parece que a pesquisa aponta para algo que de fato persiste. Temos 

dificuldades em atuar, uma atuação criteriosa, na apuração de crimes de tortura. Posso 

falar especificamente do Ministério Público. Não é essa a única pesquisa empírica que 

aponta isso, há uma outra recente da Pastoral Carcerária, que também é importante, 

porque é feita com pessoas dessa área. Essas são as pessoas que melhor conhecem 

prisão no país, a maior tradição e conhecimento mesmo empírico, presença física nos 

locais de privação de liberdade. E esse agentes da pastoral, ao serem entrevistados, eles 

foram perguntados sobre qual era a experiência deles em relação às instituições, o 

Ministério Público, o judiciário e a Defensoria, sobre o encaminhamento e o tratamento 

dos casos de tortura que eles (agentes da pastoral) identificam. Esses agentes, durante 

um período de tempo, informaram - "Durante esse período, eu recebi tantas denúncias, 

constatei tantos casos, encaminhei tantos casos para tais e tais instituições..." - e isso foi 

quantificado, seus desdobramentos. O que saiu daí...e a verdade é que, segundo a 

pesquisa, o índice de satisfação dos agente da pastoral em relação ao tratamento que foi 

dado em relação aos casos de tortura que foram dados dentro das prisões, o menor deles 

(dos índices de satisfação) era do Ministério Público. 

 

Recentemente, o MP do Rio de Janeiro editou uma resolução regulamentando sua 

atuação nas audiências de custódia. Que é de alguma maneira positiva, porque 

reconhece a legitimidade daquele tipo de atividade, em alguma medida. Não tem notícia 

de se ele comunicou ao senado sobre sua mudança de posição, (comunicando) que não é 

mais contra, isso não sei dizer. Mas ele editou uma resolução dizendo que o MP se 

comporta, atua - dessa ou daquela maneira - sobre as audiências de custódia. Também 

vale dizer que o MP do Rio de Janeiro teve uma atuação em relação as audiências de 

custódia que também não foi de boicote, como chegou a acontecer em outros estados. 

Ou pelo menos em um, o Espírito Santo, onde o MP não indicava promotores para atuar 

nas audiências de custodia. No estado do Rio de Janeiro sempre houve  a indicação de 

promotores para atuar nessa promotorias e se respeitava até um determinado momento, 

o critério da antiguidade. Se perguntava entre os substitutos quem gostaria de exercer a 
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atividade e o mais antigo era indicado. Isso recentemente mudou com a criação de um 

núcleo, cujas indicações são feitas por critérios que não estão públicos, que não são 

divulgados. São critérios de conveniência discricionária da administração.  

 

E essa resolução que tratou da atuação do MP na audiência de custodia, ela é 

absolutamente omissa ao "como se deve comportar um membro ao identificar um caso 

de tortura". Ela não indicia quais cuidados deve ter para identificar um caso e muito 

menos quais os cuidados deve-se ter para a documentação do caso, para efeito de 

persecução futura. E não seria assim despropositado, imaginar que essa normativa 

avançasse nesse sentido, porque a própria normativa do CNJ, ela é pormenorizada na 

questão da prevenção à tortura. Ela basicamente, ela replica, ou até mastiga, facilita a 

compreensão do Protocolo de Istambul, para aquele que vai atuar nas audiências de 

custódia. Isso me parece que deveria ter sido feito pelo MP que é quem tem por 

competência constitucional o dever de investigar crimes, e a tortura é um crime. 

 

E no final das contas a tortura é um crime, quer dizer se a gente é rigoroso, seria natural 

que imaginássemos que também, que tomássemos todos os cuidados e nos 

dedicássemos...para também a apuração e persecução desse tipo de crime no âmbito da 

audiência de custódia e também no âmbito das situações de privação de liberdade de 

maneira geral. E acho que é nisso que minha atuação no sistema de tutela coletiva do 

sistema prisional teve uma contribuição e gerou alguma experiência pessoal, não sei se 

institucional...Existiu uma preocupação forte da minha parte de atuação efetiva nessa 

área porque o Rio de Janeiro é o estado da federação que conta a mais tempo e de 

maneira mais efetiva com um Mecanismo (Estadual) de Prevenção e Combate à 

Tortura. É um órgão público com reconhecimento internacional e uma atuação 

absolutamente impecável, de referência, e que tem uma interlocução muito forte com o 

Comitê (Estadual) de Prevenção e Combate à Tortura - que tá instituído pela mesma lei 

que o criou -, onde tem assento o MP, e que também é um órgão hoje muito atuante na 

temática do funcionamento do sistema prisional, já que o próprio funcionamento do 

sistema, sua própria condição estrutural, ela é muitas vezes, ela é produtora de violações 

e de atos que possam ser assemelhados a tortura. Então, o Comitê debate de maneira 

bastante abrangente a situação do sistema prisional e mais especificamente a da tortura, 

e a promotoria (de tutela coletiva do sistema prisional)...encontrou no Comitê e no 

Mecanismo, a porta de entrada para uma articulação social muito mais ampla. (...) 
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Então, a promotoria ao participar daquele colegiado, ela se comprometia 

necessariamente em contribuir para o aperfeiçoamento das estruturas da prevenção e 

combate à tortura no estado do Rio de Janeiro.  

Me parecia que não contribuir nessa área...atentar para isso de forma não muito 

rigorosa, seria um desrespeito, uma quebra de expectativas em relação a essas 

instituições. Em função disso a promotoria adotou algumas rotinas relacionadas a 

atuação na matéria de tortura...iniciativas, ações, que pudessem melhorar os 

mecanismos de prevenção à tortura e em função disso foi instituído um grupo de 

trabalho no âmbito do Comitê que era sediado, era recebido presidido pelo MP, pela 

promotoria e ali se discutiam várias ações de melhoria para um funcionamento mais 

eficiente dos mecanismos de prevenção; interfaces com a corregedoria da SEAP; rotinas 

de acompanhamento dos casos de tortura dentro de cada uma das instituições; questões 

relacionadas ao funcionamento do  sistema de câmeras e seu aperfeiçoamento; questões 

relacionadas ao transporte; questões  relacionadas a capacitação de agentes; à 

capacitação do pessoal de cada um desses organismos. Quer dizer, havia ali um plano de 

ação com várias frentes de atuação que poderiam aperfeiçoar os mecanismo de controle 

e, assim, eventualmente, ir diminuindo a ocorrência de casos de tortura no âmbito do 

sistema prisional.  

Pra isso, foi concordado, foi acordado ali, e uma das ações era essa, que cada uma das 

pessoas, organismos que atuavam nesse tipo de fiscalização - Mecanismo, Defensoria, 

MP -, eles tivessem uma base de dados, um registro de todos os casos comunicados (e 

que estivessem) em apuração e as informações básicas de cada um desses casos, de 

maneira a orientar sua atuação estratégica, mas também para permitir um 

compartilhamento de dados que pudesse facilitar a identificação de ocorrências 

reiteradas, de ocorrências mais graves, de casos que exigissem uma atuação mais 

integrada.  

E isso funcionou em alguns momentos, por exemplo, logo que eu entrei, a gente 

identificou a cadeia pública, a casa de custódia José Frederico Marques, que era a porta 

de entrada (do sistema prisional), como um local de permanente incidentes de relatos de 

tortura - que é um dos casso relatados no artigo publicado -, e isso nos levou, então, à 

fiscalizações sistemáticas e conjuntas nessa unidade. Levou à mudança da direção da 

unidade, levou a uma série de movimentos, cujos desdobramentos podem ter sido 

positivos e até negativos em alguns pontos, mas, quer dizer, houve um esforço para uma 

atuação integrada. A promotoria também acompanhava quantitativamente esses casos, 
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para tentar identificar que unidades relacionavam maior número de casos, acompanhava 

quais eram os diretores em cada unidade dessas, como eles se movimentavam em cada 

unidade, pra ver, por exemplo, se a troca de diretores fazia migrar os casos de tortura. 

Uma série de análises que podia ser extraída a partir desses dados compilados. A 

intenção da promotoria é que isso pudesse se estender ao MP como um todo, porque ali 

só eram registrados os casos que chegavam na promotoria, que só pode atuar na capital 

e em Niterói, que é onde se encontram o maior numero de casos, mas não é o estado 

todo. Também não é da promotoria a atribuição para perseguir criminalmente os casos 

de tortura, então a atribuição criminal é das promotorias de investigação penal (PIPs). 

Então, eu não tinha notícias, não tinha como saber se todos os casos relatados ao MP, se 

eles chegavam também a promotoria. Muito provavelmente isso não acontecia, existia 

uns 100 casos registrados na delegacia ou comunicados para outros órgãos do MP, que 

eram encaminhados para a Promotoria de Investigação Criminal e que aquilo ali poderia 

aparecer como um ato a ser investigado, mas me parecia que era importante ter uma 

sistematização, uma rotina que envolvesse toda a instituição, para que houvesse uma 

análise de todos os casos de tortura que chegassem na instituição. 

 

Se ampliou a atribuição (do GAESP - Grupo de Atuação Especializada em Segurança 

Pública do Ministério Público) inicialmente imaginada para abranger, também, casos, 

fatos, questões envolvendo o sistema prisional. Não sei dizer o que motivou essa 

decisão, nunca fui consultado quanto a isso, eu como titular da promotoria (de tutela 

coletiva do sistema prisional), que atuava 90% dos casos relacionados a essa temática, 

fui surpreendido com a publicação de uma de uma de uma resolução que dizia que 

existia uma estrutura jurisdicional para prestar apoio a atuações nesses tipos de caso 

também. E eu imaginei que essa estrutura pudesse talvez ajudar, ou se interessar, ou 

atuar na tortura dos privados de liberdade, do prisional, de uma maneira semelhante a 

essa pretensão de reunir, sistematizar formas de atuação na questão da violência da 

letalidade policial. Mas essa sensibilização, esse contato, essa parceria, nunca se 

concretizou, não se conseguiu avançar nas conversas. Na verdade as conversas nunca 

amadureceram, nunca aconteceram de fato, e fiz uma provocação a essa estrutura 

(GAESP), a partir de um pedido de ajuda da defensoria pública.  

Numa das reuniões de um grupo de trabalho, a defensoria trouxe um caso e disse “Oh, 

esse é um caso que nos parece grave, envolve toda uma série de questões relacionadas 

ao complexo de Gericinó, essas pessoas estão numa situação de risco, esses presos que 
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resolveram relatar, a gente levou eles, registrou uma ocorrência, fomos testemunhas 

nesse inquérito policial, mas trouxemos aqui, porque a gente queria ajuda do MP pra 

avançar nessa investigação”. E a gente acordou, então, de fazer um teste encaminhando 

esse caso, que era um caso que a princípio indicava que precisava de cuidados para 

garantir a integridade dos presos, (para garantir) a coleta das informações, e eu senti que 

era necessário um apoio um pouco maior - estrutural - do que uma atuação isolada da 

promotoria, que não tinha todos os meios de celeridade e deslocamento e apoio pra 

desenvolver todas as investigações no âmbito da tortura prisional.  

E esse caso foi um caso, assim, mal sucedido, de estreitamento de pedido de ajuda do 

GAESP, uma vez que houve pareceres contrários - e depois acabou sendo revisto - mas 

acabou levando muito tempo pra que se chegasse a uma conclusão sobre se o GAESP 

atuaria ou não atuaria, e no final, até o momento, parece que a coisa não avançou em 

termos de investigação propriamente dita. 

 

É uma área em que a instituição, de fato, precisa de um apoio interno para uma 

investigação mais estruturada, mais padronizada, uma maior capacitação e uma maior 

estrutura de apoio, pra você conseguir se deslocar, entrar nas prisões, falar com o preso, 

garantir a segurança dessas pessoas. A cada visita dessas, em casos envolvendo a 

tortura, isso deveria levar a uma revisita pra se assegurar que não houve represália (ao 

preso). Tem, assim, uma série de cuidados que pressupõem uma estrutura...maior do 

que a atuação isolada de uma promotoria ou da atuação de promotorias isoladas, 

espalhadas,...que não conversam, que não trocam experiências sobre como se da uma 

apuração de tortura em local de privação de liberdade, seja na área criminal, seja na de 

improbidade administrativa, que era o instrumento que a promotoria (de tutela coletiva) 

detinha para justificar as suas investigações.  

Então, a promotoria investigava para fins de responsabilizar agente públicos por 

violações aos princípios da administração pública, por exemplo,...processá-los por atos 

de improbidade administrativa. Foi o que aconteceu em relação a alguns outros casos 

em que...se tentava investigar para fins de responsabilização pessoal por atos pretéritos. 

Para além daquelas medidas que poderiam melhorar os mecanismo de controle pra 

prevenir a ocorrência de novas torturas, que era aquilo que a gente mais acreditava, 

existia também a investigação para fins de responsabilização por conta das torturas que 

já aconteceram, por improbidade administrativa. E essas investigações são difíceis, são 

delicadas, porque a gente não conta  no estado do Rio de Janeiro com nenhum programa 
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de proteção à testemunha e à vitima que tenha passagem pela prisão, que esteja preso ou 

que tenha passagem pela prisão. O PROVITA, que é o programa federal, ele 

expressamente afasta a inclusão de pessoas com passagem pela prisão do programa de 

proteção à vítima e à testemunha. Então, essas pessoas teriam que ser inseridas em 

programas de iniciativa dos estados, e o estado do Rio de Janeiro não conta com 

nenhum programa dessa natureza. Então essas pessoas, elas não tem garantia de que ao 

denunciarem os maus tratos e as violações sofridas, elas vão ter a sua integridade física 

garantida. (...) Então isso era uma limitação grande, e inclusive para a atuação do 

Mecanismo e tudo mais, porque conhecendo a estrutura, muitas vezes, você se via numa 

situação de, se não de desestímulo, mas pelo menos de não estímulo, temerário à 

formulação ou oficialização de uma notícia de tortura. Quer dizer, era necessário 

esclarecer à vítima que ela continuaria submetida a uma situação de vulnerabilidade, 

que não havia garantias de proteção, e que ela precisava estar muito segura daquilo, 

porque era muito possível e provável que pressões ocorressem. Isso é um trabalho que 

para o MP, pro Mecanismo de Combate à Tortura, é muito desgastante, muito 

decepcionante, você ter que alertar o preso que está muito seguro do que ta fazendo, à 

vitima né, (você ter que) falar “Oh, pensa bem hein, porque é um caminho muito largo e 

árduo, com muitos riscos”. E a experiência mostrava que, mesmo assim, muitos presos 

chegavam a esse ponto e normalmente quando ele não tinha alternativa, já tinha 

desistido e já não aguentava mais o convívio com aquela humilhação. 

 

Mas a grande maioria dos casos eram relatos de presos que não se identificavam, 

relatando abusos de agentes que (eles) não identificavam - até porque eles (agentes) não 

usam identificação ostensiva e muitas vezes não são conhecidos pelo próprio nome, o 

que dificultava também a identificação. Mas, normalmente, o preso tinha tanto medo 

que não queria se identificar, e  nem identificar o agente....a maioria das vezes os fatos 

vinham destituídos de elementos que pudessem iniciar uma investigação. Então, pra não 

perder tudo, o que se fazia era pelo menos: se podia relacionar a unidade marcava a 

unidade, tinha um relato, assim, que envolvia mais ou menos o período, não sabia o 

agente ou o turno, mas sabia quem era o chefe de segurança à época,...essas 

informações eram postas ali e essa denúncia, esse caso, era arquivado. Não tem como 

começar uma denúncia de um fato da época que o preso não sei quem é (torturado) por 

um agente que não sei quem e num momento que eu não sei precisar, isso é impossível. 

Então, isso era arquivado, mas você começava a tentar identificar (casos) recorrentes.  
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Se a partir desse quebra-cabeças, você conseguisse identificar uma recorrência “Oh, isso 

acontece assim, em tal turno, de tal maneira”, eu poderia desarquivar e construir um 

caso ou eu poderia ir identificando isso e ir falando “Bom, essa turma continua lá, 

vamos fazer uma fiscalização nesse horário, nessa maneira”, pra tentar encontrar um 

caso em curso.  

Mas, diante de todo esse quebra-cabeça, o que relatamos nesse artigo foi a constatação 

de tortura em três casos. Em um ano e meio recebendo noticias, se esforçando pra 

identificar casos possíveis, foi possível propor ação de improbidade administrativa em 

dois casos. E num terceiro caso, não houve registros para propor ação, porque exigia 

maiores investigações, mas existiam muitos elementos, era possível afirmar que ali 

havia claramente tortura, praticamente por determinada turma, por tais e tais agentes, 

isso já estava bem encaminhado, mas não teve como formalizar isso numa ação. (...) 

(Isso) confirma de que há muita dificuldade para esse tipo de caso, porque no primeiro 

caso que houve oferecimento de ação de improbidade, foi um caso filmado, envolvendo 

um preso que tinha uma certa visibilidade, uma certa divulgação midiática o caso dele, a 

prisão dele na verdade, e esse preso ele registrava todo tipo...ele fazia questão de 

registrar a ocorrência de todo tipo de violação que ele sofria no âmbito da prisão. E a 

gente foi recebendo por várias fontes cada uma dessas noticias, de cada um desses fatos 

que ele foi registrando, e (foi) reunindo os fatos que ele relatava em um lugar. 

Eventualmente, essa pessoa foi posta em liberdade e foi possível ouvi-la diretamente.  

E aí, se conseguiu obter a informação de que, com relação a um desses casos, o fato 

havia sido filmado e que a filmagem constava do procedimento apuratório na 

corregedoria da SEAP e que esse procedimento, salvo engano, ainda estava em curso. 

Não chegava a uma decisão, mas que tava lá e tinha a filmagem. Então fomos atrás do 

procedimento sem a filmagem, insistimos “Oh existe uma filmagem...uma filmagem 

assim, cadê a filmagem?” e ela apareceu e o fato tava gravado. Era um pesco-tapa no 

preso na entrada (da unidade), na devolução dele do carro que faz o transporte de fora 

para a unidade prisional, absolutamente gratuito.  

Então, foi feita ação - "Olha só, o vídeo é esse, o fato é esse..." - e a inicial foi indeferida 

(no judiciário) ao argumento de que tortura não é ato de improbidade administrativa, em 

que pese haja precedente da sessão especializada do STJ dizendo que sim, (que) o caso 

que tortura configura improbidade administrativa....O MP apelou e o tribunal 

confirmou, em acórdão, aquela decisão que indeferia a liminar, e hoje esse caso foi 

submetido - foi interposto um recurso especial-, submetido ao STJ para decidir.  
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(Um dos casos) de improbidade administrativa (que a) promotoria (deu início), diz 

respeito à tortura praticada contra um preso específico, em que houve a violência muito, 

muito, muito significativa e que também tinha gerado uma investigação por parte da 

corregedoria da administração penitenciária. Esses casos sempre são apurados 

internamente, sem consequência, mas são apurados. E que também tinha tido 

desdobramentos na esfera criminal. E esse caso era basicamente de um preso que em 

função de um desentendimento, que é uma conduta que teve em relação a um agente em 

dia de revista, foi duramente torturado, e os agentes que estavam naquele episódio 

relatavam que ele tinha se atirado de cara contra a grade, se autoinfringido lesões para 

acusá-los impropriamente de tortura.  

Mas tudo isso só surgiu um mês depois de ocorrido o fato, essa versão só foi 

apresentada... depois que o preso foi entrevistado por uma defensora pública, que vendo 

ele e suas condições, ouvindo seu relato, fez questão que ele fosse à delegacia registrar 

as violências que ele sofreu. Mas esse fato já tinha sido submetido à registro anterior, no 

dia seguinte aos fatos, só que um registro com outro conteúdo e outra descrição. O que 

aconteceu é que o preso foi duramente torturado e as pessoas que praticaram a tortura 

(os agentes), parte delas resolveu encaminhar o caso à delegacia para efetuar o registro 

de desacato do preso contra os agentes. E a pessoa que tava na delegacia no dia se 

recusou a registrar a ocorrência naqueles termos, então o preso foi encaminhado ao 

hospital, onde foi submetido à tomografia computadorizada, só para circunstanciar a 

situação física na qual ele se encontra. Quer dizer, o preso dificilmente tem atendimento 

quando chega a uma unidade hospitalar, não vai ter acesso à medicação, mas ser 

submetido a um exame dessa natureza não é fácil pra ninguém, quem diria para um 

preso. (Ele) foi submetido a uma tomografia computadorizada e os relatos são de lesões 

efetivas e tudo mais. Mas ele não foi registrar a ocorrência, nem foi submetido a exame 

de corpo de delito, foi só pro hospital, onde ficou o registro das condições que ele 

estava no exame.  

No dia seguinte esses mesmos agentes, fora do plantão, resolveram levá-lo de novo à 

delegacia. Estavam preocupados porque o preso tava visivelmente machucado e como 

trabalham por plantão, há sempre a preocupação de que o caso seja conduzido de 

maneira diferente por outra equipe. É uma estratégia para ter o protagonismo do relato 

(na delegacia). Conduziram (o preso) de novo e fizeram o relato de desacato que foi 
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registrado. E um mês depois é que ele é encaminhado, então pela defensoria, e faz um 

relato diferente e aí é registrado como lesão corporal contra ele.  

Todos esse fatos - desacato, tentativa de lesão corporal, lesão corporal - eles são 

registrados na forma de termos circunstanciados. Por exemplo, no caso anterior, no 

primeiro caso que relatei (do pesco-tapa), o caso foi levado a registro na delegacia 

porque o preso exigia sempre que quando acontecesse algo, que ele fosse levado à 

delegacia. Então ele ia na direção (do presídio) e falava “Quero registrar uma 

ocorrência, faço questão”. E na verdade, o diretor sabia que era um caso de repercussão 

e guardou o filme porque ele falou “Não tenho nada a ver com isso”. Aconteceu na 

porta (da unidade) e ele documentou aquilo de alguma maneira e guardou o filme. Ele 

(o preso) foi à delegacia e aquilo foi registrado como vias de fato ou lesão corporal, mas 

também em termo circunstanciado. Os fatos nunca são registrados como tortura.  

Então de novo (no segundo caso) foram termos circunstanciados: primeiro do preso 

contra os agentes por desacato e segundo do agente contra o preso, mas de lesão 

corporal. E na investigação da corregedoria, no âmbito da SEAP, na comissão de 

inquérito disciplinar, se produziu uma série de provas, de colheita de testemunhos, e 

nesse caso tanto o preso confirmou, sustentava a versão dele, quanto vários outros 

presos que estavam na mesma (cela), no mesmo isolamento, confirmaram que ele foi 

brutalmente torturado. E o relato dos agentes, por outro lado, era um relato totalmente 

sem cabimento, tanto que o primeiro testemunho foi a estratégia de “Não, ele que se 

jogou contra a grade, se auto lesionou” e tudo mais. Depois foram entrando em uma 

serie de contradições e tal. O fato é que o conjunto probatório ali era muito consistente, 

no sentido de que houve ali de fato uma tortura contra o preso, como todos relataram e 

confirmaram que tinha acontecido e como todo o desenrolar daquele registro e das 

entradas e saídas mostrava que, na verdade, os agentes estavam escondendo alguma 

coisa, e não propriamente registrando o registro de desacato.  

Porque não faz o menor sentido num âmbito prisional, seria risível que o agente 

chegasse com o preso na delegacia, e mobilizasse todo o sistema de transporte que é 

precário, que não tem condição de atender, que saísse da sua folga para levar lá e falar 

"Ele me xingou". Isso não passa pela cabeça de ninguém, porque ele (o agente) tem 

mecanismos inclusive de punição administrativa contra o preso...que são muito mais 

contundentes, aliás, do que um registro de ocorrência em termos circunstanciados e tal. 

É despropositado e em termos práticos não acontece.  
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O fato de ter que (registrar que) foi desacatado pelo preso já é algo para você olhar com 

muita desconfiança. Então, nesse caso, a partir dos elementos coletados, e na fase 

administrativa, já era possível oferecer uma inicial, fazer uma inicial apontado de fato 

para o que tinha  acontecido. E esse fato tinha sido também arquivado no âmbito penal, 

porque chega a uma promotoria de justiça que atua junto a um juizado especial como 

um termo circunstanciado, com uma alegação  isolada, desacompanhada de maiores 

elementos, como lesão corporal em que ele não foi submetido a exame de corpo de 

delito, e isso entra no bolo e é resolvido de forma industrial. Não há mecanismos de 

investigação mais próprios que pudessem levar a uma compreensão melhor de um caso 

penal: isso é uma lesão corporal, isso é uma tortura, isso é outra coisa. Reconheço que é 

difícil fazer essa distinção, talvez hoje eu ficasse mais atento aos casos envolvendo fatos 

corridos em unidades prisionais, mas o fato é que foi arquivado no âmbito do juizado 

especial criminal. E, a partir dessa decisão do MP, a administração penitenciária, a 

Secretaria da Administração Penitenciária, arquiva também o procedimento, apesar de 

as provas ali coletadas serem assim escandalosas, no sentido de que houve tortura ali, 

"Mas o MP arquivou, vamos arquivar também e acabou".  

Então esse foi o segundo caso. E o terceiro caso, que não chegou a haver tempo do 

oferecimento de uma inicial, indicava essa mesma procedência. Que envolvia uma única 

turma que teria agredido uma série de presos e a gente foi entrevistar esses presos nas 

várias unidades que eles já estavam, porque já haviam sido transferidos, e eles 

confirmavam. E em função das agressões, ele (um dos presos)...ficou na condição de 

cadeirante, paralítico, e  eles apontavam sempre a mesma maneira de agir, os mesmos 

agentes, uma série de elementos contundentes, e que eles usavam a mesma estratégia 

em cada um desses casos. Eles registravam os fatos como crimes praticados contra eles 

agentes. Tentativa de lesão corporal por exemplo. Pegavam o sujeito que eles tinham 

praticado violência contra o preso e falavam “Esse preso tentou me agredir, por isso eu 

o espanquei, mas como tava agindo em legítima defesa...”. Ele (o preso) fica 

respondendo como autor do fato...Então, ao final dessa curta experiência, os casos em 

que a gente conseguiu reunir elementos nos apontaram para uma recorrência e que nos 

levou a um paralelo com a questão dos autos de resistência. Que sempre existiram, 

foram formulados como uma maneira de dar a uma execução policial muitas 

vezes...muitas vezes não é, às vezes é um caso de legitima defesa, mas misturado com 

isso tem uma série de homicídios praticados em situação de confronto ou em suposta 
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situação de confronto, que vão ser ali, de alguma maneira, chancelados, homologados, 

pelo poder judiciário, pelo MP....  

Então, o auto de resistência funciona para a execução policial como nos parece, de certa 

maneira, que os termos circunstanciados...funcionam para a tortura. Pela minha 

experiência, os casos de tortura que eu identifiquei, nenhum deles foi registrado em 

delegacia policial como tortura. Todos foram registrados em delegacia policial, porque é 

uma maneira de ter certeza que aquele fato não vai ter desdobramentos no futuro, 

porque as turmas mudam, porque os presos mudam de unidade, porque o vínculo dos 

próprios funcionários com a unidade é precária, é por turnos, não existe um controle 

muito assim rigoroso. Então, também, não se sabe exatamente quais são os presos, as 

possíveis consequências. Há sempre uma insegurança diante da prática de uma violência 

contra o preso.  

Então se faz o RO, mas aí se registra, na melhor das hipotéses, se for um crime 

praticado contra um preso, como lesão corporal, como maus tratos, como vias de fato. 

E, muitas vezes, como supostos crimes praticados pelos presos contra os agentes, e isso 

eventualmente, ou nos casos que a gente pegou, é maquiando, ocultando a verdadeira 

ocorrência de tortura. E então, nesse artigo, a gente estabelece e traça esse paralelo que 

nos parece ser um caminho, uma estratégia de investigação que poderia ser promissora 

no âmbito do MP não só do Rio de Janeiro, mas do MP em geral. Diante de termos 

circunstanciados relacionados a atos ocorridos em unidades prisionais, o olhar deve ser 

diferenciado, um olhar especializado, que o promotor, por mais diligência e boa fé  que 

tenha ao atuar num juizado criminal, muitas vezes não consegue perceber essas 

peculiaridades. Então seria, por exemplo, uma estratégia de reunião ou de levantamento 

e reunião desses casos em um grupo que tivesse a indicação, a atribuição, e o interesse 

de identificar esse tipo de caso. 

Mas a promotoria (de tutela coletiva) segue existindo e eu acho que a expectativa é que 

ela consiga conquistar aliados institucionais, que a instituição aumente a capacidade de 

atuação e o interesse de atuação nessa temática específica, porque são muitos os casos 

que ocorrem, são muitos os relatos, e a nossa capacitação e a nossa atuação...é uma 

atuação fragmentada, individualizada, e sem uma reflexão institucional. Então, eu acho 

que ainda há um caminho a avançar aí nesse sentido. 

 

*** 
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 Testemunho Sandra Carvalho: Coordenadora da ONG Justiça Global 

 

Sou Sandra Carvalho, sou coordenadora da ONG Justiça Global. A minha militância em 

direitos humanos começa, ainda no final dos anos 80, quando eu entro na Universidade 

de São Paulo pra cursar Ciências Sociais, na USP. Logo no início do meu curso, eu tive 

a felicidade de ter aula com dois professores: Paulo Sérgio Pinheiro e Sérgio Adorno. 

Professores que tinham recém fundado o Núcleo de Estudo da Violência (NEV) da 

USP. Então, eu me interessei muito. Já tinha entrado na universidade com o objetivo de 

trabalhar com direitos humanos, com enfrentamento à violência, e ali eu achei que era 

um lugar legal de eu construir a minha formação acadêmica. (...) Lá no NEV, tinha o 

que a gente chamava de “braço militante”, que era a comissão Teotônio Vilela. A 

Comissão Teotônio Vilela, ela também tinha sido fundada anos antes, por vários 

intelectuais e políticos que tinham se mobilizado em torno de um massacre de pessoas 

que estavam no manicômio judiciário Franco da Rocha, pela polícia do Maluf. Então, 

teve essa chacina e esses intelectuais se juntaram pra denunciar e investigar o que tinha 

acontecido e foi formada a Comissão Teotônio Vilela. 

 

Os primeiros contatos que eu tomei com o sistema prisional foram com uma chacina 

que tinha acontecido num carnaval do final dos anos 80, acho que 88 ou por aí, em que 

dezoito presos foram trancafiados em uma delegacia no carnaval e morreram asfixiados. 

O NEV acompanhava, a Comissão Teotônio Vilela acompanhava esse caso, e eu 

também, como estagiária, naquela época, passei a acompanhar. (...) O grande problema 

naquela época, que a gente vivia em São Paulo, eram as carceragens da polícia, em que 

as pessoas cumpriam penas inteiras em péssimas condições, e já se vivia uma luta pela 

desativação dessas carceragens. 

 

Tive oportunidade de conhecer pessoas...importante destacar duas delas na minha 

experiência com o sistema prisional, sistema de privação de liberdade, que foram: Padre 

Chico...Padre Chico era uma padre norte americano, militante e coordenador da Pastoral 

Carcerária Nacional. Infelizmente ele faleceu, mas com o padre Chico...foi a primeira 

pessoa que eu entrei no Carandiru, pra fazer as visitas do Carandiru. Então, foi também 

um momento em que eu me deparo com um presídio gigantesco, com uma população 

carcerária enorme. A gente começou a fazer essas visitas, começou a acompanhar as 
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visitas da Pastoral Carcerária. Ali, eu vi muita coisa. Padre Chico conhecia muito 

profundamente o sistema prisional do Brasil, em especial de São Paulo. Ele era o 

coordenador nacional da Pastoral, mas estava em São Paulo...E a gente ali se deparava 

com problemas estruturais que a gente vive até hoje, mas que hoje em uma larga escala, 

muito maior, com os problemas muito multiplicados. Então a gente já tinha ali a questão 

da corrupção dentro do sistema prisional, uma grande máfia que envolvia a venda de 

vagas, os privilégios…coisas que a gente acaba enfrentando ainda hoje em várias 

unidades prisionais no Brasil. E Padre Chico, sempre denunciando essas situações, 

sendo ameaçado de morte e a gente fazendo esse tipo de acompanhamento com ele.  

Daí, anos depois a gente tem o massacre do Carandiru, que foi um marco horrível na 

história desse país, porque a partir dali muita coisa se transforma. E quando aconteceu,  

o massacre do Carandiru foi num dia de eleição, todo mundo lembra. Eu estava no 

interior, porque eu voto no interior, mas logo que a gente começa a ter as primeiras 

notícias, os membros da Comissão Teotônio Vilela foram pra porta do presídio, os 

familiares também foram, e eu cheguei lá também. E aí essa grande matança, esse 

grande extermínio que aconteceu ali, ele é um marco importante. Nós entramos ali, uma 

das primeiras comissões que entraram no Carandiru depois da matança. Esse é um dos 

momentos mais trágicos que eu já vivi. Do desespero das pessoas, daquele clima tenso, 

do sangue, daquele terror mesmo. E fizemos as denúncias internacionais, Paulo Sérgio 

acionou a Human Rights Watch, a Anistia Internacional, e isso acabou sendo noticiado 

mesmo como o maior massacre de presos do Brasil. A gente acompanhou, esse caso foi 

levado ao sistema interamericano, mas a partir dali, a gente vê de fato uma mudança no 

sistema prisional. Tanto na linha de um endurecimento maior, no endurecimento das 

estratégias do Estado, como também, dentro da massa carcerária. E o padre Chico 

começa a alertar as autoridades do surgimento de uma movimentação dentro da massa 

carcerária, no sentido de uma organização. E o que a gente viu por muitos anos foi uma 

negativa do estado de São Paulo a esse movimento de organização da massa carcerária, 

né? Mesmo diante de muitas rebeliões e mortes extremamente violentas. Porque o PCC, 

ele como linha, logo nas suas origens, (é) querer garantir a sua hegemonia no sistema 

prisional. Então a gente viveu uma série de rebeliões, com pessoas decapitadas, muito 

violento.  

 

A gente vive simultaneamente uma crise muito forte na FEBEM, na então FEBEM, que 

hoje se chama Fundação Casa, principalmente nas unidades do Tatuapé e da Imigrantes 
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(em São Paulo). Então, vivemos ali momentos de grande terror, reproduzindo muitas 

vezes a situação que se vê no sistema prisional. Com a decapitação dos meninos, com 

rebeliões que também foram muito duramente reprimidas pela ação dos policiais. Foram 

anos, nos anos 90 em São Paulo, em que tivemos esse cenário tanto dentro do 

socioeducativo, quanto do sistema prisional.  

 

A gente funda a Justiça Global em 1998, a gente tinha ainda uma sede em São Paulo. A 

gente tinha sede no Rio, mas eu fico em São Paulo. Daí a gente tem também, logo no 

início, acho que em 2001, uma mega rebelião em São Paulo, em várias unidades 

prisionais. E aí é o momento em que se admite, pela primeira vez, a existência de uma 

facção criminosa articulada dentro do sistema prisional de São Paulo. (...) A Justiça 

Global, em parceria com Clínica de Direitos Humanos de Harvard, a gente produziu um 

estudo sobre o que aconteceu naquele período. Tanto envolvendo o sistema prisional, 

como também o que foi nas ruas. O que se apura ali é exatamente o que Padre Chico já 

vinha denunciando desde a origem, que era uma relação muito complicada entre os 

agentes públicos e uma facção criminosa. E que essa relação é muito complicada. A 

gente, nesse período de apuração dessa pesquisa, que demorou vários anos pra ser 

publicada, acho que foi publicada em 2010, a gente passou por vários processos de 

ameaça e de intimidação. Mas a gente pôde desmembrar uma rede criminosa que 

envolvia muitos atores, não só a massa carcerária, mas também a gente públicos. 

Inclusive agentes públicos com cargos elevados. (...) O que a gente vê, até hoje, é um 

maior fortalecimento das facções no Brasil como um todo. O cenário atual que a gente 

verifica é porque nunca houve um olhar mais atencioso pra isso, ou uma vontade 

política de que isso fosse enfrentado de outra forma. Porque tem interesses econômicos 

muito importantes por trás disso tudo. A gente vê uma aposta no encarceramento 

massivo. A população prisional de São Paulo, ela também vai se multiplicando 

exponencialmente.  

 

A partir do momento em que eu começo a participar da Justiça Global, eu também fui 

conhecer outras experiências de sistema prisional, que não só o de São Paulo. E daí, 

muitas vezes o que a gente achava que era horrível em São Paulo, nas péssimas 

condições, pra outros estados era barbárie mesmo. Então, aqui no Rio, eu vinha - nem 

sempre - porque eu ficava no escritório de São Paulo, mas o James e o Marcelo Freixo, 

que era pesquisador da Justiça Global também, enfrentavam aqui situações de muita 
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superlotação também, de casos de tortura. Nós da Justiça Global acompanhamos vários 

casos de tortura aqui. Ajudamos a articular a vinda do Nigel Rodley, que foi o primeiro 

relator de tortura (da ONU) a vir para o Brasil fazer uma inspeção e que publicou um 

relatório muito contundente sobre o que ele verificava ali.  

Mas me lembro muito da atuação que a gente teve na questão da Polinter, na Praça 

Mauá, que era um horror, um depósito de gente com muita umidade, muitos relatos de 

tortura também, que a gente entrou com medida cautelar na OEA, e acabou resultando 

no fechamento dessa unidade prisional. Também a 76ª DP de Niterói, que também foi 

alvo de uma medida cautelar que acabou resultando no fechamento dessa carceragem. O 

que a gente pôde ir verificando ao longo dos anos é que essa aposta no 

superencarceramento, ela foi enchendo o sistema prisional como um todo no Brasil.  

No reveillon de 2001 pra 2002, eu estava em Paraty, passando o reveillon lá, quando a 

gente começou a ver notícias de uma matança no sistema prisional de Rondônia, em 

Porto Velho. O James estava fora do Brasil, mas a gente se falou, e decidimos que eu 

iria pra Rondônia. Então, saí de Paraty e fui pra São Paulo. Peguei um avião e cheguei 

em Rondônia já no dia quatro, tinha acabado de acontecer. E a gente começou a atuar 

nessa caso, acho que o sistema prisional de Rondônia, naquele momento, foi um choque 

na minha vida, porque sequer se sabia quem eram as pessoas que estavam encarceradas 

lá. Não existia uma lista. As pessoas falavam, e eu vi uma entrevista do diretor do IML 

na época, falando que tinham dado entrada 47 corpos e depois esse número cai pra 27, 

então, nunca se conseguiu ficar esclarecido. Quando eu entrei naquela unidade prisional, 

eu fiquei absolutamente chocada, porque eu não tinha entrado em uma unidade prisional 

com ela ainda. Os presídios que eu tinha visitado não tinham aquele… Então, porque 

você tinha as alas e as alas eram interligadas, porque as paredes ruíam, assim. Não tinha 

nenhum tipo de segurança. Onde você não sabia quem eram os presos que estavam lá, 

tinha gente abandonada lá há muito tempo. A gente, no mesmo momento, resolveu 

entrar com o pedido de medida cautelar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Entrei nas celas, pedi autorização dos presos. O calor era completamente absurdo, eu 

como tinha comprado bastante folha de papel almaço pra eu fazer os relatos, o calor ia 

pingando e a tinta ia borrando assim que eu escrevia, porque aquilo era um caldeira, 

uma coisa completamente absurda.  

Os casos de tortura, de saúde. Acho que saúde sempre foi, também, um problema muito 

grande que a gente enfrentou ali. O (presídio) Urso Branco, ele foi o primeiro caso de 

medida cautelar em relação ao sistema prisional, em medida que a Comissão 
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(Interamericana de Direitos Humanos) encaminha pra Corte Interamericana (de Direitos 

Humanos), e foi o primeiro caso das medidas provisórias relacionadas ao sistema 

prisional. A gente tinha um número muito elevado de óbitos dentro dessa unidade 

prisional, a gente já tinha mais do que um Carandiru, nos anos que a gente atuou ali 

mais fortemente. Entre 2002 e 2006, a gente computou mais de 120 mortes dentro dessa 

unidade prisional. Entre chacinas e mortes que aconteciam com um volume muito 

grande. E o que a gente conseguiu, durante esses anos de tramitação, foi pelo menos 

uma redução do número de óbitos dentro dessa unidade prisional. (...) Ali a gente viu, 

no sistema prisional de Rondônia, muita coisa horrorosa ali dentro. A gente viveu 

rebeliões com decapitações também, muitos casos de tortura, óbitos. Tivemos um 

episódio em que os presos, estamos falando no caso de Amazônia, foram colocados nus 

deitados no sol e tiveram queimaduras gravíssimas. Então, assim, era uma situação bem 

dramática. E felizmente a gente conseguiu ao longo dos anos reduzir um pouco disso, 

mas, o interior...o Urso Branco, se hoje ele tem essa situação um pouco melhor, a 

mesma situação não se aplica para o interior, pros presídio do interior ou do 

socioeducativo. 

 

Quando a  gente faz as denúncias, a gente também tá procurando uma forma de 

enfrentar essas situações. (...) A gente tem um caso também no sistema interamericano, 

não só as medidas provisórias que foram, mas a gente já fez...a Comissão 

Interamericana tá no mérito, e ele deve chegar no próximo ano na Corte, como um caso 

contencioso. O Brasil ainda vai ser julgado por essa situação do presídio Urso Branco” 

 

É difícil, né? A gente fala assim: "Quando você vai em um presídio...", por mais que a 

gente tenha as imagens, a gente acabou de fazer pra Corte Interamericana também um 

vídeo, né, que foi apresentado em uma audiência que tivemos recente lá. Não é… 

porque mais que a gente mostre a imagem, não é a mesma coisa, porque não tem o 

cheiro, né? E eu acho que o cheiro do sistema prisional é a coisa que mais me marca na 

vida. Porque é o cheiro das pessoas adoecendo, é o cheiro da vida que vai se esvaindo. 

(...) E acho que isso é…quando a gente tem essa sociedade punitivista que “acha que o 

Brasil pune pouco”, que “pede mais cadeia”, enfim, a gente vai vendo as apostas 

equivocadas. Porque o que a gente tem são masmorras, são as pessoas degradando. A 

partir do momento que uma pessoa faz uma visita, sente o cheiro, vê a situação… nunca 

mais vai ter a mesma relação de olhar e ter esse tipo de compreensão. 
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E infelizmente são situações que estão presentes em todos os estados. Depois, um outro 

presídio que a primeira vez que eu fui, eu fiquei também…como o Urso Branco, que foi 

melhorando aos pouquinhos ao longo dos anos, quando eu cheguei no Aníbal Bruno, 

que hoje, também por uma estratégia do governo de Pernambuco, mudou (o nome) pra 

Complexo do Curado. Eu fiquei absolutamente chocada com o que eu vi. Porque antes 

de eu ir, eu tinha visitado o ministro do CNJ...e ele tinha dito assim: “Ah, o Aníbal 

Bruno não é um presídio, ele é um bairro pobre de Recife.” Então, assim, eu entrei 

naquele presídio e você vê uma massa carcerária solta em um pátio gigante com tudo 

que você possa imaginar. Desde armas à facas, taco de baseball, tudo isso...até curso de 

fazer a sua própria comida, passeando com cachorro na coleira, aves raras…Como é que 

pode? O que é isso? Que lugar é esse? Os casos também, com muitos óbitos. Umas das 

visitas em que a Tamara...Tamara Melo é advogada aqui da Justiça Global, e nessa 

visita eu não fui, mas ela foi com o Fernando Delgado, que era um parceiro também 

aqui da Clínica de Direito Humanos de Harvard. E eles quase presenciaram um 

homicídio ali. Tavam entrando na unidade, veem o cara sendo carregado e a faca com 

que tinham matado pingando sangue assim. Então, esse presídio era isso. E a gente 

começou a enfrentar também situações. Ali também uma relação muito complicada com 

os presos que são chamados “chaveiros’, que tem o controle da unidade prisional, o 

Estado não tinha nenhum controle. Um comércio muito grande, então você alas dentro 

desse presídio, em que você tinha geladeira, frigobar… faziam churrasco e tal. E a ala 

miserável, que até hoje existe, isso não foi superado, em que as pessoas moram em 

buracos dentro das paredes. Isso não foi superado até hoje. 

 

Esse ano (2017) também, que eclodiram essas rebeliões, eu fui com a Bel (Isabel Lima, 

pesquisadora da Justiça Global) pra o Anísio Jobim, em Manaus. Eu já tinha estado lá 

em 2002, em que teve uma outra chacina nesse presídio. E eu tinha ido também pra 

acompanhar esse caso. Então, era um presídio que eu já tinha conhecido  num momento 

difícil. Eu tinha até conhecido o juiz, que à época continuava o mesmo juiz, que foi esse 

que viveu a barbaridade (de 2017). Ele falou que, quando ele chegou agora, a primeira 

imagem que ele viu, foi a cabeça de um preso que ele conversava sempre. Então o grau 

de brutalidade....A gente não pôde entrar no Anísio, porque a gente foi logo quando 

aconteceu, e ninguém tinha entrado ainda. E depois, por muito tempo, ninguém entrou 

também. Mas a gente foi lá pra cadeia, que já tava desativada e que tinham transferido 

(os presos), e que foi pra mim um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida 
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porque…eles amontoaram um monte de gente (os presos) que tava apavorada. Porque 

tinha a facção, que eles falavam que era o PCC, estava pra trás, numa cadeia que tava 

podre, caindo aos pedaços. Se batesse nas grades, caía. Duzentos homens pra trás (e) os 

evangélicos, os neutros e os ameaçados de morte na frente.  E daí a gente tava com a 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eles não deixaram toda a comitiva entrar, 

mas daí fui eu, o deputado Padre João, que na época era o presidente de direito humanos 

da Câmara, duas integrantes da Pastoral Carcerária, o Padre Valdir e o secretário da 

administração penitenciária. E daí, nesse lugar que já tinham transferido, (já) tinham 

acontecido quatro mortes. E na frente do secretário, falando comigo, o preso pegou e 

falou assim: “Eu só não morri porque eu tava no telefone falando com a minha esposa, e 

ouvi o barulho.” Daí eu falei: “No telefone? Você tinha um telefone aí dentro?” Daí ele 

falou assim: “Tinha, tinha. Tinha o telefone porque tinha o colchão.” Daí o preso 

denunciou, em frente às autoridades, de que quando eles chegaram lá (nessa ala) já tinha 

um colchão com 11 mil reais, facas, um revólver e telefones. E daí aconteceu essa briga 

e por isso que era...eles racharam entre eles, e essa turma foi trazida pra frente. Mas eles 

estavam absolutamente em pânico, porque sabiam que podiam ser mortos a qualquer 

momento. Ali não tinha nenhuma condição, nem pros agentes que estavam ali, porque a 

gente também foi no alojamento dos agentes e não tinha absolutamente nada, mas não 

tinha nenhuma condição. Não tinha sequer banheiro, então, assim, a gente tava pisando 

na merda dos presos, porque eles usavam o cano que era a privada deles. Então, a 

gente...aqui pra fora era uma quantidade absurda de bichos, de tudo que você possa 

imaginar, e a gente tinha que conversar com eles. E quase numa coisa de “como essas 

pessoas estão aí?”, porque eu tava quase vomitando ali. Chocada. E assim, num estado 

de esforço gigantesco. E essas pessoas ficaram lá muito tempo.  

 

(No presídio de) Alcaçuz, eu não fui, mas os relatos que a gente tem de Alcaçuz são 

mais dramáticos ainda. Os relatos pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a 

gente acompanhou o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção (e Combate) à 

Tortura. O número de pessoas desaparecidas continua enorme lá.  São mais de 60 

pessoas desaparecidas dentro desse presídio até hoje, sem que se tenha uma apuração 

mais rigorosa. Não teve uma investigação mais rigorosa dessa matança lá, e tão pouco tá 

tendo algum tipo de enfrentamento pra sequer entender o que tá se passando nessa 

reconfiguração de força das facções, né. 

 



 

70 
 

Acho que outra coisa que choca muita gente dentro do sistema prisional é a questão da 

saúde. A gente fala muito dos óbitos, né? Das mortes violentas, das chacinas. Mas 

quando se vai ver, se computar o número de “mortes naturais” dentro do sistema 

prisional, é um escândalo. É um escândalo, assim, o atendimento médico nem existe, ele 

inexiste. E a gente vê a cada ano uma piora em relação a isso. A (questão da saúde) é 

utilizada como forma de tortura também, acho que isso é uma coisa constante em quase 

todas as unidades que a gente visita. Seja do socioeducativo, seja do sistema prisional. 

Quando o preso pede atendimento, isso é usado contra ele como forma de coação. Outra 

coisa que a gente tem que enfrentar é que a gente vive essa gana bélica de cada vez mais 

militarizar, da vida militarizada, do Estado militarizado. A utilização dos armamentos 

dentro das unidades prisionais é outra forma de tortura atual muito grave, que é o gás de 

pimenta, bala de borracha, bomba de efeito moral, que é utilizada também tanto no 

socioeducativo quanto no sistema prisional. Então a gente tem um quadro extremamente 

grave. (...) Acho que as coisas vão caminhando lado a lado. Acho que a gente tem esse 

crescimento exponencial da população carcerária, da população no socioeducativo, que 

é muito grande. No final dos 90 e nos 00, vão fazer esse bum na população carcerária. A 

gente foi vendo, primeiro num momento, casos de tortura muito generalizado, torturas 

bárbaras que se via no sistema prisional. A gente passou pela morte brutal do Nilson 

Saldanha, esse outros casos todos assim, né, das chacinas, dentro do sistema prisional, 

em São Paulo que eu to falando. Teve o próprio massacre do Carandiru, mortes dentro 

da cadeia do Piranhão, em Taubaté, no interior de São Paulo. E por outro lado, a gente 

também foi vendo...pra sociedade civil também começar a se mobilizar de outra forma, 

intensificando as visitas, então as denúncias vão se tornando mais frequentes. 

Mobilizando os organismos internacionais, a gente foi tendo esse tipo de estratégia.  

Então se organizou a vindo do Nigel (Rodley), no início dos anos 00, que foi um 

momento importante de dar visibilidade pra essa questão da tortura e foram se criando 

alguns instrumentos. Aprovação da lei (que tipifica o crime de tortura)...por mais que a 

lei tenha sido aprovada, (ela é) muito pouco aplicada (e) também tem todas as 

especificidades do Brasil, (como o fato de) não (ser) só pra agente público (que pode ser 

autor de tortura pela lei)....Ao passo que toda essa situação de violência acontecia, a 

gente também foi tentando criar esses instrumentos. 

 

A blindagem do sistema de privação de liberdade é muito grande. As possibilidades de 

fiscalização, elas são muito pequenas. Acho que diversas experiências, que inclusive 
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foram importantes, foram tomadas no sentido de ir tentar rompendo essa blindagem. Lá, 

ainda quando a gente ainda não tinha o Comitê de Prevenção (e Combate) à Tortura, o 

Mecanismo de Prevenção (e Combate) à Tortura, aqui na Justiça Global, num projeto 

que o Marcelo Freixo coordenou, a gente tinha oficinas com familiares que a gente 

buscava nas filas das visitas que iam para (ver) os presos, e a gente fazia uma formação 

com esses familiares, em que eles conseguissem documentar esses casos de tortura, 

onde ocorreram, enfim...tentando romper com esse silenciamento que é, porque, se você 

não tem fiscalização, você tem a invisibilidade. 

 

Você tava me perguntando sobre as questões de tortura no estado democrático, e uma 

das formas mais cruéis de tortura que a gente teve nesse período, foi a criação do RDD 

(Regime Disciplinar Diferenciado). O isolamento é uma forma de tortura muito 

contundente. A gente teve vários casos de suicídio, vários casos de enlouquecimento, 

que a gente pôde acompanhar, infelizmente, em São Paulo, pela aplicação desse regime. 

As solitárias elas seguem sendo uma realidade. No sistema socioeducativo do Espírito 

Santo era chocante, porque eles deixaram os meninos até dias em isolamento. Você 

pensa isso pra um adolescente o que é, o que significa. Então, acho que essa é e 

continua sendo uma das formas mais cruéis de tortura, porque é praticada 

sistematicamente e que a gente vê o adoecimento mesmo. 

 

O racionamento de água que os presos vivem no presídio Urso Branco, na temperatura 

que é aquele presídio, aquilo é uma forma de tortura. Não tem como a gente não… 

Quando eu cheguei nesse momento, com as medidas provisórias em curso, eles já 

estavam “tentando melhorar  a estrutura física do presídio”, então, iam construir umas 

alas. Eu cheguei lá junto com o diretor do BEP, eles tinham construído uma caixa forte. 

Uma caixa forte tipo do Tio Patinhas. Era uma caixa forte que tava dividida em quatro 

celas e eles tinham feito um negócio que eram “respiradouros”. Tinham umas bolinhas 

assim e as celas. E ali dentro, você tinha, em cada cela, 50 homens. Você vai falar que 

isso não é tortura? Isso foi com a reforma de melhoria dessa estrutura. Teve que por 

abaixo, abrir…Porque aí você pensa como é que você vai, com a temperatura que faz 

em Rondônia, abrigar gente sem a possibilidade de respirar? 

 

(São) cada vez mais blindados desses espaços. Eu lembro que anos atrás, aqui no Rio, a 

Justiça Global presidiu o conselho da comunidade e era o Marcelo Freixo que era nosso 
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representante ali. E fomos expulsos (junto) com o grupo Tortura Nunca Mais, 

justamente porque faziam um tipo de visita qualificada, com documentação audiovisual, 

enfim. E não era o interesse de ninguém denunciar esse tipo de situação a enfrentar. O 

próprio juiz da VEP, ele dissolveu o conselho e nomeou outro, com outra composição. 

Isso é uma aberração, e ta aí porque o judiciário também precisa ser responsabilizado 

por esse tipo de situação! (...) Aqui e no Espírito Santo, porque no Espírito Santo a 

defensoria foi coagida. 

 

A gente viveu uma situação, na FEBEM, de imigrantes lá em São Paulo, que várias 

militantes que continuam aí, a Valdênia Paulino que é uma parceira, o Padre Júlio, o 

João de Deus, o Renato Simões, nessa época eu acho que eu trabalhava com o Renato lá 

na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E a gente viveu uma situação surreal 

lá, porque os meninos puseram fogo, mas estavam esquartejando…uma situação de 

completo descontrole. O choque chega, foi ficando noite, o negócio era à noite 

acontecendo, vem a cavalaria e joga os cavalos pra cima da gente e dos familiares. A 

gente se joga pra dentro da unidade, escalando a grade pra poder entrar pra dentro da 

unidade, uma barbárie o que aconteceu ali. Ali a gente achou que ia morrer também, 

porque era um total descontrole, tanto das forças policiais, quanto também dos 

meninos...Eles estavam enlouquecidos. Felizmente nada mais grave aconteceu com a 

gente, mas teve familiar baleado, situações muito graves. São cenas assim que você não 

vai, nunca mais vai conseguir  apagar da sua imagem. Um pedaço de gente. Porque era 

isso que a gente via, pedaços de gente. É realmente algo muito dolorido sim. 

 

Uma das situações que me preocupam muito é que a gente também foi vendo uma 

privatização do sistema prisional e socioeducativo na surdina assim, né. Da 

terceirização dos serviços, você já vai vendo. Quando a gente foi agora em Manaus, no 

Anísio...quando eu fui em 2002, não era um presídio privatizado, agora ele é semi 

privatizado. Aí você continuava vendo as mesmas coisas, porque eles recebem pra 

poder dar alimentação pros presos, essa alimentação horrorosa que a gente já falou, mas 

você olhava as mulheres desesperadas na porta do presídio, porque se não levasse 

comida, os presos não iam ter comida. Ninguém entrava há dias ali. Então, era todo esse 

desespero. E essa privatização na surdina que a gente tá vendo, também é algo muito 

grave e que teve consequências, em alguns sistemas prisionais que a gente acompanhou, 

muito dramáticas, assim, em termos desse enlouquecimento, rigidez, da falta de banho 
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de sol. O sistema prisional, que foi até agora elencado como exemplo, do Espírito 

Santo, é um exemplo aí disso. De que se a gente viveu ali aquela terceirização de 

serviços que foi se tornando de fato uma privatização, dá em situações extremamente 

pioradas. Você pode até ter uma instalação física um pouquinho melhor, mas 

inadequada também, mas aí você tem a tranca excessiva, você tinha o procedimento de 

revista dos 17 passos, que era uma coisa absurda que se podia fazer até revista no ânus 

dos presos. A gente foi vivendo uma série de barbaridades nessas unidades prisionais 

também, e a característica maior é a tranca excessiva. Banho de sol quase não acontece, 

muito grave o que a gente tá vendo. Eu achei importante que o Conselho Nacional de 

Direito Humanos se posicionou contrário à privatização do sistema prisional brasileiro, 

porque daí eu acho que vai ser uma tragédia ainda em escala maior. 

 

Vários casos. Tem um caso, do Nilson Saldanha, lá em São Paulo, que foi um caso que 

a gente acompanhou muito. Mas tem casos de torturas coletivas que a gente já 

acompanhou aqui na Justiça Global, de presos completamente arrebentados dentro do 

sistema prisional. Teve um caso que chegou agora, foi há uns dois anos atrás, no 

Complexo do Curado. Era uma cela muito cheia, não dava nem pra gente ver. Daí, 

daqui a pouco, eles vinham trazendo um cara assim...e  jogam e o cara ta desfalecido 

dentro dessa cela e a gente pediu pra ele sair. Esse é um caso horrível, gravíssimo. 

Tiraram ele, ele desmaiado, pegamos, sentamos ele e pedimos água. O cara tava de 

camiseta, daí o Fernando, que tava comigo fazendo a visita, falou assim: “ Você pode 

por favor tirar a camiseta?” O cara não queria tirar a camiseta...O cara tava detonado. 

Ele tinha apanhado muito, muito. Tinha sido por um agente, ou um chaveiro, eu não 

lembro, porque ali os chaveiros, eles tem esse poder… foi por um agente, foi por um 

agente. Porque aí, ele (o agente) ainda ameaçou a gente. Daí a gente tirou, ligou pro 

secretário de direitos humanos lá e falou que a gente precisava dele ser imediatamente 

removido para o IML. Fazer um registro da ocorrência e ir pro IML. Nisso a gente tava 

com medida provisória da Corte Interamericana em curso.  

Enquanto Fernando e a Vilma subiram pra falar com o diretor, eu fiquei com o preso lá 

embaixo. O agente penitenciário veio me ameaçar ali, me intimidando, falando que era 

melhor deixar isso assim, que era muito perigoso andar pelas ruas de Recife, que eu não 

conhecia a situação atual. Eu sendo ameaçada dos dois lados. Daí a gente conseguiu a 

transferência pra ir pro IML, eles enganaram a gente ainda, saíram com o preso sem 

comunicar e quando comunicaram, porque a gente queria ir pro IML pra acompanhar, o 
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cara já tinha entrado no IML e já tinha saído. E o cara tava arrebentado. Esse foi um dos 

casos que a gente conseguiu acompanhar, resguardou o cara pra ele não sofrer depois 

que nos reunimos com as autoridades públicas.  

Um caso de um emparedado, se você pode imaginar que isso exista. O cara ele ficou 

inválido porque ele foi emparedado. Numa parede assim, como se tivesse uma frestinha, 

entre a parede e uma grade. Ele foi mantido nessas condições por mais de um mês. 

Então, ele já nem conseguia mais andar. Isso também em Pernambuco, são situações 

bizarras. Tem um menino que, esse eu nem consigo falar sem chorar, porque esse é, pra 

mim, das coisas mais...que se pode falar...é uma criança, juro. Um menino, ele tinha 13 

anos, era do socioeducativo. Jefferson dos Santos. Ele tinha o meu tamanho, 

pequenininho assim, tinha nem um metro e meio. A gente conheceu, lindo o menino. A 

gente ia em visita, começou a conversar com esse menino e via que ele tinha muitos 

problemas. Daí eu pedi o prontuário dele, fui conversar com as assistentes sociais sobre 

o que tinha acontecido. Esse menino, ele era abusado pelos outros adolescentes lá 

dentro e ele, como forma até de se preservar, ele fazia coco e se esfregava inteirinho de 

merda pra repelir os outros. Era a forma como ele tinha pra resguardar a integridade 

dele. Um menino que ia super bem na escola, tirava ótimas notas e tava ali por uma 

coisa imbecil, tipo um roubo, sei lá. Não era nada. Daí esse menino sofreu tanta 

violência ali dentro, conseguiu progredir e saiu. De ódio do povo...ele foi lá e matou 

uma das pessoas que o agredia. Daí ele volta pro socioeducativo, a gente sempre 

acompanhando a história dele. Ele tinha uma família, assim, a mãe tinha sido 

abandonada, ele tinha outros irmãos, era uma desgraceira. A mãe era uma pessoa muito 

frágil, mas não abandonava o filho. Daí, no dia das mães ela vem e vê que o filho estava 

muito triste também. Ela pediu pra ele tirar a blusa, ele tirou a blusa e tinham tatuado 

ele com ferro. “Eu gosto de dar o cu”. Era uma criança que passou por isso. Passou por 

todo esse embrutecimento. E sei lá, como é que é que a gente conseguiu? Ele foi...e 

depois saiu do sistema socioeducativo, a família inteira foi incluída no programa de 

testemunhas, mas, assim, é muito triste de ver, porque o menino era, assim, ele adorava 

estudar, tinha um potencial...e ele foi levado a essa série de abusos e aí já cometeu um 

homicídio. Passou por esse embrutecimento assim. É muito triste. Todos os casos são 

muito tristes. 

 

Os relatos dos meninos no socioeducativo, quando são crianças e adolescentes, a gente 

fica mais chocado ainda, eles tem lá várias técnicas de tortura que são aplicadas até 
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hoje, como as algemas por exemplo. Uma forma de tortura utilizada no Espírito Santo é 

a algema, então eles tem em várias situações. Tem a “Jesus Cristo”, que é simulando a 

posição em uma cruz e eles ficam assim por muito tempo. Eles tem a “bailarina”, que é 

nas pontas dos pés algemado nas grades. Eles tem uma  que chama “porquinho”, que é 

absurda, em que eles prendem os pés e as mãos nas costas. E eles ficam assim por 

horas. Teve um determinado momento em que a gente ia fazer visita lá, isso a gente não 

tá mais verificando felizmente, mas os meninos se mutilavam. Tanto era o desespero 

que eles tinham, que eles se mutilavam. Eles quebravam as lâmpadas e se cortavam 

como forma de pedir socorro. Era desesperador. 

 

Também casos de tortura pela polícia, fora do sistema prisional. Tem um caso que eu 

acompanhei, foi um caso do início do anos (90), acho que era 91, era um caso de um 

menino que foi roubar um taxi. Ele roubou o taxi e depois foi pego. José Carlos da 

Silva. E ele foi pego, essa é até uma situação, assim, completamente absurda, que eu 

ainda era muito jovem nessa época, e esse caso chegou através da família que veio 

procurar a gente porque o menino tinha sido barbaramente torturado pela PM. Eu fui 

encontrar ele no hospital, ele tava no hospital penitenciário. Ele teve os órgãos genitais 

dele esmagados. Ele foi todo perfurado, ele teve lesões muito graves internas. E não me 

deixavam entrar nesse hospital. Eu recebi a denúncia e o (Luiz Antonio) Marrey era o 

Procurador Geral de Justiça do estado de São Paulo, que era um cara que eu conhecia, e 

eu acho que o secretário da administração penitenciária era o doutor João Benedito. 

Eram pessoas que eu conhecia, tinha o Paulo Sérgio Pinheiro...E daí eu consegui a 

autorização pra ir falar com esse menino. Esse menino ia morrer, porque eles já estavam 

removendo ele pra delegacia. Era uma prisão em flagrante, mas ele tinha sido detonado. 

E aí o que a gente fez, foi chamar a imprensa inteira, denunciou a tortura e no 

depoimento dele ele falou pra mim o lugar em que ele tinha sido torturado. A gente 

descobriu, eu fui com um jornalista, a gente descobriu que eles tinham um sítio de 

tortura da polícia ali. Isso deve ser em 93, 94… 95 talvez. E a gente denunciou esse 

lugar. 

 

Depois, a gente tinha um caso que eu também acompanhei. Era na delegacia de Embu 

das Artes, esse foi horrível também, nossa...eu passei esse outro horror na minha vida. 

Uma advogada meio maluca, meio não, bem maluca, tinha feito uma denuncia, que era 

procedente, de que tinha um esquema de justiçamento ,que era feito a partir da delegacia 
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de Embu das Artes, ali em São Paulo. De que os presos eram liberados pra sair pra 

matar à noite. Aí a gente foi atuar nesse caso, de denunciar essa situação toda, ficou 

todo mundo super ameaçado. E daí, a gente conseguiu uma testemunha, enfim. Pegaram 

essa testemunha, deram uma surra nela, cortaram um pedaço da orelha dela e deram 

uma mordida. Barbaridade. O promotor público, da época, era uma pessoa muito 

complicada, acho que fazia parte de um esquema ali muito truculento. Eu fui à noite 

levar esse cara, que tinha que fazer depoimento na ouvidoria da polícia, que era o 

Benedito Mariano, que era uma pessoa em que a gente confiava, mas eu também maluca 

fui sozinha no carro da polícia ir levar o cara lá em Embu das Artes. Daí voltando, os 

caras falavam assim: “Você não tem medo de acontecer alguma coisa?”, “Você já viu 

quanta arma tem dentro desse carro?” E eu lá, assim…morrendo de medo de que 

acontecesse alguma coisa com o menino que teve que voltar e eu pensei “Bom, comigo 

sei que eles não vão fazer nada, porque sabem que eu saí da ouvidoria da polícia. Mas a 

PM barbarizava demais.  

 

*** 

 

 Testemunho Emanuel Queiroz Rangel: Defensor Público 

 

Meu nome é Emanuel Queiroz Rangel. Eu atuo como defensor público desde três de 

setembro de 1999. A maior parte desses quase 18 anos foi na atuação na área criminal. 

Mas o primeiro destaque na atuação na área criminal foi em Campos dos Goytacazes, 

no início da década passada, nos anos 2000 a 2004, aquilo ali foi a minha escola. Eu 

atuava no júri, na defesa dos acusados nos crimes dolosos contra a vida, atuava também 

nos crimes comuns, atuava em tudo, e atuava também nas cadeias em Campos. Na 

época era carceragem da 134ª DP, carceragem da 146ª DP e a penitenciária Carlos 

Tinoco da Costa. Carlos Tinoco da Fonseca, melhor dizendo. E uma carceragem da 

delegacia era feminina, outra masculina e o outro um presídio. E nessa época, eu atuava, 

teve um período de um ano que eu atuei sozinho e que, na época, o governo do estado 

era controlado por políticos de Campos dos Goytacazes, e começou a ter um foco de 

rebelião constante nessas unidades prisionais. Foi o que me fez não só atuar nos 

processos criminais, que é a rotina de um defensor público de vara criminal, como 

também começar a vivenciar a realidade penitenciária, realidade carcerária, e começar a 
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frequentar o cárcere rotineiramente. Eu frequentava o cárcere para atender as pessoas 

que eu defendia, né. Era possível naquela época, porque eu tava em Campos e...quase a 

totalidade dos presos em Campos estava detida em Campos. Então, eu tive a facilidade 

de se fazer, uma cidade de interior, né. Coisa que a realidade hoje é impossível. Eu sou 

defensor da 20ª vara criminal. Estou afastado por estar na coordenação de defesa 

criminal (da defensoria) hoje. Mas, na 20ª vara criminal, por exemplo, eu tinha presos 

em quarenta unidades prisionais espalhadas pelo estado. Eu não tinha nenhuma 

possibilidade de ter contato com as pessoas que eu defendia. Mas voltando àquela 

realidade lá de Campos, eu comecei a frequentar o cárcere e aí foi uma escola de vida 

né. Tinha uns 24, 25 anos, já era defensor público, e aí você vai vendo uma realidade 

que, embora já tivesse noção da existência, você nunca se deparou com ela. E, muito 

interessante que, começando a solucionar conflitos dentro do cárcere, né. Na época não 

se falava em facção criminosa lá no interior. Existe uma briga entre comunidades pela 

disputa...territorial. E não solucionávamos as questões dentro da unidade prisional, os 

conflitos. E começamos a vivenciar tudo aquilo. Já naquela época, a única vara de 

execuções penais do Rio de Janeiro já tinha um problema grave de deficiência, de atraso 

na análise dos requerimentos favoráveis aos apenados. As mazelas, elas só foram se 

agravando, as mazelas já existiam todas naquela época. Não existia um encarceramento 

massivo como hoje, mas já não se dava mais, não se tinha mais condição nas 

carceragens de um aprisionamento legal, vamos dizer assim, né, cumprindo as normas 

legais.  

E em Campos, essa experiência de ficar lá vários anos foi a primeira oportunidade que a 

gente teve também de batalhar contra a tortura. A gente tem um caso, um caso que 

inclusive tá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso José do 

Egito, que é um caso de tortura que a gente pegou e pegou, pegou com todos os 

requintes de demonstração da ocorrência do fato, tanto materialmente com os laudos, 

com os documentos, como a prova documental. E um caso que envolvia uma questão 

política local que chegava até o governo do estado, no qual o órgão público de acusação 

(ministério público) obviamente, como de praxe, pediu o arquivamento da investigação. 

Essa foi a razão pela qual a gente foi litigar internacionalmente na Comissão 

Interamericana e agora, recentemente, eu recebi a notícia de que o Brasil denunciou 

finalmente, em razão das pressões internacionais, os agentes envolvidos naquele fato. 

Pelo que sei, inclusive, foram até afastados da polícia civil. Mas não denunciaram o 

delegado, não denunciaram o promotor, essas pessoas né, porque o delito da tortura, 
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também é crime de tortura, também é crime de tortura quem se omite ao dever de 

agir...Essas pessoas, como sempre, essas não torturam.  

Esse caso José do Egito foi o seguinte: na disputa eleitoral em Campos, era uma fratura 

do grupo político do então governador do estado, Anthony William Matheus de 

Oliveira, e o grupo de Anthony tinha um candidato a prefeito e o grupo que era uma 

fração dele, do doutor Arnaldo Viana, tinha um outro candidato. E a eleição muito 

sangrenta, muito forte, cada um dos grupos tinha a mídia local, um pedaço da mídia 

local pra reverberar os seus, a sua campanha e, no meio da campanha, morre um 

radialista em São João da Barra, que é uma cidade ao lado de Campos. Na investigação 

da morte desse radialista, um jornal ligado a Anthony, começa a dizer que a morte tava 

ligada a um secretário particular do doutor Arnaldo Viana. Acho que tinha alcunha de 

Chocolate, alguma coisa assim. Aquilo era um negócio sangrento, sangrento, mas não, a 

gente não lia aquilo nos jornais da cidade, certo. Determinado dia, eu chego para 

trabalhar numa segunda-feira, devia ser umas 10:30 da manhã, aí me aparece o Rangel. 

O Rangel era um agente penitenciário, o qual (eu) reputava muito sério, que era 

inclusive meu aluno na faculdade de direito de Campos. Um aluno muito interessado, 

etc, e ele chega para conversar comigo e fala: "Doutor, eu tava de plantão ontem no 

(gabinete) do chefe da segurança e chegaram uns policiais civis pedindo para levar o 

José do Egito pra ser ouvido. Como eu conhecia aqueles policiais civis, porque um 

deles tinha sido agente penitenciário, (inclusive esse cidadão também foi meu aluno - 

fala do Emanuel) eu falei: ‘Olha, cadê o ofício do delegado?’, ‘Não, mas não precisa de 

ofício’. Falei: 'Não, precisa de ofício, eu só vou liberar se tiver o ofício do delegado'. 

Eles tiveram que voltar à delegacia com o ofício. Quando retornaram lá, eu coloquei 

tudo no livro, grampeei o ofício, peguei três presos e coloquei pra assinar no livro que o 

José do Egito tava saindo em perfeitas condições físicas e de saúde e pedi pra eles 

assinarem também. Quando eles saíram, a esposa do José do Egito, que era domingo, 

dia de visita, já tava na fila pra entrar na visita e ela perguntou sobre o marido e falei 

que o marido tinha ido pra delegacia. Ao final do dia, eles voltam com o José do Egito, 

com a cabeça machucada. Com um corte, já o sangue seco e tal, mas todo sujo. Eu falei: 

'Eu não vou receber'. 'Não, mas como é que o senhor não vai receber?' Eu falei: 'Só 

entra aqui com exame de corpo de delito e com boletim de atendimento médico. Eu não 

vou receber'. 'Ah, mas a gente vai ligar pro diretor' . 'Pode ligar pra quem for. Eu sou o 

chefe da segurança. Não vai entrar na cadeia desse jeito.'" Eles tiveram que fazer o 

exame de corpo de delito, tiveram que levar o rapaz ao hospital pra fazer o tratamento, 
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chegaram e entregaram a documentação, aí o Rangel recebeu o preso. E, como ele viu 

que o clima ficou ruim, na segunda-feira de manhã, no primeiro momento, como eu 

falei, ele foi me procurar. Ele falou: "Ó, doutor". E é interessante que, enquanto eu 

conversava com ele, tinha alguém gritando lá fora na defensoria. Como aquele espaço é 

um espaço que atendia todos os órgãos da defensoria, e não é incomum acontecerem 

confusões nas filas da defensoria, infelizmente, eu não reputei aquilo de..., que eu 

devesse deixar de dar atenção ao Rangel pra isso. Eu sei que terminei minha conversa 

com o Rangel e eu lembrei que, naquele momento que eu conversava com ele, tinha a 

doutora Adriana, que era defensora do presídio, tava na unidade, no Carlos Tinoco. 

Naquela época, não se existia proibição de andar com o celular na cadeia. Existia pros 

presos, mas não pras pessoas (de fora). Catei o telefone, liguei pra ela e falei: "Adriana, 

pega o livro de registros do presídio e tira xérox de tudo." Ela foi, pegou e tirou xérox 

de tudo. Então, a gente conseguiu a documentação que tava lá e aquele relato do Rangel. 

De repente, quem entra na minha sala? Era a mulher do José do Egito, que já tava lá 

batendo também, para procurar ajuda, que, quando no dia anterior soube que o marido 

foi levado para a delegacia, foi para a delegacia e viu quando trouxeram o marido para 

depor, ele machucado. E gritava, ela gritava, pedindo para toda a imprensa que tava lá, 

porque aquilo era um fato de imprensa, e a imprensa não noticiou isso. E ela gritava, 

gritava, e ela foi lá (na defensoria) pedir ajuda. Quando eu me deparei com ela, eu falei 

(para mim mesmo): "O negócio é grave, é grave". Esperei o outro colega chegar. "O que 

que a gente vai fazer? Vamos pensar aqui no que que a gente vai fazer, o que a gente vai 

fazer?". A Adriana chegou do presídio com a documentação e a gente falou "Putz, 

temos tudo na mão, vamos lá ouvir o cara". Quando a gente saiu pra ir ouvir o José do 

Egito no presídio, quando nós chegamos lá, a gente já viu o carro do SOE levando ele 

embora. Levando ele embora. A gente: "Foi para onde, foi para onde?”. Ninguém queria 

dizer, mas sempre tinha, a gente tinha boa relação com as pessoas do presídio, 

normalmente os defensores públicos...É porque tem uma imagem muito ruim de ter dois 

lados só no mundo. Não existe só dois lados, bem ou mal. E tinha gente (no presídio) 

que não concordava com aquilo. Aí ele (um agente) virou e falou: "Foram para 

Itaperuna". "Deu ruim". A gente fez um pedido de antecipação de prova. Na hora, 

mandou por fax para o juiz de Itaperuna, contando o que tinha acontecido para ele ouvir 

o José do Egito. O juiz ouviu. Determinou que, logo que eles chegassem na comarca, o 

levassem para o fórum. O juiz colocou um promotor de justiça, um representante da 

OAB, um defensor público e falou: "Me conta toda a história". E ele relatou a violência 
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que sofreu, porque no dia anterior ele tinha se intitulado o autor do homicídio a mando 

do inimigo político do secretario, inimigo político de Anthony. Eu não me recordo se 

Anthony, nessa época, era o secretário de segurança, porque ele foi durante um período 

secretário de segurança. Mas enfim. O fato é que, diante daquela situação, a gente 

cometeu o maior erro que a gente podia cometer. A gente pegou essa documentação e 

entregou para o Ministério Público. A gente não podia ter entregado isso para o 

Ministério Público, embora seja uma ação pública, infelizmente o Ministério Público de 

plano arquivou, e levou ao conhecimento dos torturadores que foram nos emparedar. 

Tentaram invadir minha casa, tentaram pegar o outro defensor público. E eu tive que 

sair de lá. (...) Eu saí de madrugada, com um segurança aqui do Rio vindo me buscar. 

 

O fim das carceragens nas delegacias do Rio de Janeiro está ligado a uma ação da 

defensoria pública, que foi uma petição na Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos com relação a Polinter de Neves. O constrangimento que levou a essa petição 

na Comissão, esse caso sequer chegou à Corte, fez com que o governo federal 

estabelecesse um grupo que se encontrava semanalmente aqui no Rio de Janeiro, com 

todos os agentes, e o governo do estado manifestou interesse de acabar com as 

carceragens em delegacia. No início, foi recalcitrante, mas comprou essa ideia, comprou 

essa ideia de acabar com as carceragens em delegacia e, efetivamente, acabou. Não 

acabou na gestão...salvo engano era a gestão de...essa briga começou acho que no 

governo da Rosinha e, depois, foi pro governo do Sérgio Cabral e o Sérgio Cabral 

bancou essa história....Era uma pressão muito grande, porque tinha a pressão da polícia 

civil, não querendo (as carceragens em delegacia), e não é função de polícia fazer 

custódia de preso provisório e a secretaria de administração penitenciária não querendo 

esses presos. Por que? O que acontecia? Não existia, se você olhar os dados históricos, 

superlotação do sistema penitenciário. O que a SEAP fazia? A SEAP não buscava preso 

na delegacia. Ela operava, ela operava no seu limite. No seu limite de alojamento. 

Eventualmente, um pouquinho a mais, em alguma ou outra unidade. Porque ela brecava 

(não) recebendo os presos da polícia civil. E aonde ficava o massacre? Nas carceragens 

de delegacia. Você pegava carceragem de delegacia que tinha preso cumprindo pena 

dois anos, dois anos e meio. Ordens e ordens e ordens judiciais de transferência jamais 

cumpridas. Porque a ordem vinha pro delegado. O delegado, como é que ele vai cumprir 

essa ordem, se ele não depende exclusivamente dele? Ele depende da secretaria de 

administração penitenciária. E a secretaria de administração penitenciária só ia buscar 
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quando tinha interesse. Isso gerava não só um conflito entre as instituições, como existia 

rumores de comércio disso. Esses rumores nunca foram comprovados, mas existia 

rumores fortes de comércio, de como você conseguia acessar uma penitenciária no Rio 

de Janeiro naquela época. 

 

Quando eu recebi a convocação pra assumir aqui a coordenação, eu sabia que essa era 

uma das minhas funções (ir aos presídios) aqui e que eu iria voltar a viver aquilo. E, o 

que foi mais, o que me deixou impactado é que, nesse hiato de 2004, que era quando eu 

tava dentro de cadeia continuamente, a 2014, os problemas permaneceram os mesmos e 

só se agravaram. Só se agravaram. (...) A expansão só vem se degringolando. Eu 

confesso que o que eu comecei a ver, eu nunca tinha visto. Em todas as cadeias que eu 

já tinha andado, não eram poucas cadeias que eu já tinha andado. Eu já tinha andado em 

muitas cadeias no complexo, nas cadeias de Niterói, eu não conhecia Japeri e São 

Gonçalo. Essas cadeias eu não conhecia, mas nas cadeias do interior, tanto Volta 

Redonda quanto Campos eu conhecia, é, eu confesso que eu, essa situação sanitária, de 

saúde pública dentro do sistema penitenciário, pra mim foi não uma surpresa, mas eu 

nunca tinha visto o que ultimamente a gente tem visto, não. É, é campo de concentração 

mesmo. As pessoas, você tem, você chega pra, no coletivo pra conversar e você vê a 

quantidade de gente com máscara de tuberculose, assim. Nunca me deparei com aquela 

quantidade de, nem quando tinha ido no sanatório penal. Nunca tinha me deparado com 

aquela quantidade de gente com doença de pele. Com doenças de pele, assim, me 

lembro de ver um bicho geográfico na perna de um rapaz. Aquilo ali parecia uma cobra 

já, né. Não era mais um bicho geográfico, era um dragão geográfico. Então, coisas 

simples de solucionar, que vão se agudizando por uma falta de assistência médica, 

assim, desumana. É, declaradamente, hoje a pena ultrapassa, é pra gerar mais dor 

mesmo, talvez seja proposital. (...) Enfrentar, fundamentalmente, a administração 

judiciária, o poder judiciário e o Ministério Público, que são a ponta de lança do poder 

punitivo. E tão fazendo isso, tão fazendo isso. Já completamente desgastado e visto cada 

vez mais como, com que chamaram outro dia o judiciário, “tranca-rua”. Mas é isso, a 

gente não espera, quem trabalha com a pauta de direitos humanos sabe muito bem que, 

é, essa pauta não é uma pauta simpática, seja pra mídia, seja pra quem detém o poder 

opressivo. E, no momento em que essas pessoas concordarem com a nossa atuação, nós 

estamos errados. Eles têm é que discordar mesmo, porque eles exercem um poder 
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opressivo de uma forma totalitária e a gente nunca vai concordar com isso. A gente tá 

aqui exatamente pra fazer o contraponto.  

Eu me recordo de um grande parceiro que faleceu ano passado, José Carlos Brasileiro, 

sinto saudades dele. E o José Carlos Brasileiro veio aqui, numa audiência pública em 

fevereiro de 2015, e disse que o (presídio) Plácido de Sá Carvalho "ia virar" e não fazia 

sentido o Plácido de Sá Carvalho "virar". E começou a contar as mazelas de lá. Olha 

que interessante. Quem nos pautou foi a sociedade civil organizada. Em março de 2015, 

é, a gente fez uma ação conjunta, colocamos 15 defensores no Plácido de Sá Carvalho e 

atendemos, em uma semana, três mil sem-nomes. Acho que nunca ninguém fez, em 

lugar nenhum no Brasil. De lá, continuamos o trabalho, melhoramos o atendimento 

jurídico ali, continuamos monitorando a unidade, fazendo pedidos coletivos de melhora 

na unidade, resgatando tudo aquilo, não privilegiando essa unidade, mas trabalhando 

todas as outras, mas essa como foco, porque nos chamou a atenção o número de mortes 

dela. O número de mortes destoava das outras. Embora fosse a unidade mais populosa 

do estado, não fazia sentido, porque é uma unidade que tem um espaço aberto enorme, é 

uma unidade de regime semiaberto. E aquilo nos chamou a atenção, mas porque ali 

existe historicamente um déficit de atenção do judiciário, que o judiciário ele não tem 

problema em progredir as pessoas do regime fechado para o semiaberto, mas dali pra 

liberdade, aí o judiciário não dava. Aí trava completamente. Dali pro cidadão poder sair 

pra um trabalho extra muros, poder visitar a família, etc, aí eles travam. Sair pra estudar. 

Mas enfim, é...e começamos a observar e observar as dificuldades com relação à vara de 

execuções penais. Essa excrescência do Rio de Janeiro de uma única vara de execuções 

penais pro estado inteiro. E, na ocasião, totalmente travada. Totalmente travada, tanto é 

que a gente parte pra uma ação, em novembro de 2015. A gente apresenta uma lista de 

5.032 pedidos feitos pelos defensores públicos pendentes de apreciação na vara de 

execuções penais. A gente apresentou uma lista pro juiz e falou: "Olha, doutor, tem 

5.032 pedidos aqui pendentes de apreciação. Desses 5.032, 2.900 levariam as pessoas à 

liberdade." Entregamos ao juiz. Passado um mês, nada foi feito. Paramos toda a nossa 

equipe de novo, somos 36 defensores na execução penal, e produzimos uma lenda 

urbana que ficou conhecida como os cinco mil habeas corpus da defensoria pública, 

que, na verdade, a gente fez quase 1.500. Mas a gente travou, a gente fez 1.500 habeas 

corpus pedindo pro Tribunal de Justiça determinar pro juiz que decidisse. Eu não pedi 

ao Tribunal de Justiça a liberdade, não porque "Ó, manda o cidadão (juiz) decidir, que 

eu tenho pedido pendente há dois anos sem apreciação." E isso gerou uma polêmica na 
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mídia, isso foi um rastilho de pólvora. Novembro de 2015. Isso gerou um conflito. Os 

jornais, como de praxe, compraram a versão do judiciário, nós ficamos como os 

defensores de bandido que querem soltar a criminalidade violenta da cidade e fomos à 

diante. 

 

Quando a gente percebe que o Tribunal de Justiça ia se colocar numa postura 

completamente equivocada de fazer uma digitalização dos processos de execução penal, 

bloqueou o andamento dos processos de execução penal, já de uma vara que não 

andava, pra fazer a digitalização a toque de caixa, sem nenhum investimento financeiro 

nisso, acrescido ao déficit de jurisdição prestado ali nos processos coletivos, a gente 

falou "Ó, a gente tem que tomar outra providência". A gente já tinha feito reclamações 

ao Conselho Nacional de Justiça, ninguém tá tomando providência aqui no Brasil. 

Temos uma impossibilidade de solução de conflito aqui no Brasil, vamos peticionar à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual o caso pronto que a gente tem pra 

isso? Plácido de Sá Carvalho." Peticionamos. Em fevereiro de 2016, o Brasil fica 

omisso, em junho de 2016, a Comissão faz recomendações com relação ao Plácido de 

Sá Carvalho. Nesse ínterim, nós já tínhamos também, e aí conseguimos, com muita 

dificuldade, uma parceria com o Ministério Público pra questionar, junto à presidência 

do Tribunal de Justiça, a forma como era conduzida a vara de execuções penais, a 

digitalização dos processos, etc e tal. E continuamos na nossa luta pra fazer as coisas 

acontecerem. Até que, no meio de diversas ações, em dezembro, novas reclamações no 

CNJ, jamais apreciadas, etc, nós, em dezembro, decidimos pedir à Comissão que 

levasse o caso de Plácido Sá de Carvalho à Corte Interamericana. E foi muito 

interessante como nosso pedido chegou, a própria Comissão já tinha pedido à Corte a 

admissão do caso na Corte. Algo que é completamente incomum. Os casos na Comissão 

demoram anos. Só que a situação de gravidade, e a inércia do Estado brasileiro em 

sequer prestar informações, e o número de pessoas morrendo crescendo dia a dia, fez 

com que o caso fosse à Corte e a Corte determinasse, em fevereiro desse ano, medidas 

provisórias com relação a Plácido de Sá Carvalho. Inclusive, tratando...de uma leitura 

de graves problemas estruturais no Brasil, de juntar, pra uma audiência pública, o 

Plácido de Sá Carvalho, Complexo do Curado, Complexo de Pedrinhas, e um instituto 

de medida socioeducativa do Espírito Santo, para uma audiência pública que aconteceu 

em maio desse ano lá na Costa Rica. Só então que o Estado brasileiro começou a se 
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coçar e as autoridades estaduais, embora elas já soubessem de tudo o que tava 

acontecendo, começaram a se coçar. 

No meio disso, teve a instauração de um comitê pelo Tribunal de Justiça, em janeiro de 

2017, pra enfrentamento da questão carcerária. Um comitê que anda igual a um 

caranguejo, de lado, né. Uma dificuldade muito grande de avançar nas audiências de 

custódia, etc e tal. E, em dezembro, nós, além de peticionar, dezembro de 2016, além de 

peticionar na Corte, como a gente viu que nada acontecia aqui no judiciário, nada, nada, 

nada, nós observamos um instrumento e falamos: "Não, não dá mais pra Defensoria 

falar, porque a Defensoria falar não serve de nada. Vamos fazer com que o preso fale." 

E tem um instrumento, criado no Conselho Nacional de Justiça, que chama 

Representação por Excesso de Prazo, que é a representação na qual o jurisdicionado 

reclama ao corregedor nacional de justiça da demora na prestação de jurisdição do caso 

dele. Esse é um pedido feito diretamente pelo jurisdicionado. Nós fomos às unidades 

prisionais e perguntamos quais dos presos estariam interessados em assinar essas 

representações. E fizemos em torno de 700 a 800 no Conselho Nacional de Justiça. Aí 

deu resultado. Aí, finalmente, as autoridades em Brasília começaram a ver que o 

problema daqui era muito grave. 

E a gente trabalha, a gente tem representação em Brasília pra atuar nos processos da 

defensoria pública dos nossos assistidos nas cortes superiores e os colegas já vinham 

trabalhando, despachando (com) os ministros, etc. A gente também, da coordenação, 

frequentando os gabinetes em Brasília e narrando o que acontecia aqui na questão 

prisional. E esse caldo estourou em fevereiro e as autoridades federais começaram a 

cobrar compromissos do judiciário fluminense. O que fez, finalmente, com que a vara 

de execuções penais, ao menos, entrasse no trilho. Não, hoje a gente não tem uma 

execução penal como deve ser, e esse modelo é um modelo decrépito, de uma única 

vara de execuções penais. Só que é inegável que a produtividade que hoje existe é uma 

produtividade que não existia. Hoje você tem meses, e isso dá pra acompanhar pelo 

número de livramentos condicionais, que uma coisa são os números que a vara de 

execuções penais fala que produz, a gente tem todo o respeito ao judiciário, aos 

números que o judiciário produz, etc, mas eu prefiro confiar nos números do Conselho 

Penitenciário, com uma avaliação, aí só com relação ao benefício do livramento 

condicional, que é um benefício que restabelece a liberdade das pessoas. Eu também 

atuo como conselheiro penitenciário desde 2015. E os números são produtivos. Tá 

destravando um pouco a questão prisional, mas tá travada a questão sanitária. A gente tá 
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brigando em ações civis públicas, pra repasse de verbas da secretaria de saúde, pra 

secretaria de administração penitenciária, pra aquisição de medicamentos. A gente briga 

em outras partes, por exemplo, com a questão duma figura que é esquecida né, que é o 

cidadão com transtornos mentais. A gente conseguiu que a secretaria de administração 

penitenciária admitisse que os CAPS atuem dentro das umidades prisionais onde eles 

têm pacientes que tão aprisionados. A gente vai conseguindo umas coisas aos 

pouquinhos, que é o que dá. Volta e meia fazemos campanha pública de arrecadação de 

material de higiene, remédios pros presos, estamos querendo fazer até outra, que a 

situação é muito difícil, a situação das mulheres também é lamentável. 

 

Porque a gente não tem condição, o planejamento da defensoria pública na área de 

execução penal é um planejamento de 2011. Em 2011, a gente não tinha nem 30 mil 

presos. Hoje a gente tem 52 mil. Não tem condição de fazer concurso, não tem condição 

de contratar nenhum profissional mais de apoio, tem que trabalhar com esse número, 

então, é, você administra o caos. Porque uma coisa é você tá preparado pra 28 mil, 29 

mil pessoas presas, (e) tem que trabalhar com um número que é quase o dobro. Então, a 

carga de trabalho também aumentou absurdamente. O que, na verdade, é um reflexo do 

superencarceramento, que estraga todos os serviços que estão ao lado. Estraga não só os 

serviços jurídicos, como fundamentalmente a questão penitenciária, as questões todas 

penitenciárias, fundamentalmente a de saúde. 

No meio disso tudo, veio a tal das Dez Medidas Contra a Corrupção que a gente foi 

bancar, eu tenho muito orgulho disso, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

isoladamente, com todo mundo calado, a gente foi brigar publicamente contra aquilo, 

foi uma excrescência. Eu, quando fui falar na Câmara dos Deputados, enquanto eu 

falava as pessoas apontavam pra mim e falavam que (eu) era ladrão, eu achei que, eu me 

recordo até de dizer que agora ia ter a tortura de boa-fé, na prova ilícita de boa-fé e 

ninguém falava. Saímos pelo estado todo, em todos os espaços que nos deram, de 

igrejas neopentecostais às universidades, criticando esse descalabro que era as Dez 

Medidas. Fomos debater em Curitiba, facebook, o diabo a quatro, com os procuradores, 

e foi uma batalha quase sozinha. É óbvio que o desfecho não era aquele que a gente 

gostaria. Desfecho pra gente era aquele projeto ter sido sepultado na Comissão de 

Constituição e Justiça. Mas o desfecho foi o pior possível. Foi o plenário, na 

madrugada, o plenário da Câmara, não pelas razões que aquele projeto devia ter sido 

rejeitado, mas (foi) por interesses espúrios que ele foi rejeitado, porque a gente já está 
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diante de um estado policial, mas aquilo ali era a concretização do estado policialesco. 

Aquilo ali era fechar, seria fechar o ano com a lei antiterrorismo e mais as Dez Medidas, 

aí eu acho que todos nós estaríamos presos. Seremos em breve, mas agora já estaríamos 

presos. 

 

Isso também é uma coisa muito interessante que eu observo. Na verdade, eu 

simplesmente vocalizo o que, até pela posição que eu to, que é pra isso que essa posição 

tá, eu vocalizo as mazelas, mas eles (ministério público e judiciário) centralizam como 

se fosse uma questão pessoal, ou eu me autopromovendo, né, que é na verdade deslocar 

o foco da discussão. É deslocar o foco da discussão. O que aconteceu naquela audiência 

pública (sobre encarceramento em massa, da Comissão de Direitos Humanos, na 

ALERJ)? A gente tinha levado...quem fez a defesa do Estado brasileiro, pelo estado do 

Rio de Janeiro, na audiência pública da Corte Interamericana, em maio, foi o Ministério 

Público. E aí, aquilo já nos causou um certo espanto. Enfim, vamos adiante. Lá, nós 

apresentamos um relatório do Plácido de Sá Carvalho, falando e apresentando casos de 

pessoas falando "Olha o estado de saúde dessas pessoas é esse, essas pessoas vão 

morrer". Isso na Corte. Voltamos para o Brasil e o que aconteceu? Nada. E aí vem a 

audiência da Comissão. Aí já tava no talo. As pessoas morreram. Aí...tem uma hora que 

a gente acaba se excedendo, mas é porque não dá, não aguenta. Não dá pra suportar. 

Gente, até quando vai morrer gente pra vocês tomarem uma postura? E, naquela 

audiência, é fundamentalmente as medidas propostas, o comitê do início do ano do 

Tribunal de Justiça, eu já escutando do Tribunal de Justiça "Não, em 90 dias tá 

implantada as audiências de custódia no estado todo", "Em 90 dias a VEP...", 90 dias e 

as pessoas morrendo, e a gente denunciando isso internacionalmente, porque aqui tá 

travado, vocês (ministério público e judiciário) continuam deixando as pessoas 

morrerem. Qual o custo daquela audiência pública (a defensoria apresentou na audiência 

pública uma série de fotos mostrando o estado do sistema prisional)? A secretaria de 

administração penitenciária essa semana proibiu que a gente entre com câmera pra fazer 

monitoramento carcerário, ou seja, eles têm vergonha do que eles produzem...Mas 

enfim, produziu o Ministério Público com um problema comigo, o judiciário com 

problema comigo. E eles não resolvendo o problema (do sistema prisional). Desviando 

o foco. Falando "Ah, esse cara aqui é muito grosseiro, não pode dizer que a gente 

defende o discurso do ódio, não pode dizer que nós somos sanguinários" , po, vocês são 

o que, se tão produzindo morte? Vocês tão produzindo morte. Tinha lá pedido: "Ó, esse 
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cara vai morrer, tinha foto do cara, esse caso tá na Corte, esse cara vai morrer". O 

promotor fala "Não, tem que permanecer preso mesmo", o juiz nem decide e o cara 

morre. 

 

A questão da tortura é uma questão que ela é muito complicada. Desde lá de Campos a 

atuação do defensor, ela é complicada, pelo seguinte: eu lembro de eu me deparar, o 

cara tinha tomado um pau na cadeia, eu chamei ele pra ser atendido, eu não sabia que 

ele tinha tomado um pau, pra comunicar algo, que o livramento condicional dele, a 

promotora já tinha concordado, tava para o juiz decidir. E eu vejo o cara tomou um pau, 

um pau, um pau...E aí eu perguntei pra ele o que ele queria fazer. Falei: "O que você 

quer fazer?" É até complicado, né, porque, a princípio eu tenho que tomar alguma 

postura. Mas como é que eu vou tomar uma postura se esse cara vai ficar aqui? Que 

garantia eu tenho pra dar a esse cara aqui? Você fica numa situação, numa sinuca, 

porque, eu vou denunciar, vou falar com a diretora, vou falar com o chefe de segurança, 

vou lá, mas o cara vai estar aqui. E ainda, qual a possibilidade, qual a maldade de 

criarem, dizerem que ele cometeu uma falta funcional, e atrapalharem a liberdade dele 

que tá engatada. Que depende de decisão judicial. Aí pra onde você vai? Eu, desde esse 

primeiro dilema que eu enfrentei, eu sempre coloquei a decisão na mão do assistido. 

"Você quer que eu vá adiante?" "Você quer que eu denuncie ou não?" É, eu nunca tomei 

a frente sozinho. Essa decisão, eu acho que, como eu não tenho, e reconheço que o 

Estado não tem, a condição de dar segurança à ninguém, especialmente a uma pessoa 

que está privada de liberdade, eu acho que é uma decisão dele, não é uma decisão 

minha. E aí, a gente vem enfrentando isso aqui no Rio de Janeiro, agora na coordenação 

isso continua reverberando. A gente tem alguns casos que a gente trata com o maior 

carinho, tanto de audiência de custódia, de identificação na audiência de custódia e, 

vamos deixar claro, a audiência de custódia, a função primordial dela é o combate e a 

prevenção à tortura. Secundariamente que é a análise da legalidade ou não da prisão, da 

necessidade ou não da prisão processual. Mas, primário é o combate à tortura....A gente 

tá finalizando isso, e a gente ia ficar muito feliz se a gente conseguisse finalizar, um 

protocolo de atuação do defensor público quando ele identifica um caso de tortura. (...) 

É difícil, porque tem uma questão, por exemplo: os nossos dados de audiência de 

custódia, eles são muito claros na audiência de custódia. Quando eu entrevisto o 

custodiado, ele vira e me fala que... - ó, primeiro que a gente teve que aprender pra 

coletar informação, que eu não posso perguntar: "Você sofreu tortura?" Porque tortura é 
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algo, a pessoa já imagina um pau de arara. Não. Tortura não é o pau de arara. Tanto é 

que a gente perguntava: "Você sofreu tortura?" Ele falava: "Não, só tomei uns tapas." 

Pra você ver que a lógica da agressão é uma lógica do jogo mesmo. E aí a gente 

pergunta a ele, faz um registro pra fins estatísticos e coloca na mão dele se ele quer falar 

ou não pro juiz. Tanto que, se você observar, há um desvio enorme entre os nossos 

números, na audiência de custódia, de violência, de maus tratos, pra essa menção 

perante o juiz. Porque a gente deixa na mão dele. Na mão da pessoa. 

 

A questão da alimentação é uma questão que passa, ao meu sentir, por dois problemas. 

(O) primeiro, que é um problema, não faz sentido na minha cabeça que essa 

alimentação, é óbvio que, arquitetonicamente, várias das unidades não têm condição de 

fazer isso, mas que essa alimentação não seja produzida nas unidades pelos apenados. 

Eu não tenho dúvida qualquer que essa alimentação poderia ser produzida pelos 

apenados, e seria de melhor qualidade se assim fosse feito. Você me dá o mesmo feijão 

que a empresa terceirizada compra, me dá o mesmo arroz, me dá a mesma linguiça, 

certamente não é o, qual o nome daquele personagem do Estômago? Daquele 

filme...Não é aquele personagem do Estômago, que vai ser um grande cozinheiro na 

cadeia. Mas, certamente, vai ter muita gente ali que vai fazer um feijãozinho muito mais 

honesto e nutritivo do que aquilo que é entregue. Mas...E, a segunda questão...É, isso 

também é, desculpe, só pra complementar (a primeira). Fala-se "Não, mas preso não 

pode ter acesso à faca, não pode ter direito acesso a isso". Gente, eu já negociei rebelião 

com um cidadão morto do meu lado pelos presos rebelados, todo - foi uma das coisas 

mais horrorosas de toda a minha vida, de, de, ele morto a estocadas, então uma morte 

com um sofrimento -, ele todo retorcido, aí jogaram ele do lado de fora, num lugar onde 

a gente ia negociar, exatamente pra, barra pesada, né. Muita coisa barra pesada lá. É, 

mas...Eles matam no estoque quando querem guerrear. Matam com a mão. Matam com 

cocaína quando querem guerrear. Tem uns presos famosos aí, mortos de overdose. 

Dentro de unidade prisional. Então, eles dizem que "Não, se deixar o preso cozinhar vai 

ter acesso à faca". Amigo, deixa disso. Quando o número de mortes violentas...Embora 

o número, não haja uma investigação séria sobre as mortes que morrem no sistema 

penitenciário, mas a minha intuição é que a quase totalidade delas, ou o grande 

percentual, estão ligadas à questão de saúde, não tão ligadas à guerra entre presos aqui 

dentro da unidade prisional. E, segundo, me impressiona muito como empresários não 

recebem e continuam entregando a alimentação. Eu, se o Estado não me pagar, eu tenho 



 

89 
 

dificuldade de sobreviver. Que é o meu trabalho. Me impressiona isso. Então aí é difícil, 

né. Tem um problema aí gerencial do Estado, grave.  

Com relação ao transporte, transporte é um problema histórico. De preso. Transporte é 

um problema grave e é um problema que nos coloca numa sinuca que vocês não têm 

nem noção. A utilização do método de colheita de provas por videoconferência 

audiovisual, é através de videoconferência, ela possibilita, em situações extrema que 

presos, distantes do juiz da causa deles, possam participar da audiência. Só que isso, até 

no Código de Processo Penal, é uma medida excepcional. O Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, na sua política higienista, tenta cada vez mais afastar o preso do contato com 

o juiz. Olha, é por isso que eles não querem fazer audiência de custódia, implantar a 

audiência de custódia. Se eu não quero ter contato com o preso, porque eu quero trazer o 

preso, logo agora que ele foi preso, aqui? Esse cidadão aqui, segregado, de bermuda, 

sujo, descalço, sem camisa? Nesse prédio tão lindo. É, e aí eles caminham pra levar toda 

a questão criminal pra videoconferência. A gente, aqui na defensoria, tenta resistir a 

isso. Porque é um direito do preso participar da colheita de provas, de saber quais são as 

provas que são colhidas e que o juiz vai dizer que foram frutos ou da absolvição dele, ou 

da condenação. É direito dele tá junto ali, com o seu patrono, do seu advogado, do seu 

defensor público, pra influenciar também na colheita de provas, pra dar um toque "olha 

isso e tal". É um direito de presença na audiência, é uma consequência do próprio 

direito de defesa. E aí a gente começa a se deparar com o preso pedindo pra não ir à 

audiência. Que o que ele sofre no transporte é tão cruel com ele, que ele prefere não ir à 

audiência. E olha aí, aí a gente fica numa situação...É o famoso mato sem cachorro. 

Porque você tá ali tentando garantir o direito dele e ele sofre tanto com o transporte, o 

transporte é algo tão cruel pra ele, que ele não quer aquele direito. Cara, é um problema. 

Não vejo solução pro transporte. A gente tem relatos e não são incomuns:  "Qual foi o 

teu maior sofrimento do tempo em que você teve preso?" Exatamente quando foi 

transportado. Lá em Campos, na época que eu tava lá, não tinha psicólogo nem 

assistente social. Então, pra fazer exame criminológico, o preso tinha que vir, andar 200 

milhas até o Rio de Janeiro, pra fazer o exame e voltar. Vários, não foi um nem outro. 

Vários presos, eu inclusive fazia ele assinar um documento, pra me resguardar, não 

queriam o livramento condicional. Não porque eles não quisessem antecipar a liberdade 

deles. Eles não queriam é sofrer no transporte. E, os próprios relatos, de próprios 

agentes penitenciários de transporte falando: "Não doutor, a gente pegou...", porque o 

agente penitenciário, também, ele é obrigado a levar o cara na caçamba. E aí o cara tá 
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passando tão mal que eles ficaram com pena do preso e tiraram da caçamba. Só que eles 

não podiam colocar o cidadão lá, sentado na viatura. Eles tinham que esconder, porque 

se não eles estavam cometendo falta administrativa. E colocaram o preso no chão, 

embaixo do pé deles, que era uma situação melhor do que lá (na caçamba). E o louco 

que eu achei aquilo, falei "Po, essa história tá mal contada". Aí eu fui lá conversar com 

o apenado. "Po, o que fizeram com você? Porque eu achei que..." Ele falou: "Não po, 

me salvaram, doutor, eu não parava de vomitar, po, tenho que agradecer, po, to devendo 

a eles". Mas é uma situação difícil, essa é uma situação muito difícil. O carro vai 

passando entre as unidades e ele vai pegando de unidade que é da facção A, da facção 

B, da facção C, da milícia, do neutro e vai colocando todo mundo lá dentro. Se não 

colocasse o cara algemado, olha que bicho vai dar. Pode dar efetivamente. É um saco de 

gato, porque o cara que faz o transporte, ele não sabe quem é quem. (...) Adequar isso é 

um negócio que, esse pra mim, é o negócio mais sem solução do sistema penitenciário, 

é a questão do transporte. Porque não é só olhar, óbvio, eu não to aqui diminuindo a 

ótica do sofrimento do preso, eu já to partindo de que isso é uma realidade, uma 

realidade cruel. Eu to tentando olhar pro outro lado, pra ver se existe alguma forma de 

você melhorar isso. E não vejo, tenho muita dificuldade de ver. Muita dificuldade. É 

uma coisa preocupante. Preocupante mesmo.” 

 

Eu to desatualizado já (há) umas três semanas, mas já era mais de cem mortes no 

sistema penitenciário esse ano. Se permanecer...há três semanas que eu não olho. Mas, 

já eram mais de cem. Ano passado foram 254. Se permanecer na velocidade que tá hoje, 

a gente bate o número do ano passado. 

 

A APT (Associação para a Prevenção da Tortura) nos colocou agora num dilema muito 

bom nesse encontro, que foi a constituição de salvaguardas na custódia na detenção 

policial, que é uma área que a defensoria pública é deficiente. Nós não temos defensores 

nas delegacias, não tem como ter. Não temos material humano pra isso. (...) Se sabe que 

as violências, os maus tratos, as torturas, elas tendem a acontecer nas primeiras horas de 

detenção. Nas primeiras horas de detenção e na colheita das evidências, em sede 

policial. Mas a gente não tem perna pra fazer isso...Assim, a gente tem esse problema, 

não tem perna pra isso. Mas será que não é um caminho pra gente começar a pensar 

uma atuação nas delegacias? A gente tem feito isso nas grandes manifestações. E tem 
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resolvido muitas questões...Mas a gente tem que ter noção também de até onde a gente 

tem perna. 

 

O Pedro (Strozenberg, ouvidor externo da defensoria pública) trouxe uma demanda 

agora, via Pastoral Carcerária, de uma dificuldade de atendimento nosso aos familiares 

de presos, eu até já comentei aqui, que já gerou uma sacudida geral. Essa interlocução 

que as agências do sistema de justiça têm um medo louco (de fazer), especialmente o 

Ministério Público, o judiciário, a gente tá tentando fazer com que a defensoria perca o 

medo. Porque tem. Tanto que tem, porque só agora que a gente conseguiu implantar a 

ouvidoria externa, que é de uma lei de 99, aqui no Rio de Janeiro.  

 

O dilema da pena de prisão é esse: você prende a pessoa, priva a pessoa de liberdade pra 

ela aprender a viver em liberdade. Esse é um dilema. Uma contradição em si, que a 

gente vai ter que superar. 

 

*** 
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5. Sistema Prisional do Estado do Rio de Janeiro5  

 

Entre 1975 e 2013, o órgão responsável pela administração da execução da pena - ou 

melhor, pela administração dos condenados pela justiça criminal - no Rio de Janeiro era 

o antigo Departamento de Sistema Penitenciário (DESIPE). Segundo pesquisa realizada 

em 2001 pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC- UCAM), a função 

do DESIPE sofreu significativas mudanças a partir de janeiro de 2000, em razão da 

entrada massiva de presos provisórios no sistema e da construção das primeiras Casas 

de Custódia no estado para recebê-los. Naquele momento, eram seis unidades: três no 

Complexo de Bangu, uma em Niterói, uma no ainda existente Complexo Frei Caneca e 

uma em Campos. Importante ressaltar que, em meio à ausência de dados sobre a 

evolução do sistema carcerário, a pesquisa do CESeC transformou-se em um marco 

importante, posto que foi o primeiro estudo de grande porte realizado com os próprios 

funcionários do DESIPE - “Gestão Penitenciária no Rio de Janeiro: problemas e 

perspectivas”, de setembro de 2002. 

À época da referida pesquisa, o sistema era regulado pelas resoluções do DESIPE e pelo 

Decreto 8.897 de 31 de março de 1986, que instituiu o Regulamento do Sistema Penal 

do Rio de Janeiro, que tratava fundamentalmente da função de agente de segurança 

penitenciária. Deve ser ressaltado que, naquele momento, as casas de custódia ainda não 

estavam formalmente dentro da estrutura prisional fluminense, sendo quatro delas 

administradas conjuntamente pelo DESIPE e pela Polícia Militar.  

O fluxo na época consistia no encaminhamento dos presos, após a condenação, para o 

Presídio Ary Franco (então porta de entrada masculina), Evaristo de Moraes, Helio 

Gomes ou Nelson Hungria, que era a unidade feminina. Ressaltamos que, nesse 

período, era grave a  condição das custodiadas mulheres, pois or não existirem unidades 

próprias para receber as presas antes da condenação, elas eram mantidas detidas em 

delegacias. Segundo relatório do CeSec, existiam dez unidades prisionais masculinas à 

época: Lemos de Brito e Pedrolino Werling de Oliveria, localizadas no Complexo Frei 

Caneca, no bairro do Estácio. No Complexo Penal de Bangu, no mesmo bairro, temos a 

Penitenciária Esmeraldino Bandeira, Alfredo Tranjan, Laércio da Costa Pellegrino 

                                                        
5Como já explicitado, a parceria de pesquisa com o Núcleo de Direitos Humanos da PUC/Rio subsidiou a 
análise acerca do sistema prisional do Rio de Janeiro. Dessa forma, parte dos textos e dados dessa seção 
compõem o resultado do trabalho desenvolvido pelo Núcleo. 
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(Bangu I), Jonas Lopes de Carvalho e Vicente Piragibe. No Complexo Penal de Niterói, 

temos a Penitenciária Vieira Ferreira Neto e na cidade de Campos, a Penitenciária 

Carlos Tinoco da Fonseca. Os Institutos Penais, masculinos (regime semi aberto), são 

assim localizados: Edgar Costa em Niterói, Agrícola de Magé, nesta mesma cidade, e 

Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penal de Bangu.  

Somavam-se-se ainda sete unidades hospitalares: Roberto Medeiros, Hamilton 

Agostinho Vieira de Castro, Sanatório Penal, todos no Complexo Penal de Bangu; 

Hospital Fábio Soares Maciel e de Custódia Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Complexo 

Penal Frei Caneca. Havia ainda, em Niterói, o centro de custódia/psiquiátrico Henrique 

Roxo e o Penal de Niterói, além do Patronato Mangarino Torres, completando as 33 

unidades que compunham o DESIPE.De todas essas unidades, as únicas informações 

disponíveis em 2001 são a respeito das 3 mais antigas: Penitenciária Lemos Brito 

(antiga Casa de Correção da Cidade do Rio de Janeiro, que data de 1850), Presídio 

Hélio Gomes de 1856 e Milton Dias (Antiga Casa de Detenção datada de 1856). Essas 

três unidades deram origem ao Complexo Frei Caneca, implodido em 13 de maio de 

2010. A pesquisa também registra a existência de mais dez unidades construídas entre 

as décadas de 1960 e 1975, enquanto ainda eram administradas pela Superintendência 

do Sistema Penal (SUSIPE), que se transforma em DESIPE, em 1975. 

Em 2003, por meio do Decreto 32.621 de 01 de janeiro da ALERJ, o DESIPE 

transformou-se em Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP), 

buscando, ao menos em tese, uma maior especialização no tratamento do cárcere. Desde 

então, cabe à SEAP a administração do sistema penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro, tendo sua distribuição interna, órgãos e competência estabelecidos em seu 

regimento interno (Resolução n. 363 de 22 de julho de 2010).  Segundos dados da 

SEAP, atualmente o sistema carcerário do estado do Rio de Janeiro conta com o total de 

52 unidades (25 unidades do Complexo de Gericinó, 14 unidades em Niterói, São 

Gonçalo, Magé, Itaperuna, Campos e 13 unidades do Grande Rio).  

Do ponto de vista histórico, vale aqui retomarmos algumas breves considerações acerca 

de três importantes espaços prisionais do Estado: o Complexo de Gericinó, o Presídio 

de Ilha Grande e o Complexo Frei Caneca. 

A construção do hoje conhecido Complexo Gericinó teve início em 1988, com a 

construção da Penitenciária de segurança máxima Laércio Costa Pelegrino. 
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Denominadas à época de Bangu I, II, III e IV, tais unidades foram criadas com a 

justificativa de combate a organizações criminosas. Bangu II, III e IV datam 

especificamente da década de 1990, mesma época em que se extingue a Penitenciária 

Cândido Mendes, localizada na Ilha Grande, mais precisamente no ano de 1994. 

O Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, foi um dos grandes centros de 

recepção de presos durante a ditadura, notório pela prática de tortura física e psicológica 

aos detentos, assim como pelas condições degradantes do local. A localidade foi 

escolhida justamente para manter o isolamento do preso em relação à sociedade e a seus 

familiares. A primeira unidade da Ilha Grande foi criada em 1894, sendo organizada em 

1903 como Colônia Correcional Dois Rios, voltada para receber os indivíduos tidos 

como “vadios”. Após a 2ª Guerra Mundial passou a receber presos por delitos comuns, 

tendo se transformado em Instituto Penal em 1963. Após a edição da Lei de Segurança 

Nacional, em 1969, foram adicionados à população carcerária os presos políticos que se 

opunham ao regime militar. Segundo José Maria Gómez, “testemunhos relatam as 

precárias condições da prisão, com edifícios em ruínas, falta de higiene nos cômodos e 

banheiros, falta d’água, além de celas superlotadas e úmidas. Os detentos doentes não 

contavam com qualquer atenção médica e ficavam em meio aos demais detentos.” 

(GOMEZ, 2018). Em 1975, após uma greve de fome, os presos de oposição ao regime 

militar foram transferidos para o Complexo da Penitenciária Frei Caneca, não havendo 

notícia da situação em que os presos tidos como comuns permaneceram. Em 1994, o 

presídio foi desativado e implodido pelo Governo de Leonel Brizola. O último preso a 

conseguir liberdade na Ilha Grande foi Julio de Almeida que, após 32 anos cumprindo 

sua pena, saiu em condicional em 1994. Somente no dia 25 de agosto de 2014 sua pena 

foi completamente extinta aos 83 anos de idade. 

No que diz respeito ao Complexo Prisional Frei Caneca, localizado na região central do 

Rio de Janeiro, ele foi a primeira Casa de Correição do país, construída no império em 

1850. Foi ainda utilizado, desde o início da ditadura militar, como centro de detenção 

para presos que se opunham ao regime, transformando-se em palco de diversas 

resistências, como a greve de fome de 1979. A sua arquitetura era baseada no panóptico 

de Jeremy Benthan, inspirado em uma ideia de produção de uma sensação de 

vigilantismo constante nos presos, tendo inclusive sido utilizada mão de obra 

escravizada em sua construção.  
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Em meados de 1860, o conjunto arquitetônico era composto por cinco 
estabelecimentos penais: a Casa de Correção (voltada para o trabalho 
dos presos), a Casa de Detenção (direcionada para presos que 
aguardavam julgamento), a prisão do Calabouço (destinada aos 
escravos), o depósito de africanos livres, além do Instituto de Menores 
Artesãos (destinado aos jovens detidos por vadiagem ou mau 
comportamento). Os encarcerados eram majoritariamente negros, 
pobres e imigrantes (em grande parte de origem portuguesa)”. 
(GOMEZ, 2018, p.76) 

 

Em 1951, o complexo passou por uma reforma, originando mais duas unidades, a 

Professor Lemos Brito (hoje localizada no Complexo de Gericinó) e a Milton Dias de 

Moreira (hoje localizada no Complexo de Japeri). Em 1960, foi erguido o presídio Hélio 

Dias.. Após a liberação dos presos políticos em sentido estrito, o presídio passou a 

abrigar presos comuns condenados pela Lei de Segurança Nacional. O processo de 

desativação, tendo em vista as condições precárias do Complexo, iniciou-se em 2003, 

mas sua implosão foi realizada apenas em 13 de março de 2010. Note-se que, em 2006, 

ainda existiam mais de 3.691 presos no Complexo, cuja última transferência (de 493 

presos) ocorreu em 20 de dezembro de 2006, colocando fim à história do espaço. Os 

últimos presos foram transferidos para o Ary Franco e para o Complexo de Japeri. 

A produção e publicização de dados qualitativos do sistema carcerário (mais 

especificamente, sobre as condições das prisões e sobre as violações de direitos 

ocorridas em seu interior), são muito escassas no Brasil. No caso do Rio de Janeiro, até 

a instalação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 

Janeiro (MEPCT/RJ), em 2011, os dados oficiais qualitativos sobre as prisões eram 

exíguos, quase inexistentes. Por conta disso, o trabalho de memória sobre esses espaços 

recorre a diferentes fontes dependendo do período temporal analisado. No que se refere 

ao período anterior a 2011, as informações sobre as prisões costumam ser obtidas 

através de relatórios de pesquisa ou declarações realizadas por atores acadêmicos ou por 

movimentos de base (como, por exemplo, a Pastoral Carcerária). Vale ressaltar, ainda, 

que dos 41 relatórios produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça -- após a Lei 12.106 

de dezembro de 2009, o CNJ passou a realizar mutirões carcerários e inspeções -- 

apenas um deles, de 2011, trata da situação do Rio de Janeiro. Nesse sentido, a pesquisa 

aqui desenvolvida referente às condições do sistema carcerário fluminense no período 

anterior à 2011 fundamentou-se em: (i) dados produzidos por fontes não oficiais e 

secundárias, como notícias de jornais (versando especificamente sobre rebeliões e sobre 
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o histórico do funcionamento de algumas penitenciárias do estado, como o Presídio Frei 

Caneca e o Presídio de Ilha Grande)6; (ii) pesquisas acadêmicas (tratando do 

encarceramento provisório, bem como do funcionamento dos presídios e unidades 

desativadas: Polinter, Ilha Grande e Frei Caneca); (iii) as  próprias histórias narradas por 

quem ocupa ou ocupou as penitenciárias brasileiras. Utilizamos ainda como fonte 

complementar as duas medidas de urgência apresentadas perante a Corte Interamericana 

e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tratam da violação de direitos 

humanos no âmbito do sistema carcerário do estado do RJ: Medida Cautelar da Polinter 

e Medida Provisória do Presídio Plácido de Sá Carvalho (apesar desta última ser 

referente a um contexto posterior a 2011).  

No que se refere à pesquisa sobre o sistema carcerário no período posterior a 2011, 

optamos por analisar os relatórios de visitas, os relatórios anuais e os relatórios 

temáticos, disponíveis para consulta, feitos pelo MEPCT/RJ. 

De acordo com o Infopen 2017, o Brasil possui hoje a terceira maior população 

prisional do mundo, com 726.712 presos, sendo 40% deles presos provisórios. No 

estado do Rio de Janeiro por sua vez, existem 50.219 pessoas atualmente presas, 40% 

delas provisoriamente. Trata-se da quarta maior população prisional do país, atrás 

apenas de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Apesar do alto número de presos 

provisórios, equiparada à média nacional, o Rio de Janeiro é o Estado no qual os presos 

passam menos tempo sem julgamento (apenas 6% dos presos são mantidos por mais de 

90 dias sem julgamento no estado).  

Um estudo consistente das taxas de encarceramento, nacional ou estadual, deve 

necessariamente atentar para a elevação exponencial no número de presos a partir da 

década de 1990. Em 1990 havia 90 mil pessoas presas no país, saltando para mais de 

726 mil no espaço de 26 anos, um aumento da ordem de 707%. A taxa de 

aprisionamento nacional também sofreu um significativo crescimento entre 2000 e 

2016, na ordem de 157% (em 2000 havia 137.1 pessoas presas para cada 100 mil 

habitantes, enquanto em 2016 eram 352.6 para cada 100 mil habitantes, e 

especificamente no Rio de Janeiro eram 301.9 pessoas presas para cada 100 mil 

                                                        
6Vale ressaltar que é necessário aprofundar o estudo sobre tais presídios, pois as análises produzidas a 
respeito dessas unidades versam, em regra, somente sobre os presos políticos que faziam oposição à 
ditadura militar. A história dos presos tidos como comuns, por sua vez,  mantém-se-se fora dos relatos 
historiográficos e acadêmicos, o que gera grandes lacunas sobre a história dessas unidades.  
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habitantes). O déficit de vagas no plano nacional aumentou drasticamente de 97.045 em 

2000 para 358.663 vagas em 2016, enquanto que o aumento anual médio da população 

carcerária à nível nacional, nesse mesmo período de tempo, foi de 7,3%. 

Tal quadro revela a ineficiência do atual modelo de política criminal brasileiro, bem 

como a necessidade de formulação e execução de políticas públicas voltadas para a 

redução imediata do aprisionamento no país. No lugar de defender a  construção de 

novas vagas como solução para a superpopulação carcerária, uma análise séria e crítica 

do problema deve comprometer-se com políticas e práticas desencarceradoras. Nesse 

ponto, é importante destacar o caso do estado Rio de Janeiro que possui um grande 

número de presídios (é o oitavo estado com mais unidades prisionais, possuindo 49 

centros de detenção), mas apresenta um déficit de mais de 21 mil vagas. A situação 

fluminense demonstra a ineficácia de medidas destinadas à construção de presídios 

como solução para suprir a demanda gerada pelo superencarceramento. Outro ponto 

ainda mais alarmante é a taxa de ocupação dos presídios - o índice nacional é de 197% e 

o do estado do Rio de Janeiro é de 177%. Tais dados revelam que o sistema prisional no 

país está operando, em média, com o dobro da capacidade para a qual foi projetado. 

Apenas 7% da população prisional no país não se encontra em uma unidade superlotada.  

Este cenário, contudo, não atinge todos os brasileiros de maneira uniforme. A política 

criminal e penitenciária tem um alvo preferencial, atuando de maneira seletiva. É uma 

política repressiva voltada para uma camada específica da população, demarcando seu 

racismo e classismo. Em termos etários, 55% da população prisional têm entre 18 e 29 

anos e 30% têm entre 18 e 25 anos, o que revela tratar-se de uma política 

majoritariamente voltada para o encarceramento da juventude. O Rio de Janeiro, nesse 

quesito, encontra-se em situação ainda mais grave que a média nacional: 59% possui 

entre 18 e 29 anos e 37% da população prisional é formada por jovens entre 18 e 25 

anos. Ainda mais alarmante são os dados raciais do sistema: 64% dos presos no país são 

negros, enquanto no Rio de Janeiro, os negros compõem 72% da população prisional, 

tornando perceptível o racismo inerente à política de encarceramento em massa. 

Destaca-se ainda que 90% da população prisional nacional não completou o ensino 

médio e 51% não finalizou o ensino fundamental. No Rio de Janeiro, a proporção é de 

88% com ensino médio incompleto dos quais 70% não possuem nem sequer o ensino 

fundamental completo. Informações sobre a taxa de mortalidade dos presos do Rio de 

Janeiro não foram informadas pelo Estado. Deve ser ressaltado que o problema de 
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seletividade também impacta de forma ainda mais grave as mulheres: de 2000 a 2016 a 

população prisional feminina nacional saltou de 5.601 para 44.721 mulheres presas, um 

aumento de 698% em 16 anos. Essas informações constam de forma desagregada no 

relatório do Infopen, tendo sido necessário recorrer a notícias de informações enviadas 

ao Supremo Tribunal Federal. 

 

*** 

 

O racismo está nas bases do processo histórico latino-americano, marcado pelo não 

reconhecimento da identidade indígena e negra. A construção de um imaginário desses 

dois grupos como disfuncionais e, posteriormente, perigosos, legitimou um processo de 

exclusão e de extermínio. Nesse contexto, o sistema penal emerge como um local de 

perpetuação do racismo, apesar de tentar mascarar e omitir sua função inicial de 

perseguição aos negros escravos. Essa repressão racial, por vezes, é deformada em uma 

aparência de opressão meramente classista de modo a produzir um discurso que nega a 

origem racial da própria instauração do sistema penal no Brasil. Nesse sentido, 

Flauzina7 ressalta o caso da criminalização da vadiagem, que servia para disciplinar os 

negros que não mais se enquadravam no regime de escravidão, transferindo a tutela dos 

senhores diretamente para o Estado, já que a mão de obra liberta não conseguia ser 

incluída no projeto liberal ainda nascente. No contexto pós-abolição (1888), torna-se 

clara “a cisão entre uma brancura produtiva e uma negritude ociosa e indolente [que] ia 

ganhando espaço no imaginário, atingindo necessariamente as práticas punitivas” 

(FLAUZINA, 2008, p.81) .  

A partir da década de 1990, a guerra às drogas aparece como o dispositivo legitimador 

da reedição de mecanismos de racismo e genocídio da população negra, tendo como um 

de seus principais motores o sistema prisional. É fundamental apontar que o contexto 

dos anos 1990 é um marco da expansão da política de encarceramento, enquanto 

método para lidar com as classes subalternizadas no Brasil. Com efeito, não é possível 

dissociar um estudo sobre presídios e superlotação de um panorama sobre guerra às 

                                                        
7 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro, Corpo negro caído no chão: O sistema penal e o projeto genocida do 
Estado brasileiro, Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 
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drogas. Também é impossível dissociar o sistema carcerário brasileiro, em sua gênese, 

do racismo intrínseco às políticas de aprisionamento em massa. É necessário notar que, 

no Brasil, a violência racial e de classe opera inclusive por detrás de discursos que se 

pretendem neutros e supostamente inclusivos. Ana Luiza Pinheiro Flauzina afirma que 

foi relegada às periferias do capitalismo a obrigação de sustento de um sistema de 

desigualdade, no qual as elites dos países latino-americanos criam uma vulnerabilização 

dos grandes contingentes populacionais, tratados como supérfluos pela ordem 

imperante, tornando seu extermínio uma política autorizada. (FLAUZINA, 2008).  

A "guerra às drogas"  vem sendo o novo mote para garantir uma impressão de 

legalidade ao projeto genocida impetrado contra a população negra na 

contemporaneidade. Após o período da ditadura empresarial-militar, a década de 1990 

foi marcada por um novo recrudescimento no tratamento do tráfico de drogas, com o 

agravamento da punição e repressão, majoradas pela Convenção de Viena contra o 

tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicos de 1988. Após duas 

vistorias realizadas pelas Nações Unidas e duras críticas à forma como o país tratava a 

temática, o Brasil adotou internamente uma política militarizada de combate, fazendo 

com que o arcabouço repressivo bélico recaísse daí por diante de forma ainda mais 

severa sobre as populações periféricas. O quadro torna-se ainda mais grave com a 

edição da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) que “equiparou o delito de tráfico de 

entorpecentes a esse rol, restringiu garantias, aumentou penas e fez com que presos 

passassem mais tempo nas prisões brasileiras.” (BOITEUX, 2006), aumentando 

consideravelmente o tempo de pena para o tráfico. As populações periféricas passaram a 

sofrer ainda mais com as ações do Estado, marcadas pela brutalidade e pelas reiteradas 

violações de direitos. Deve ser mencionado que a mudança de paradigma observada na 

década de 1990 teve forte influência da proximidade entre os Estados Unidos e o Brasil, 

tendo em vista que um dos objetivos da política externa norte-americana era, 

justamente, a imposição do modelo de combate às drogas na América Latina. 

O Brasil hoje ratificou todos os tratados internacionais relativos à política 

proibicionista, adesão essa inversamente proporcional à de tratados internacionais de 

direitos humanos. Atualmente, há mais países signatários de convenções da ONU sobre 

drogas, que atuam sob o paradigma da guerra às drogas, do que países que ratificaram e 

efetivam tratados de direitos humanos. Se formos analisar a situação do Brasil, apesar 
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deste ter aderido a todos os tratados antidrogas já elaborados, não se verifica o mesmo 

empenho do país na internalização dos tratados internacionais de direitos humanos.  

A nova lei de drogas, lei 11.343 de 2006, teve um impacto considerável no crescimento 

da população carcerária nacional. Apesar de prever a descriminalização do usuário, a 

referida lei não estabelece os padrões necessários para a distinção formal entre 

traficantes e usuários. Tal fato, na prática, permite que os estereótipos raciais sejam 

empregados em tal diferenciação, ainda relegada à decisão de delegados de polícia e a 

um sistema de justiça criminal baseado na branquitude. Nessa lógica, por mais que o 

racismo não seja expressamente nomeado, ele é autorizado e perpetrado pela violência 

praticada contra aqueles estereotipados como possíveis criminosos. 

A figura do criminoso abre espaço para todo tipo de discriminação e 
reprovação com total respaldo socialpara isso. E ao retornarmos aos 
dados que demonstram que há um grupo alvo e predominante na 
população prisional, ou seja, que é considerada criminosa, temos aí a 
fórmula perfeita de escamoteamento de um preconceito que é racial 
primordialmente. (BORGES, 2018, p.17) 

 

 

5.1 Construindo Memórias: Dados e Testemunhos sobre o Sistema Prisional 

Masculino 

 

 Testemunho Tania Dahmer: Assistente Social 

 

Eu nunca tinha pensado na minha vida de trabalhar com preso. Eu tinha estagiado na 

faculdade com desenvolvimento de comunidade, em atividade comunitárias, então 

nunca tinha me interessado por esse assunto. Minha primeira lotação foi na Frei Caneca, 

isso em 1970, quando começou  o (governo) Chagas Freitas. Na verdade o concurso 

ainda foi feito em 1968, no governo Negrão de Lima. Eu não entendia absolutamente 

nada do contexto da cadeia. (...) Eu achava que eu ia trabalhar naquele lugar para 

ressocializar pessoas, esse era o termo que eu tinha presente da minha formação 

profissional. Aí quando eu chego lá, onde era esse lá? Era no Complexo da Frei Caneca, 

uma clínica médico cirúrgica que pertencia a um grupamento de clínicas que bem mais 

tarde vieram a formar a coordenação de saúde do sistema penitenciário. Em 1970, o que 
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é que eu via desfilando na minha frente, sendo trazidos para o hospital: basicamente 

população que vinha da lei de contravenções penais: vadiagem, mulheres que se 

prostituíam e eram pegas como vadias, também no artigo de vadiagem, porque não 

faziam prova em carteira profissional, porque era esse o grande mote da polícia na 

época para faturar estatísticas. Pessoas punguistas - como a gente chamava na 

época...que davam o conto de não sei o quê... - te vendiam um terreno no meio da lagoa 

de Araruama...Batedor de carteira, era esse o nome que se falava. Alguns homicídios, 

em geral homicídios vinculados a questão da paixão, contra a mulher, assassinato de 

mulheres. Droga muito pouco. Conheci pouquíssimos em 1970 que estavam presos por 

porte ou uso de maconha. Trabalhadores do jogo do bicho, também pela lei de 

contravenção penal. Então, era aquele desfile de pessoas que moravam na rua, que eram 

recolhidas pela polícia como vadias, em geral doentes, com tuberculose, com problemas 

de pele grave. E pessoas arrebentadas por pau de arara. Se usava muito pau de arara na 

época. Eu não sabia muito bem o que era um pau de arara. Até que um dia eu comecei a 

querer entender o que era isso.  

 

O tal do golpe militar tinha ocorrido em 64, um mês depois que eu entrei na faculdade. 

Eu tive vários colegas de turma que foram presos, a gente vivia muito aterrorizado em 

sala de aula, com medo de falar. Eu sabia que era um clima tenso que a gente vivia, mas 

eu não tinha instrumentos de análise teóricos e tal, porque eu não tinha militância 

estudantil na universidade, a gente tinha medo de tudo. 

 

Então quando eu cheguei aqui eu me dei conta de que eu estava trabalhando com 

pessoas vadias, que não faziam prova de emprego, que viviam na rua, isso me impactou 

muito fortemente, dado meus valores da época. Eu fui criada que o trabalho e a 

disciplina são dois princípios fundamentais na vida de um luterano, muito mais de um 

alemão imigrante. Ficavam três meses presos, que era o tempo de detenção de 

vadiagem, e iam pra rua, para o mesmo lugar...daqui um pouco lá voltavam os mesmo, e 

torturados. 

 

E nessa época a gente recebia muitos presos de Ilha Grande... Nós tínhamos um chefe 

de segurança, nessa parte dessa clínica médico cirúrgica, que tinha sido chefe de 

segurança de Ilha Grande. E eu não sei se ele captava a minha ingenuidade, mas me 

contava histórias horrorosas, de como ele tinha ajudado a matar vagabundo em Ilha 
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Grande, enterravam na própria Ilha Grande. Eu nunca soube de verdade se aquilo era 

um blefe, mas eu não acredito muito que era só um blefe não... 

 

Bom em 71 e 72, começaram a chegar no hospital muitos presos baleados na coluna e 

nós começamos a ter muitos paraplégicos e mplégicos. E isso começou a sobrecarregar 

muito o hospital (...) Depois eu vim a descobrir que era uma estratégia da polícia balear 

dessa forma. Em 71, 72 (...) era uma novidade assalto a banco, o que eu estou 

sinalizando? Que mudam as modalidades de crime e aí eram crimes feitos em quadrilha. 

O que a ditadura fez com eles? No sentido de reprimir essa nova modalidade, 

assustadora criminalidade que estava surgindo, de quadrilhas assaltando residências, 

bancos, joalherias, eles entenderam o seguinte: esses sujeitos tem que ser enquadrados 

na Lei de Segurança Nacional, como os presos políticos. Até então eu não tinha tido 

contato com presos políticos. E daí fazia parte o William da Silva Lima, que depois 

escreveu aquele (livro) 400X1. 

Eu então, não conheci os presos políticos. Mas, um ou outro que vinha dos quartéis 

arrebentados de tortura, vinham pro Hospital Central para serem remendados... Conheci 

umas presas políticas. Os presos políticos chegavam num camburão e atrás do camburão 

vinha um caminhão daqueles antigos da PM... E aí eles desciam primeiro, faziam um 

corredor, e abriam o camburão depois, para o preso passar ou para os presos passarem. 

Nesse dia, eu lembro muito bem quando Inês (Etienne Romeu) chegou que eu fui até a 

porta da clínica, porque era um estardalhaço, cada vez que tava para chegar um ficava 

todo mundo ouriçadíssimo, um perigoso, um sujeito subversivo...e aí sai do camburão 

aquela menina completamente frágil e aqueles homens dizendo um monte de palavrão 

para ela... 

 

O grande conflito que se viveu nesse momento foi com a própria administração 

penitenciária, porque nesse governo Chagas Freitas, como a gente ainda estava no auge 

da ditadura, né, 71, 72 por aí... os nossos gestores passaram a ser duros... Abaixo dos 

superintendentes do sistema penitenciário - porque a Superintendência era ligada à 

Secretaria de Justiça - , vinham os coronéis. Eu me lembro que o General Lascasas, por 

exemplo, era o diretor da Lemos Brito. O chefe da portaria do Frei Caneca era  um 

coronel, então, era tudo muito rigoroso pra entrar, pras visitas entrarem. E nessa época, 

lá no hospital o diretor - nos éramos duas assistentes sociais - o diretor nos delegou uma 
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coisa que na época a gente não queria fazer, mas tinhas que fazer, que era a censura de 

cartas e a censura de livros. 

 

(A Jesse Jane, um dia, pergunta:) "De que lado você está? Você está do lado desse 

Estado que me deixou assim? (Tania simula Jesse Jane arrebentando a blusa que estava 

usando para mostrar os machucados pelo corpo, causados por tortura). Ou você está  do 

lado desse Estado que me machucou ou do nosso lado". Foi a pergunta mais intrigante 

que alguém já me fez. Eu sou funcionária pública e aquilo me fez pensar demais da 

conta, sabe? E eu penso nisso até hoje. É uma pergunta que me acompanha em todos os 

meus conflitos dentro do sistema penitenciário. E eu me pergunto “Como é estar do 

lado, ou só de um lado, sendo funcionária pública?”. Eu acho uma pergunta embaraçosa 

demais, mas é isso mesmo... Nós servimos o povo, somos parte do mesmo povo mas ao 

mesmo tempo quem nos emprega é um aparato complexo, complicadíssimo. 

 

Eu vivi uma angústia enorme naquele contato com os presos políticos, com aqueles 

presos que vinham da rua maltrapilhos, mal cheirosos com as pernas cheias de feridas e 

maltratados demais. O lugar preferencial, na época, de colocar todo o povo de vadiagem 

era o Evaristo de Moraes, que sempre foi uma pocilga. Aquilo foi uma adaptação de 

uma grande garagem de carros dos oficiais pra ser uma cadeia e então eu me sentia... eu 

senti uma culpa enorme de trabalhar no sistema, porque eu não entendia afinal: “Pra que 

servia a prisão? Pra que servia a polícia?” Eu não tinha referências teóricas pra entender 

isso”  

  

...mas o (Augusto) Thompson me ajudou muito. Aí ele (Thompson) falou comigo: “ 

Olha Tania, se você pensa que a cadeia algum dia foi feita pra cuidar, pra ressocializar 

alguém, você perca as esperanças porque a cadeia foi feita pra recolher os pobres da 

sociedade”. E isso ele já falava em 1975. E aí começou a me dar mil luzes, sabe? 

Comecei a entender tanta coisa e ele dizia “Mas a cadeia não foi feita pra ser boa. A 

cadeia não foi feita pra ser uma democracia. A cadeia foi feita pra submeter”. E aí ele 

me deu alguns livros pra ler e aí eu comecei a ver de verdade, depois de cinco anos de 

sistema, de anos muito sofridos. Tinha dias que eu saia chorando e falando “não volto 

mais amanhã, não volto amanhã”.  
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Nesse período, foram criados pelo Governo Federal, com verba do Governo Federal, o 

Hospital Roberto de Medeiros, em Bangu, e duas cadeias que foram inauguradas com a 

presença do governo federal, que foi o Plácido de Sá Carvalho e o Vicente Piragibe, que 

eram pra ser, na época, cadeias de segurança máxima mas que a estrutura foi tão mal 

feita – não sei se se roubou muito na construção. Hoje eu acho que se roubou muito e se 

desviou muito dinheiro. As paredes eram tão frágeis, o muro era tão frágil que teve que 

virar regime semiaberto. Quer dizer, ele virou regime semiaberto não porque isso era 

uma opção política, mas porque não tinha como manter um regime fechado de 

segurança máxima. É...então houve assim um investimento (na construção de unidades). 

Uma outra coisa que aconteceu bastante nesse período (do governo) Faria Lima, foi um 

investimento muito forte na área técnica do sistema penitenciário. Contratando pessoas 

por concurso, sempre se trouxe muito guarda penitenciário, mas área técnica...se 

investiu muito em capacitação técnica nesse período.  

 

Eles tinham uma visão de ressocialização. Era uma visão de ressocialização calcado 

numa visão basicamente cristã de que o homem pode se penitenciar, de que ele tem que 

ter oportunidade de trabalho, de oração. Nessa época era muito forte no Rio de Janeiro, 

Dom Eugênio Sales, então havia um encontro muito forte disso. Havia muitos e muitos 

encontros que se levava preso lá pra Sumaré, na casa de Dom Eugênio, no Sumaré. 

Presos que já estavam em final de pena pra trabalhar com eles a inserção deles na 

sociedade. Se convocava...eu fazia esse trabalho na divisão de serviço social de 

convocar empresários. Até as bolsas Victor Hugo foram em uma época uma das 

sócias...Depois fornecia empregos e fornecia restos de couro paras as oficinas dos 

presos, para eles trabalharem com couro. Foi um período, apesar dos pesares, em que o 

sistema penitenciário era pequeno. Era o estado do Rio e o estado da Guanabara juntos 

tinham o que... no máximo onze cadeias. E que se tinha uma visão...que era uma visão 

assim, que eu falo pra vocês, com essa base cristã. Porque os gestores... era tudo missa, 

tinha missa pra tudo. Mas que tinha assim uma ação de que o preso tinha direito de ter 

seu cubículo individual. Não se pensava em cubículo coletivo. Já existia o Galpão da 

Quinta da Boa Vista, existia o Hélio Gomes. Existia Água Santa, que antes o presídio de 

Água Santa, ele era da Secretaria de Segurança, e ele passa pra Secretaria de Justiça em 

1977. Naquele caos que tava porque todo dia tinha rebelião lá e tinha uma superlotação. 

Foi o único momento que eu vi superlotação (naquela época), foi no presídio de Água 

Santa. 
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 Esse período foi um período, digamos assim, que continuava uma coisa de tortura 

muito forte em relação aos presos comuns. 

  

Esse governo Chagas Freitas, que segue ao Governo Faria Lima, é de 1979 à 1982, 

porque 1983 entra o Brizola. Foi um governo que não trouxe grandes novidades. O 

Thompson foi embora, assumiram outros carolas lá que eram chegados aos católicos. 

Esse católicos foram embora e ai entraram os metodistas porque Chagas Freitas tinha 

um grupo de metodistas e de batistas. Aí começou muito fortemente esse outro lado dos 

religiosos no sistema. Metodistas e presbiterianos, principalmente batistas. Nessa época 

a gente já tinha assistências religiosas em todas as cadeias há muitos anos. Grupos 

espíritas e esses grupos aí que começaram a entrar mais. E grupos católicos, que era a 

Pastoral Penal que já existia há muito tempo com o Padre Bruno Trombeta.” 

 

Eu era PDT roxa, até porque naquele contexto eu entendi que Brizola trazia uma grande 

novidade, que era o discurso dos direitos humanos pra preso...Bom...governo Brizola 

ganhou. Governo começa e aí eu assisti uma coisa que eu nunca tinha assistido até então 

que era o seguinte...o governo Brizola trouxe pra o sistema penitenciário pessoas... 

Diretor geral que era o Avelino Moreira Neto, que era um promotor. Mas pessoas assim 

que eram intelectuais na época. Promotores, defensores, professores, sociólogos pra 

dirigir as cadeias. Dentre eles, ele trouxe esses presos políticos que tinham sido 

anistiados. Então tinha o avanço, tinha um promotor na Lemos de Brito. Tinha uma 

advogada professora que trabalhava na Talavera Bruce. Tinha um defensor público no 

Esmeraldino Bandeira, que era o Tórtima. Enfim, eram todos e algumas exceções de um 

ou outro presídio que eram policiais militares, mas eram PMs assim...com a cabeça 

muito mais arejada. Eram PMs inclusive que tinham vindo com o Thompson, tipo 

Astério, e que não queriam voltar pra PM. Se encantaram com o sistema porque 

começaram a ver outros lados da coisa, que não aquele negócio de combate ao 

criminoso. E foi muito, muito, interessante. Foi a primeira vez que eu escutei as pessoas 

falarem do preso de uma outra forma. 

 

Nesse período já existia a Falange Vermelha, mas não existia ainda Bangu I. A Falange 

Vermelha foi trazida da Ilha Grande, a liderança, depois de uma matança enorme entre 

os presos em setembro de 1983. Eu me lembro que eu tava lá numa situação de chefia 
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que eu tinha que providenciar a remoção dos corpos de Angra dos Reis pro Rio, pras 

famílias enterrarem, e não havia rabecão suficiente, eram vinte e três mortos, 

esfaqueados. (Consequência) Dessa disputa de poder e desse racha que houve com dos 

alemães, que eram a Falange do Jacaré, com a Falange Vermelha. Eles se degladiaram 

de uma forma que o próprio Estado disse “não, nós agora vamos separar”. A (unidade) 

Lemos de Brito passa a ser Falange Jacaré e (unidade) Milton Dias passa a ser Falange 

Vermelha. Daí que começa, quer dizer, eu que conto essa história de um outro jeito que 

as pessoas contam. Não foi fora dos muros que se formaram os grupos, as facções. Foi 

dentro do Estado que se formou as facções. Foram as administrações penitenciárias que 

formaram as facções. Claro que com o objetivo de não ter mortes, porque tinha havido 

essa grande mortandade em setembro de 1983. Ficou assim, os alemãs eram da Lemos - 

e a Falange que era oposição e que depois virou Comando Vermelho - e  virou Terceiro 

Comando. Terceiro Comando vem da Falange Jacaré. Claro que com muitas 

dissidências, com muitas mortes...depois isso se espalha pros morros, pelas 

comunidades. Aí é uma outra questão, aí entra a questão da droga, que aí começa o 

comércio da droga. O grande comércio das drogas, começa a se empresariar esse 

comércio e aí isso migra. Por exemplo, a família de fulano tal moral em morro tal, por 

exemplo um dos expoentes da Falange Vermelha. Então ali passou a ser visto como da 

Falange Vermelha. Se qualquer um daquele morro fosse preso ele chegava no Franco da 

Rocha, que era cadeia de entrada, e diziam “Onde cê mora?” “Em tal lugar” "Então 

você é falange vermelha". Quer dizer, eu sempre defendo que foi o próprio Estado que 

formou as falanges e isso tem fundado (essa dinâmica) até recentemente. Por exemplo, 

quando a administração penitenciária diz que “agora nós vamos abrir uma cadeia de 

neutros”. Neutros são aqueles que não pertencem mais a nem uma facção, nem a outra. 

Ou por dissidências ou por dívidas. E que tem que se preservar a vida, mas tá se 

fundando uma nova facção, a de neutros.  

 

Em 80, nesse período do Brizola, surge essa, como surge com Franco Montoro, em São 

Paulo, essa discussão dos direitos humanos, que deveriam ser estendidos, essa ideologia 

que as pessoas diziam que tinha sido fabricada pelos grupos que defendiam presos 

políticos e que pós anistia começou a se defender que isso também valia para os presos 

comuns. E aí, quando o Avelino coloca esses ex-presos políticos nas direções de 

cadeias, teve uma reação terrível por parte dos guardas, por parte dos meios de 

comunicação dizendo que “agora é bandido que manda”, “Brizola diz que PM não pode 
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enfiar botina na porta na favela”. Enfim...se criou todo um mito em torno de Brizola, 

que Brizola era um defensor dos bandidos. E nisso saiu uns editoriais, eu lembro que 

saíram no Jornal do Brasil os piores editoriais, sobre como que nesse momento os 

bandidos é que estavam mandando. 

 

Obviamente que depois a gente vai ter a contraposição disso na eleição. Eleição que 

veio Moreira Franco aí com uma campanha nojenta “vamos acabar com a violência em 

seis meses” e fazia uns outdoors que tinham a cara de alguns representantes maiores da 

Falange Vermelha, na época ainda era Falange, tinha um da Rocinha, tinha um... enfim, 

os que eram tidos como os grandes traficantes. 

 

E aí eles perguntavam pra mim: “A senhora vê algum colarinho branco preso aqui?” 

Porque era assim que eles eram chamados na época. Eu respondia: “Não, não tem 

colarinho branco.” “E por que a senhora acha que não tem nenhum colarinho branco 

aqui?” Eu dizia: “Porque eu tenho visto só pobre na cadeia e os ricos eles devem 

cometer muitos crimes, mas eles não vem parar aqui porque a justiça não corre atrás 

deles, nem a polícia.” “Pois é, nós somos as vítimas dessa sociedade” e esse discurso de 

vitimização me chamou muita atenção...A cadeia toda infiltrada, as paredes pareciam 

samambaias por causa da umidade. Era muito mau cheirosa, precisava de reforma e não 

faziam, mas ainda era um cadeia de cubículo individual, tinha isso de bom. “Enquanto 

vocês tão aí quem é que vem visitar vocês?” “Ah, minha mãe” ou “Minha mãe morreu” 

e o outro “Ah, eu to sem visita porque a minha companheira vem me visitar, mas vem 

pouco, e agora que eu briguei com ela eu não tenho mais visita”. E aí eu dizia pra eles 

que enquanto eles estavam ali pagando um monte de anos a juventude de vocês... o que 

está acontecendo lá fora? Pararam de prender? Entenderam que os pobres precisam de 

mais oportunidades, mais direitos? Nada disso! ... Nessa época eu ainda não tinha 

elaborado isso...Foram os presos que me despertaram pra essa questão de que eles eram 

vítimas da sociedade... A gente tava no governo Moreira Franco. E ele prometeu 

construir alguma coisa, de segurança máxima, pra eliminar esses sujeitos do convívio e 

da contaminação, de outros presos....Aí eu falei ó: "Tão construindo Bangu 1! Tão 

construindo uma cadeia pra isolar vocês. Vocês são os terríveis da sociedade brasileira. 

Tem até outdoor na rua anunciando a construção de Bangu 1". Foi isso que Moreira 

Franco fez: anunciar uma coisa que ele tinha prometido na campanha. Quando eu fui 

visitar Bangu 1, eu tive uma surpresa terrível. Eu achava que era uma cadeia de 
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quatrocentos lugares. Cheguei lá...48 celas. Aqueles celas...Vocês conhecem Bangu 1? 

Então, dividido por corredor, sem acesso uns com os outros e tal. Com aquele sistema 

japonês, que foi inaugurado, de trancas eletrônicas que eram controladas da cabine do 

guarda. O guarda não precisava ir lá destrancar cadeado, ele controlava. Era tudo 

eletrônico. Depois tudo aquilo pifou, né?! Porque não tinha dinheiro pra manutenção, 

como tudo. Mas no início era assim um glamour (ironia). Vinha gente do Brasil inteiro, 

vinha gente da América Latina conhecer Bangu 1. Mas aquilo era uma falsa propaganda 

porque cabiam 48 pessoas...quando chega o final do governo Moreira Franco, que foi 

um governo desgraçado, um governo que não sabe a que veio, do ponto de vista de 

nenhuma política penitenciária. Eu sempre digo que os gestores do sistema 

penitenciário, muitos, têm uma política de não ter política. Quer dizer, botar pra comer, 

dormir e ter um colchão ou ter um jornal ou um papelão pra dormir, como nas cadeia 

superlotadas como hoje. Isso é a política de não ter política. 

 

Quem vai pra direção do sistema penitenciário em 1991? A Julita. Antes até então 

(Julita) era assessora. Ela vai pro sistema penitenciário, vai ser diretora geral. Me chama 

pra ser coordenadora técnico-social das áreas de divisão jurídica, divisão de 

classificação, divisão de serviço social e divisão de psicologia. Eram quatro divisões 

ligadas a essa coordenação. E aí a gente criou um sistema interessante de supervisão aos 

profissionais dessas áreas, fazendo essa interlocução entre as áreas - porque (antes) 

eram todas nas caixinhas isoladas, feito um organograma. Se fez coisas assim, 

interessantes, mas já com outros tipos de gestores. Quer dizer, aqueles (que o Brizola 

tinha colocado no primeiro governo) tinham sido execrados, a mídia fez tanta pressão 

em cima do primeiro governo Brizola... Em 1983,  ele (Tórtima) fez uma comissão e 

presos pra fazer a gestão com ele. Olha só, claro que ele vinha de uma experiência de 

algo que era proposto em termo de uma participação maior de todos. E a gente dizia: 

“Tórtima, a cadeia não é uma democracia.” E os guardas cruzaram os braços e diziam: 

“Bom... quem manda agora é vagabundo que passeia com o diretor, pelas várias 

galerias, e que determina o que vai ser hoje. Vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. E o 

guarda e o chefe de segurança são os últimos a saber." Armaram tanta coisa, tanta 

armadilha pro Tórtima, mas tanta... que em uma delas ele acabou exonerado. Uma 

delas, que foi o ápice: os guardas deixaram três mulheres, por uma semana, dentro de 

uma galeria. E aí virou aquele negócio né...virou uma suruba geral. Tinha informante de 

dentro da cadeia dizendo “obrigado” para os jornais e dizendo “olha, eu venho aqui e 
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tenho três mulheres aqui dentro” mas foram eles que deixaram as mulheres de propósito 

pra ter um grande mote pra exoneração do Tórtima.” (...) Bom, a gente tem uma reação 

muito grande à esses governos que se alteram....Os guardas, por exemplo. Eles tinham 

horror à administração do Brizola. Quando o Brizola ganha de novo a eleição em 1990, 

pra assumir em 1991, houve uma reação enorme. A Julita foi ser diretora geral e eles 

deram o nome de uma cachorra – vocês sabem que cachorro frequenta muito portaria de 

cadeia, né?- então tinha uma cachorra na Frei Caneca que se chamava “Julita”, coisas do 

gênero né. Provocaram muitas fugas pagas nesse período. A gente descobria que eram 

fugas pagas e, em 28 de outubro de 1991, o primeiro ano de governo, houve aquela 

mortalidade no presídio Ary Franco. Aquela explosão que ninguém dizia, ninguém 

conseguia saber que produto era aquele que teria sido jogado pelos guardas – que aquele 

troço explodiu. 

  

O que Julita fez? A Julita entrou, firme e forte, no sentido de dizer “vamos acabar com a 

tortura, com os espancamentos, com aquele pau - um cassetete de madeira que...vinha 

escrito direitos humanos, em cima. Todo mundo passava por aquela paulera quando 

entrava preso no Ary Franco. Vamos acabar com raspar a cabeça,...deixar as pessoas 

nuas. Se fez muitas ações no sentido de inibir isso, se criou a correção interna, que 

depois se tornou a corregedoria da SEAP, em que se colocou pessoas que eram mais 

isentas, que não eram guardas, pra poder gerenciar essas coisas da sindicância e ver 

mesmo. Havia denúncia, havia uma supervisão noturna que a Julita criou...Chegava 

qualquer hora da noite, e eu recebi um envelope às sete horas da noite, eu não sabia pra 

onde eu ia. O carro estava à minha disposição. O envelope tava escrito “Ary Franco, 

Esmeraldino Bandeira, Milton Dias Moreira”...Eu passava a noite inteira tendo que 

rodar pela cidade nessas cadeias pra ver se os guardas estavam dispostos, se tinha gente 

fora da cadeia – porque sim, aconteceu isso.... 

 

Uma diretora, da (unidade Plácido de) Sá Carvalho, foi presa, em janeiro de 1991, 

denunciada pros promotores da VEP. Nessa época tinham um promotores da VEP que 

eram paulera de rigorosos, eram discriminatórios...Era uma coisa muito séria, sabe? O 

juiz não se posicionava. O juiz da VEP era um cara muito babaca. No inicio tínhamos 

um juiz melhor, foi o que fundou o Conselho da Comunidade, Carlos Raimundos. 

Depois tivemos outro, porque o Carlos Raimundo se afastou. Depois tivemos um 

babaca demais que depois foi o juiz da Vara de Execuções (Penal) no período que 
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banqueiros do bicho foram presos, em 1993. Esses caras eram muito frouxos, os 

promotores mandavam e desmandavam...era uma coisa terrível.  

 

Mas essa correção interna que foi o embrião da corregedoria, e que depois as coisas se 

desvirtuaram, mas assim, o que se puniu na época de fugas pagas, foi uma coisa bem 

interessante, sabe? E de paulera (espancamentos de presos) também. Era coisa de bater, 

uma coisa que fazia parte da rotina da introdução e da submissão do preso no centro 

penitenciário. Era apanhar, raspar a cabeça, ficar nu no Maracanã – que era um troço 

horroroso que tinha escuro no Ary Franco, em que todos ficam aguardando ser 

distribuídos pras celas, pelados. Um negócios assim de submeter à humilhação e aí pra 

acabar com isso era muito difícil. Você sabe... a cultura da instituição é muito mais forte 

que qualquer gestor. Por debaixo dos panos, muitas vezes, as coisas continuavam 

acontecendo. 

 

Quando chegou o governo de Marcelo Alencar, de 1995 a 1998, foi o que a gente viu, 

né? Teve a criação da gratificação faroeste. Nesse período eu me ausentei, eu disse que 

eu não ficava, porque quando o desembargador conversou com o Marcelo Alencar ele 

disse que não, que não tinha condições de desativar as unidades de concentradores de 

presos e que era isso mesmo e tal... De início a gente viu que não dava e eu sei que eu 

não durei mais do que 15 dias. Em 15 de janeiro eu saí. 

 

O governo Garotinho foi que desativou as  delegacias - essas delegacias concentradoras 

(de presos). Depois foi desativando paulatinamente as carceragens das delegacias 

policiais. Quer dizer, isso foi interessante, mas foi aí que desandou a construção dos 

Bangus (das diferentes unidades do Complexo de Gericinó). Foi dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete, oito... até chegar ao dez, né? E aí começou a se interiorizar o sistema 

também, porque o sistema sempre foi, desde a época do Distrito Federal, já que o 

setorial era algo pequeno e centralizado na cidade do Rio de Janeiro, o mais distante que 

a gente tinha era Bangu. Depois com a fusão o mais distante que a gente tinha era 

Campos e Magé. E nesse período em diante, pelo volume de presos, pela desativação 

das delegacias das carceragens, a gente começou a ter essa construção desenfreada e 

essa interiorização. Foi aí que começou essa coisa de, mais tarde um pouquinho Volta 

Redonda, recentemente Resende, Itaperuna. E é interessante que aí morreu aquele 

modelo de cela individual. Tem algumas dessas cadeias que tem cela de seis, tem cela 
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de cinco...e tem celas de setenta. Bangu V, um dia eu fui à Bangu V,  tinham setenta e 

cinco pessoas em uma cela. Primeiro se começou com beliche, as comarcas beliches. 

Aquelas coisas de cimento que o preso chama de comarca. Depois começou triliche. 

Então quando você vê o preso no último, ele fica de cara pra laje, sabe? Uma coisa 

estúpida, uma coisa... Mas pelo menos cada um tinha a sua comarca, mas hoje em dia 

não é mais assim. Você tem as comarcas, você tem gente por todo canto. Acho que a 

condição de trabalho dos guardas pioraram muito, porque você imagina o que é fazer 

um confere de uma cela...que você tira cem de dentro da cela?! Tem que conferir um a 

um e um guarda sozinho ali com mais um. Quer dizer, as condições ali, principalmente 

psicológicas, são muito difíceis por guardas. 

 

Veja bem, o sistema penitenciário brasileiro foi o primeiro sistema penitenciário a ter 

convênio com o SUS. Isso foi em torno dos anos 90, 91, com a figura do Edson Biondi, 

como coordenador de saúde, e que ganhava um dinheiro muito grande do SUS. O que 

ele fez? O dinheiro era concentrado na superintendência de saúde quando virou SEAP, 

em 2003, passou a ser superintendência – antes era coordenação de saúde e voltou a ser 

coordenação de saúde mais recentemente. O dinheiro era aplicado nos ambulatórios. 

Todas as cadeias passaram a ter ambulatórios super arrumados. Serviço social, 

psicologia e tal tinham salas melhores. (...) Se criou um próprio sistema de prevenção de 

HIV, que hoje está morrendo. Ainda se fornece a medicação, mas ele está morrendo 

praticamente. Se esvaziou de um ponto de vista de uma política, sabe? Programa de 

tuberculose se avançou muito nesse período de 1990 a 2000 e pouco. Mas isso foi se 

esmorecendo, se esmorecendo. E isso por quê? Porque o sistema penal...deixou de ser 

DESIPE pra ser secretaria, esse dinheiro não mais foi pra superintendência de saúde, 

que virou coordenação. Passou a ir pra um caixa central na secretaria e aí não se sabe do 

dinheiro. Eu dirigi o Heitor Carrilho três anos e recebia todo mês um extrato do Banco 

do Brasil com dinheiro que o Heitor Carrilho tinha, depositado do SUS. Eu nunca 

consegui saber como se retirava aquilo. Eu falei “Vem cá, estamos em uma penúria 

terrível aqui, a gente tá com todo tipo de penúria, inclusive de medicação psiquiátrica. 

Como eu tenho acesso a esse dinheiro já que vem o extrato para o diretor Heitor 

Carrilho?". Eu nunca consegui saber, nem nunca ninguém me informou, porque nunca 

ninguém sabia como fazer pra receber o dinheiro. Quer dizer, isso é uma caixa preta que 

a gente não sabe dizer o que é que foi que aconteceu com esse dinheiro do SUS. 
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Começou esse adensamento (do número de presos) com a desativação (das 

carceragens), mas, começou o adensamento por causa da criminalização também. 

Quanto mais se prende, e eu fico impressionada que todo dia de manhã quando eu vou 

para o Heitor Carrilho, eu necessariamente tenho que passar em frente a um dos núcleos 

de credenciamento de carteira de visita, que é aquele da Frei Caneca. Esse é um dos 

três, porque tem três: Campo Grande, em Neves e ali na Frei Caneca, todos do dias tem 

um fila de pelo menos umas cinquenta, sessenta pessoas ali. A maioria de mulheres, 

com crianças pequenas no colo, indo se credenciar, a maioria pra visitar a primeira 

vez...Por ali você tira uma média no número de pessoas que são presas por semana no 

Rio de Janeiro. Essa superlotação é decorrente de não ter mais as carceragens, mas ela é 

muito mais decorrente desse número de prisões, desse combate aos pobres. 

 

Eu entendo a criminalização da pobreza como um termo moderno dos cientista 

políticos, dos cientistas sociais, mas, a criminalização da pobreza sempre existiu no 

Brasil. É só estudar a história de punição desde a escravidão que você vai ver quem 

eram aquelas pessoas que eram punidas. O senhor que colocava o escravo preso quanto 

tempo ele (senhor) quisesse. Quer dizer, você tem a criminalização dos pobres na 

história do Brasil inteira. 

 

Enquanto não se acabar com a criminalização das drogas, você não vai ter condição... 

diferente. Porque é um combate, é uma guerra, burra. Que já matou gente de monte, que 

você vai em cima do peões do tráfico. E isso eu sempre trabalhei com os presos, no 

Hélio Gomes, (trabalhei) muito tempo como assistente social, e era tudo o Terceiro 

Comando da pesada. Uma garotada de 21, 22 anos. Doía ver aquela cadeia cheia ali, 

uma cadeia nojenta de velha e suja. E eu dizia pra eles: “Vocês são os peões do tráfico 

de drogas”. Porque quem são os gerentes? Eles achavam que estavam presos em Bangu 

I, Bangu III... mas aquele gerente, era um gerente peão ainda. “Quem são os donos do 

capital?” Eu sempre instigava isso, sabe? Eu acho que enquanto a gente tá nesse 

moralismo desgraçado dessa coisa que “Ah não! Agora todo mundo vai usar mais 

droga” ou “Ah, não! Droga é uma coisa perversa. Ah, mas e a cocaína, a maconha?” É 

louco! É perverso demais. Enquanto esses interesses econômicos que estão por trás, 

esse interesses políticos que existem, e você não acabar com essa criminalização você 

vai estar nesse eterno combate enchendo cadeias. 
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Temos um judiciário cego. Eu acho que tem denúncia de promotores, denúncias chulas, 

que quando você se debruça sobre o processo do incidente toxicológico ou de 

sanidade...Porque eu não tenho acesso ao processo criminal, mas eu vejo um pedaço 

dele. Eu vejo as denúncias, eu vejo as testemunhas quem eram. A maioria das 

testemunhas são os policiais que prendem, então, eu fico pensando como que pode um 

promotor estar nas mãos da polícia. Porque no fundo tá na mão da polícia. Aquilo que a 

polícia diz, o que a polícia flagra ou se forja, é aquilo que está escrito na delegacia. Isso 

me impressiona muito. Dizem que tem autonomia, mas eu acho que não tem autonomia, 

porque isso fica no registro policial. A não ser em crimes de maior repercussão em que, 

como o caso das grandes quadrilhas, em que você tem um grupo de policias trabalhando 

com o Ministério Público. Mas esse miúdo do dia a dia, que enche as cadeias... 

 

Porque a gente não entrevista apenas o preso provisório? Porque basicamente nós 

entrevistamos presos e presas provisórios. Tanto das cadeias públicas quanto do 

Roberto Medeiros... E aí você (tem contato) com o preso do jeito que ele se apresenta. 

Amarelo, verde porque não pega sol. Que é uma das opressões que mais me 

incomodam, que é a questão da água e do sol. É aquela coisa de só soltar água em 

alguns minutos do dia, muitas vezes isso tem que ser negociado internamente. Item 

dois: o sol é gratuito. O sol? Antigamente não existia banho de sol, sabe (no sentido de 

ter um horário limitado)? Década de 70, 80, não existia banho de sol. A não ser quando 

o cara ficava o dia todo sem nada pra fazer. Se não tinha sala pra estudar, se não tinha 

oficina pra fazer, o cara ia ficar no pátio, mas pelo menos ficava no sol. A cadeia abria 

8h da manhã e fechava 16:30 da tarde. Era uma circulação o tempo todo. Quando você 

passou a ter esse incremento de celas coletivas...se dá conta que não tem pátio de sol pra 

todo mundo ao mesmo tempo e todos os dias. Todos os dias você vai ver banho de sol 

na cadeia, mas são sempre presos diferentes porque é por galeria, é por número de celas. 

O cara acaba tendo duas horas de sol por semana. 

 

Então, por exemplo, se o cara me diz, como todos me dizem isso: “Eu fico com mais 

cem na cela. Eu só saio no dia da visita, quando a visita pode ir, porque a minha irmã 

não tem dinheiro pra ir sempre. O banho de sol a gente sai, mas em dia de chuva a gente 

não sai. Então a gente fica o dia inteiro na cela, fazendo nada.” E rolando aquela 

conversa que é a conversa que se forma, e é obvio que se forme, porque quais são as 

novidades da vida pra comentar? Então eu acho assim, que o aprisionamento ele tá mais 
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perverso hoje em dia do que já esteve. Ele sempre foi cruel, mas hoje eu acho que ele 

está muito mais cruel. Por essas condições de aprisionamento. Porque eu acho que 

perder a liberdade... eu acho que saúde e liberdade são os dois grandes bens que a gente 

tem na vida. Hoje eles não tem a liberdade de circular internamente, porque, circular 

internamente tem muito significado pro preso. Ele joga uma conversa fora ali, ele vai 

em tal lugar.  Ele circula pelo serviço social, ele vai no defensor. Ele trabalha em 

alguma coisa, mesmo que seja varrendo o mesmo pátio todo santo dia. Mas é muito 

diferente de estar trancafiado. Não tem política de trabalho há muitos e muitos anos. A 

fundação (Santa) Cabrini não deu em nada. A gente sabia que ia dar nisso. Se não tem 

política de trabalho aqui fora, vai ter lá dentro? Quer dizer, quando ainda a gente tinha 

maior emprego aqui fora, lá dentro já era complicado. O ócio já era grande. É jogar a 

vida dessas pessoas fora. “ 

  

Eles (os presos) são o grande fermento da indústria da segurança no Brasil. Se eles não 

existissem, tantas comarcas não seriam criadas. Tantos juízes e promotores não teriam 

empregos. Eu não teria emprego. Eu não teria feito tese de doutorado sobre isso, nem 

dissertação de mestrado sobre isso. Você entende? É o capitalismo que tá aí. Toda 

desgraça do capitalismo é uma fonte de grandes lucros, de grandes oportunidades pro 

mercado. Não é nada de extraordinário, nada estranho. Acho coerente com o modelo 

que está aí.  

 

Os governos Sérgio Cabral, e o governo Pezão, a gente sabe no que deu. Nunca me 

inspiraram a nada de especial. A SEAP foi criada no governo Garotinho e acho que só 

piorou, né? Os coronéis se apropriaram do espaço da SEAP. Acho que encontraram uma 

casa ótima de ficar. Acho que não tem absolutamente nada a ver a militarização do 

sistema penitenciário. Em outros estado brasileiros há muito tempo que o sistema 

penitenciário pertence a secretaria de segurança, há muitos anos, e sempre capitaneado 

por pessoas da polícia militar. Eu acho que quem prende não tem que custodiar. Acho 

que são missões diferentes, são corporações que estão aí com outros objetivos e acho 

que ta mal das pernas, né? Cada vez pior. O pouco que existia foi sendo destruído... 

 

É complexo demais, porque a gente paga um preço de uma história que vem de uma 

colonização, que vem de uma escravidão, que vem de uma coisa racista muito forte. 

Esse caldo todo que a gente vive. 
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Agora, o sistema tá muito perdido. Quer dizer, você tem a militarização. Você tem uma 

cooptação em cima dos guardas...Você tinha umas figuras de direção que você se 

perguntava “por que essa pessoa tá na direção? Com que caminho trilhado?" Até porque 

tem muitos agentes penitenciários muito interessantes, até os mais antigos, tem gente 

muito interessante. Mas que não tem vez com uma gestão, nada disso. E isso é uma 

característica dos governos de Marcelo Alencar pra cá. Você tira do cenário defensores, 

promotores, professores, sociólogos, assistentes sociais das direções e coloca só PMs ou 

agentes penitenciários nas direções. Os poucos agentes penitenciários, a única assistente 

social que eu conheço (que) ainda tá em direção (de unidade) é a do (Patronato) 

Magarinos Torres....Uma outra que estava é porque a função original dela era ISAP e 

formada em psicologia, então, ela era diretora. Não porque ela era psicóloga, mas sim, 

porque ela era ISAP. 

  

Porque esse é o braço forte do Estado, né? Se você pega a segurança pública como um 

todo, esse é o braço forte onde está a maior contenção da população. E uma das formas 

de contenção é essa que se vê nos territórios. É a cadeia. E eu acho que a cadeia não é 

falida não. As pessoas que acreditam na ressocialização dizem que ela é falida, mas eu 

acho ela vigorosa demais. Ela é muito vigorosa. Para o Estado é um instrumento 

vigoroso de contenção. Não é nada falida, porque o Estado não pensa a cadeia como 

muitos românticos ainda pensam. 

 

 (Em relação à medida de segurança, o) juiz quer saber se, no dia e na hora, que o 

sujeito cometeu o delito, ele tinha condições de entender o caráter ilícito do fato e se ele 

tinha condições mentais de se autodeterminar no sentido de não fazer. Isso é do código 

penal de 1940, mas eu acho que nós, que operamos a lei, a gente tem que ter clareza de 

fazer uma releitura da lei e do contexto. Os crimes que eles cometem é assim: pegam 

teu telefone pra trocar por cocaína...Agora, o foco não é o teu telefone. O foco é a 

cocaína. A gente tá começando a contestar essa história de que o cara só pode ter uma 

medida de tratamento se tiver um nexo causal entre o estado que ele estava no momento 

– o cara não tava drogado no momento, ele tava doido na fissura pra consumir. Ele sai 

dali, vai pra boca e troca...Então a gente tá começando a questionar essa criminalização 

da droga nesse âmbito. Tá dizendo nos textos que enquanto houver um visão de 

combate, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Já se chegou ao estado que 
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está....então eles (juízes e promotores) tem que fazer uma outra leitura da lei dentro de 

um contexto mais atual. 

 

...nos outros dias a gente recebe preso de cadeia (de outras unidades, que não estão em 

manicômio judiciário). Que está mal na cadeia, está no isolamento porque está 

incomodando demais. Ou está agressivo, jogando merda. E fica por isso mesmo porque 

é assim que se trata, você tá entendendo? Outro dia eu liguei pro (presídio) Nelson 

Hungria e falei: “Essa mulher que veio aqui ela não fala nada concreto, ela é 

completamente doida.” “Ah, eu sei quem é.” - Porque eles não sabem, eles não 

conseguem individualizar, é um montão de gente - Ele (pessoa do Nelson Hungria) 

continuou: “Eu sei quem é. Ela tá no isolamento há um tempo porque ela é muito 

agressiva.” Eu falei que é claro, né? Ela tá completamente doida, uma esquizofrênica 

em surto, sem nenhuma medicação, sem nenhuma pessoa pra ver. Quer dizer, bota lá 

porque lá a fera está contida. Esse é o jeito de tratar. Você tá entendendo?” 

 

Outro dia eu peguei o caso de um cara que foi preso dentro de casa porque a polícia 

recebeu uma denúncia que o cunhado dele traficava lá em Itaboraí. E aí essa cara tava 

preso. Ficou preso na cadeia em Japeri - ele tem um retardo esse cara - em que  tiravam 

a roupa dele e abusavam sexualmente dele em público, para os outros presos. A irmã 

dele, que tomou conhecimento disso em uma visita, foi até a Defensoria Pública e pediu 

(para ele ser transferido) para o Roberto Medeiros, porque ele tem realmente um retardo 

e tem um quadro psicótico leve. Quando eu entrevistei esse cara, ele falou assim pra 

mim: “Eu tava lá. Se minha mãe estivesse, eles também levavam minha mãe. Se meus 

irmãos pequenos estivessem, eles também levariam meus irmãos. Porque quem tinha 

essa coisa errada dentro de casa era o meu cunhado, casado com a minha irmã.” 

Levaram os dois...depois a gente foi olhar e os dois estão presos com a pena de dez anos 

prisão. Aí ele falava pra mim: “Sou inocente.” Em todos os relatos deles, ele dizia ser 

inocente. Aí fizemos uma visita domiciliar e começamos a falar com a vizinhança. Ele 

era, há quatorze anos, flanelinha dos carros do fórum de Itaboraí. Ele estava ali nas 

garras da justiça. O cara se fosse esperto, se fosse traficante... Aí começaram a nos 

contar. Tinha dias que ele andava com uma chupeta na boca e uma boneca debaixo do 

braço. No outro dia ele ia no IML de Itaboraí e queria velar os cadáveres. Aí no outro 

dia davam um café, um biscoito, qualquer coisa pra ele ir embora. Fizeram um abaixo 

assinado, a vizinhança queria mandar pra Defensoria. Aí eu comecei a fazer o meu 



 

117 
 

relato... Aí o perito que pegou esse nosso relatório e que fez a perícia dele, falou pra 

gente: “Isso não é papel de perícia. Isso é papel de defensoria. Vocês estão fazendo 

papel de defensoria”. Eu respondi que não e que qualquer um que sabe de crime... esse 

crime é dos polícias que eu estou sabendo, porque estou sabendo que esse cara é 

inocente. Ele respondeu: “Ah não porque você tem que tirar essa parada e tal...” Aí veio 

meu chefe e falou: “Tania, vocês são muito radicais.” Eu respondi: "Pode mandar assim 

mesmo, que o máximo que poderia acontecer era o juiz me chamar". Ta tudo lá com os 

nossos carimbos, sabem onde a gente está. É só nos chamar pra uma audiência e dizer 

que a gente pisou na bola e que não tem direito de entrar nessa área. Mas eu não vou 

retirar porque isso é um problema ético meu como profissional....Agora, tava preso há 

quanto tempo? Um ano e meio. Entendeu? Quer dizer, é um ano e meio que se tira da 

vida de um cara e que fica por isso mesmo. A gente orientou pra ir na defensoria, 

pedindo por direitos humanos, danos morais...Você sabe que isso tudo pra pobre tá 

difícil, né? 

 

*** 

 

5.1.1 Porta de Entrada no Sistema Prisional e Prisão Provisória 

 

Porta de entrada é a unidade para onde os presos são enviados assim que ingressam no 

sistema prisional. Nela, é feita a triagem inicial e, posteriormente, os presos são 

encaminhados para outras unidades, o que pode ser feito de forma ágil ou demorar até 

meses. A triagem é feita informalmente pela SEAP como forma de garantir a segurança 

e o melhor convívio entre os presos, a fim de evitar confrontos dentro dos presídios. Ela 

consiste na divisão dos presos entre neutros; pertencentes a facções; ou em situações de 

risco de morte no sistema (seguro). Esta divisão pode levar em consideração, dentre 

outras questões, o tipo de crime cometido, o regime de cumprimento da pena, a facção 

criminosa a qual o preso pertence ou mesmo o local de residência do preso em razão da 

eventual influência de alguma facção na região. Nesse sentido, existem unidades 

destinadas à presos integrantes do Comando Vermelho, do Terceiro Comando Puro, do 

Primeiro Comando da Capital, dos Amigos dos Amigos, à presos ligados a atividades de 
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milícia, àqueles que necessitam de seguro e às presas mulheres. Há ainda unidades tidas 

por "neutras", na qual são encaminhados os presos sem facção. Atualmente, esses 

presos, inicialmente considerados neutros, vêm se auto-intitulando, dentro da lógica das 

facções, de “Povo de Israel”. É importante ressaltar que presos de todos esses grupos 

encontram-se separados por cela e andar, mas, muitas vezes, na mesma unidade 

prisional. 

Note-se que, até 2012, o estado do Rio de Janeiro ainda realizava a custódia de presos 

provisórios em delegacias ou carceragens da Polícia Civil. Com efeito, antes do 

surgimento das Delegacias Legais, cujo programa teve início em 1998, as Delegacias de 

Polícia mantinham carceragens que funcionavam para a recepção de presos sem 

julgamento. Os espaços eram conhecidos por serem superlotados, inadequados para 

presos, com frequente utilização de tortura, possuindo condições extremamente 

degradantes. 

Apesar de funcionarem à época como porta de entrada, as carceragens das delegacias 

não eram tuteladas pela Lei de Execução Penal (LEP). Isso se deve ao fato da estrutura 

organizacional da Polícia Civil não prever servidores especializados e nem orçamento 

próprio para manutenção de espaços prisionais. Esse quadro configurava um grave 

desrespeito aos direitos dos presos provisórios, pois não é pertinente que o Estado 

confira tratamento mais gravoso ao indivíduo custodiado ainda sem condenação 

criminal.  

Importante destacar que, segundo o Relatório Anual do MEPCT-RJ de 2012, o impacto 

das condições das delegacias de polícia para as mulheres presas era ainda mais grave. 

Vale mencionar, por exemplo, que após a desativação da Carceragem Feminina de 

Mesquita, as presas passaram a ser encaminhadas para a Carceragem da Polinter do 

Grajaú. O local em que elas eram alojadas era separado do vestiário masculino dos 

agentes apenas por uma porta de grade, gerando vulnerabilidade e constrangimento 

permanente às presas. Após longas negociações, a porta de entrada para as mulheres 

presas tornou-se o Presídio Nelson Hungria, no Complexo de Gericinó. 

O processo de desativação das carceragens nas delegacias civis foi iniciado somente em 

2010, com a realização de audiências públicas na ALERJ. Após a pressão da sociedade 

civil, o governo estadual comprometeu-se a desativar as carceragens e transferir todos 

os presos provisórios para unidades da SEAP até 2011, prazo posteriormente 
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prorrogado para o ano 2012. De acordo como MEPCT/RJ (Relatório Anual de 2012), a 

desativação das carceragens, ainda que positiva, acabou por acentuar o déficit de vagas 

nas unidades prisionais do estado, na medida em que cerca de cinco mil presos presos 

custodiados naqueles espaços foram transferidos para unidades da SEAP. 

A seguir, apresentaremos em ordem cronológica algumas das portas de entrada do 

sistema carcerário fluminense, abordando as condições às quais os presos e presas 

encontram-se submetidos em seus interiores. Utilizamos como principais fontes os 

relatórios anuais, temáticos e de visitas às unidades, produzidos pelo MEPCT/RJ, bem 

como relatórios elaborados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.  

 

- Carceragens nas Delegacias: 76ª Delegacia de Polícia de Niterói e Polinter de Neves: 

 

No que se refere às carceragens em delegacias de polícia, trataremos especificamente de 

dois desses espaços, a 76ª Delegacia de Polícia de Niterói e a carceragem da Polinter de 

Neves, em São Gonçalo, ambas objeto de peticionamento perante o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). Em 14 de junho de 2006, um conjunto de 

organizações não governamentais apresentou uma petição no SIDH visando denunciar 

as condições desumanas existentes na 76ª Delegacia de Polícia de Niterói. Segundo o 

relatório de admissibilidade da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

as organizações alertaram que os 400 presos do local - que possuía capacidade para 76 

pessoas - estavam sofrendo graves e constantes violações à integridade física e psíquica. 

De acordo com os peticionários do caso, em visita de monitoramento realizada em 

2006, foi possível observar “...que pelo menos 390 pessoas estão vivendo em um 

ambiente degradante e cruel, repleto de insetos nocivos, mau odor e sujeira, com 

temperaturas elevadas, contribuindo para a proliferação de doenças físicas e transtornos 

psicológicos...” (CIDH, Relatório 36/07). Os presos em sua maioria eram negros, 

pobres, com baixa renda e sem escolaridade, perfil de encarceramento que se mantém 

até os dias de hoje.  

As condições dos presos eram constantemente estendidas também para suas famílias. O 

espaço de visitação era de 8 metros quadrados com apenas dois bancos, devendo ser 

ressaltado que a visita familiar - que só podia ser realizada uma vez por semana por 40 
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minutos - era o único momento em que os presos podiam sair de suas celas. A violência 

de gênero contra familiares também era frequente: mulheres, inclusive gestantes, eram 

obrigadas a passar pelo procedimento da revista vexatória. É importante ressaltar que a 

revista vexatória só foi extinta, no estado do Rio de Janeiro, para familiares, não para 

presos e presas. O procedimento foi proibido pela Lei 7010/2015. Essa recentemente foi 

questionada por meio de duas representações de inconstitucionalidade no TJRJ, mas sua 

constitucionalidade foi confirmada, em 30 de março de 2018, pelo Órgão Especial do 

TJRJ.  

Por sua vez, presos que não recebiam visitas permaneciam trancados 24 horas todos os 

dias em celas superlotadas, insalubres, com insetos, sem ventilação ou iluminação 

adequada. A título exemplificativo, uma cela na 76ª Delegacia de Polícia de Niterói 

consistia em: um espaço de 2m x 3m, no interior do qual se amontoavam 16 pessoas 

que, sem camas, eram obrigadas a dormirem no chão ou em redes. O espaço era tão 

reduzido que não era possível que todos os presos deitassem ao mesmo tempo. Nas 

celas havia apenas uma luz que, quando apagada, gerava completa escuridão, sem 

qualquer janela, tanto no interior das celas como nos corredores (CIDH, Relatório 

36/07). A diferença de tratamento entre os presos também era marcante, tendo em vista 

que em algumas galerias os presos podiam manter as celas abertas e circular livremente, 

apesar da condição insalubre e degradante serem as mesmas em todas as áreas. A 

alimentação era não apenas de baixa qualidade, com alimentos azedos, como também 

insuficiente para todos os presos. O seguro, área que abriga os presos que estão 

ameaçados no sistema, tinha uma situação de superlotação ainda mais grave, já que 

possuía 96 pessoas privadas de liberdade em uma única cela. 

Observa-se ainda a falta de acesso à saúde e a manutenção de presos doentes nos 

recintos. Segundo relatos, a SEAP evitava que os presos fossem transferidos para 

unidades de saúde, ao mesmo tempo em que não fornecia qualquer atendimento médico 

no local. De acordo com os peticionários:  

...na cela 6 da Sala A encontraram o detento (...) com 80% (oitenta por 
cento) do corpo queimado, cabendo a possibilidade de que o indivíduo 
sofra de uma infecção causada pela sujeira do ambiente. Alegam que 
outro interno, (...), tem uma placa de ferro em um braço, exposta, 
também em risco de sofrer infecção. Aduzem que outro interno, (...), 
tem problemas no quadril e nas pernas, pelo que precisa fazer 
exercícios, mas passa todo o dia de pé ou deitado na rede. Alegam os 
peticionários que, segundo os detentos, eles só têm acesso a 
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medicamentos se forem levados por seus familiares, não existindo 
disponibilidade dos mesmos no recinto. (CIDH, Relatório 36/07, p.29) 

 

A violação do acesso à justiça também era frequente, havendo diversos casos de 

transferências feitas com atraso e de progressões de regime não efetivadas, apesar da 

previsão legal. As idas dos presos ao Tribunal de Justiça não eram frequentes e, por 

vezes, não havia sequer informações sobre seus defensores e/ou a situação de seu 

processo. As sucessivas transferências tampouco resolviam a situação. Segundo consta 

no relatório da CIDH, após as transferências, as celas eram novamente preenchidas com 

mais presos e os que eram transferidos iam para unidades igualmente superlotadas, 

como o Presídio Ary Franco. Foram relatadas, ainda, diversas medidas judiciais que 

visavam o fechamento da unidade, inclusive uma medida cautelar dada de ofício pela 

CIDH, em 19 de outubro de 2006. 

Em 2009, outra carceragem de Delegacia de Polícia foi alvo de medidas cautelares no 

âmbito do SIDH, a Polinter de Neves, localizada em São Gonçalo. Tal medida de 

urgência foi requerida pelo Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro (NUDEDH). Em sua petição, a Defensoria Pública 

apontou o crescimento exponencial da população encarcerada no interior Polinter, que 

culminou no número de 612 presos em um espaço que poderia abrigar no máximo 250 

pessoas. Segundo o documento, os presos não possuíam acesso à água potável, nem 

mesmo durante as refeições. O acesso à saúde era igualmente desrespeitado, tendo em 

vista o número insuficiente de médicos e enfermeiros diante  do elevado número de 

pessoas privadas de liberdade. O próprio diretor da Polinter alertou sobre a forte 

probabilidade de contração de tuberculose durante a permanência na carceragem. Não 

havia ventilação ou espaço para os presos terem acesso a banhos de sol. 

 

 

 Testemunho Orlando Zaccone: Delegado da Polícia Civil 

  

Meu nome é Orlando Zaccone, sou delegado de Policia Civil no Rio de Janeiro há 17 

anos e a minha historia com o sistema prisional começa mesmo, efetivamente, em 2007, 

quando eu assumo a titularidade de uma delegacia na Baixada, a 52a DP, (em Nova 
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Iguaçu), uma delegacia tradicional, antiga, que tinha entorno de 500 presos divididos 

em duas alas, uma do Comando Vermelho e uma do Terceiro Comando. E Seguro, né, 

porque ficava tudo misturado, Terceiro Comando e Seguro de um lado e Comando 

Vermelho do outro.  

E quando eu cheguei lá, vi o histórico dessa carceragem de muita violência, violência 

institucional. Havia inclusive ali um inquérito que depois virou processo, condenando 

policiais que trabalhavam naquela unidade prisional na tortura. Foi inclusive apreendido 

o computador que ficava na carceragem que mostrava fotos dessa tortura com os presos, 

porque além da tortura os policiais fotografaram as sessões de tortura e isso tudo foi 

descoberto. E uma situação de fragilidade daquela unidade, porque a carceragem não 

comportaria nem 100 presos e tavam com 500 e havia ali uma tensão, né. E era um 

primeiro contato meu com presos porque quando eu entrei na polícia, em 99, tava 

começando o projeto das delegacias legais e o projeto das delegacias legais tinha um 

dos objetivos de não ter mais presos em cárcere em delegacia. Então, o que foi 

acontecendo na polícia civil naquele momento? É a partir do momento que delegacias 

legais eram inauguradas, esses presos migrava para o que se chamou de 

"concentradoras", porque bem antes do projeto da delegacia legal toda delegacia tinha 

sua carceragem ou a maioria das delegacias tinha sua carceragem. Então, a delegacia da 

Tijuca, a 19a tinha carceragem na 19a, a delegacia do Leblon também tinha a sua 

carceragem. Então, todas as DPs tinham a carceragem dos presos daquela delegacia. A 

partir do momento que entrou o projeto da delegacia legal um dos objetivos era 

exatamente esse, não ter uma área, um espaço físico para presos, pra custódia. As celas 

nas delegacias legais são muito pequenas justamente visando a ideia de que o preso só 

deve ficar na delegacia por um período muito curto, na hora do flagrante, pra depois ser 

transferido pro sistema. Só que não havia uma decisão política no sentido de acabar com 

as carceragens na Polícia Civil porque havia um interesse do sistema principalmente do 

sistema prisional porque as delegacias, né, as unidade prisionais da policia civil, que 

depois viraram carceragens da POLINTER, elas serviam como um anteparo que 

garantia que o sistema (prisional) não teria uma superpopulação, porque toda semana a 

Secretaria de Administração Penitenciária solicitava um número de presos pela polícia 

civil, dentro das vagas que eles diziam que eles tinham naquele momento. Então, 

digamos que toda sexta-feira, a SEAP dizia: "temos duas mil vagas, temos 1500 vagas, 

temos 300 vagas", cada semana era um número e a polícia civil só podia transferir pra 
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SEAP um número de presos dentro das vagas, ou seja o sistema prisional no Rio de 

Janeiro se garantia de não ter uma população carcerária acima da sua capacidade, 

deixando a “sobra” dos presos além das vagas na polícia civil. E isso era de uma 

crueldade incrível, porque você transformava o lugar de entrada do sistema prisional 

como o pior lugar, então aqueles presos que não tinham nem processo, tinham sido 

presos em flagrantes, ainda não tinham sido nem processados, né, eles entravam pelo 

pior lugar e ali permaneciam até conseguir ser transferidos para o sistema. Então, nesse 

momento a delegacia de Nova Iguaçu era uma dessas concentradoras de presos, recebia 

presos de muitos lugares que já tinham delegacias legais e, portanto, não recebiam mais 

presos e esses presos iam pra algumas delegacias chamadas de concentradoras e nesse 

contexto é que eu me deparei com esse universo. 

 

A grande seletividade daqueles que vão responder pelo tráfico na prisão, são pessoas 

que estão relacionadas às conduta sem violência porque aqueles que estão relacionados 

com condutas violentas eles não vão ser presos eles vão ser mortos, ai é outra estatística 

que eu estudei no doutorado. Mas entendendo já a seletividade do sistema, como que a 

criminalização é um processo político, eu me interessei em fazer um trabalho com 

aqueles presos num sentido de tentar resgatar a possibilidade de contemplá-los (com) 

um projeto onde eles pudessem se identificar como um cidadão, porque na verdade toda 

a estrutura do sistema é (para) retirar a cidadania do preso e colocar ele numa situação 

de exceção e essas carceragens eram até verdadeiros campos de concentração porque 

não havia sequer previsão de carceragem na LEP. A LEP é dos anos 80, 89 talvez, 

88/89, né. Bom, ali você tinha casa de custódia, presídio, você não tinha carceragem em 

delegacia prevista como um local de custódia de presos, então eu costumava dizer que - 

e ainda existe no Brasil, embora no Rio de Janeiro essas carceragens em delegacias 

tenham terminado em 2012, mas ainda é uma realidade no Brasil - essas unidades 

prisionais não definidas em lei são verdadeiros campos de concentração. 

 

Então, fizemos esse projeto carceragem cidadã e eu contei com o apoio de uma serie de 

pessoas que hoje são minhas amigas, então, de uma certa forma, a realidade prisional 

construiu muitos amigos, muitas pessoas que hoje me são bem próximas. Eu posso citar 

aqui rapidamente dois dos meus melhores amigos o Marcelo Yuka e o juiz João Batista 

Damasceno, posso citar o MC Leonardo, pessoas que eu conheci através desse projeto 

da carceragem cidadã. O YuKa foi um encontro que eu tive com ele, eu já o conhecia 
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porque um amigo em comum nos tinha apresentado em 2004. Eu era delegado titular da 

Tijuca e o Marcelo mora na Tijuca e um amigo em comum nos apresentou, ele (...) teve 

um problema relacionado à roubo na rua dele, eu fui acionado, a gente teve um contato. 

Mas aí, nesse ano de 2007, que eu estava em Nova Iguaçu, eu tava fazendo compras 

num supermercado na Tijuca, o que é raro, não gosto muito de supermercado, mas 

naquele dia eu estava ali fazendo as compras sozinho, encontrei com ele fazendo 

compras no supermercado e quando eu encontro o YuKa, eu já tava com essa ideia na 

cabeça de fazer um trabalho e aí convido ele. Falo pro Marcelo: "tô lá em Nova Iguaçu, 

na Baixada, numa carceragem com 500 presos, pô, vamos fazer um projeto?" Aí, ele 

falou: "Vamo fazer um cineclube". E aí veio a ideia de se montar um cineclube na 

carceragem. Ele foi pra lá e começamos esse trabalho com os presos (...)  desde o início 

a forma como a sociedade reagiu a isso, porque saiu uma matéria no jornal, uma das 

primeiras matérias do jornal foi falando do cineclube na carceragem e a rádio Globo, 

num desses programas de comentário sobre as notícias do dia, a rádio tem muito isso né 

fazer comentário das notícias do dia, escolheram a notícia do cineclube na carceragem 

pra comentar e aí a (radio) chama e vamos ouvir a opinião da população, e era 

impressionante como a população se colocava - pelo menos a população entrevistada: 

(...) "Que absurdo, pô, esses cara tão aí curtindo um cinema". Ali, eu já senti logo no 

início que a coisa não ia ser fácil. 

Era muito favorável (...) o ambiente em Nova Iguaçu, político, na época. O Lindbergh 

era o prefeito da cidade e havia ali na área de educação e (de) saúde, mas 

principalmente eu me lembro na área de educação, o pessoal lá do PT, lá de trás, tipo PT 

raiz, né, não é PT nutella, (...) que os caras, pô, tinham um interesse muito grande em 

estabelecer um projeto de educação pros presos, então a gente botou o Brasil 

alfabetizado, (...) instalamos uma escola dentro da carceragem onde os presos estavam 

matriculados na rede pública de ensino, então já não era caridade, já não era preso 

ensinando preso, já era o Estado através do Município ali presente com projeto de 

educação oficial, com prova, com presença, e isso também foi legal, a gente vê essa 

possibilidade que já existe no sistema. 

E isso tudo cominou com a maior profanação (risos) do mundo que foi o voto do preso 

em 2008. Eu conversei com os presos, na época a gente tinha assim um dialogo muito 

aberto, e eu mostrei a eles a possibilidade deles participarem da eleição. Engraçado que 

no início eles não queriam votar, porque ninguém quer votar. Se o voto não fosse 
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obrigatório, ia todo mundo pra praia. E eu conversando com eles mostrei a importância 

simbólica que representaria o voto do preso, porque isso é uma questão muito (...) 

ligada ao que chamamos de estado de exceção, porque a constituição nunca proibiu 

preso de votar a não ser que ele já tenha uma sentença penal transitada em julgado, que 

aí ele perde o direito político. Só que a Constituição só tira o direito político do preso 

que não tem mais condição de recorrer da sentença que é aquilo que a gente chama da 

sentença penal irrecorrível. Somente depois de transitada em julgado a sentença, é que o 

preso perde o direito político. Só que ali na carceragem a grande maioria dos presos, 

eles eram presos provisórios e o Estado retirava deles o direito de votar. E pior, quando 

o preso saia de lá, porque não votou, se ele fosse tentar arrumar um emprego, ele não 

conseguia tirar a carteira de trabalho porque estava em dívida na sua situação eleitoral. 

Quer dizer, o Estado não dava o direito pro cara e ele ainda ficava devendo por uma 

omissão do próprio Estado. 

Se ouvir falar em voto do preso eles (a sociedade em geral) tremem, mas eles não 

conhecem a realidade prisional, né, porque o preso ele não se desvincula da sociedade, 

embora esteja preso. Por exemplo, se ele tem um contrato de locação, se ele deixar de 

pagar o aluguel, ele vai sofrer uma ação de despejo, vai ser citado dentro da carceragem. 

Eu cansei de receber oficial de justiça citando preso em ação de despejo. Porque os 

contratos dos presos não são rompidos quando ele é preso, então o preso continua parte 

da sociedade. Ele não decide o voto dele, nem o posicionamento político somente pela 

condição de preso. Ele tem família que continua frequentando escola, ou não, mas de 

qualquer maneira, ele tem pessoas em liberdade que estão vinculadas à ele, então não 

existe essa ideia de partido do preso. Tanto é que quando terminou a eleição em Nova 

Iguaçu e o TRE autorizou de forma excepcional (o voto do preso) nessa eleição 

municipal em 2008, assim que terminaram as eleições a urna eletrônica da carceragem 

deu o resultado dali e o Lindbergh ganhava o segundo mandato dele pra prefeito com 

uma diferença de 70%. E aí, o chefe da carceragem virou pra mim, o Júlio, "e aí doutor, 

Lindbergh ganhou eleição em Nova Iguaçu de lavagem no primeiro turno com 70%". 

Eu falei, "pô, cara, tá maluco? Você tá vendo só uma urna que é a urna da carceragem, 

na verdade a prefeitura esteve presente aqui com projeto de educação e saúde, isso pode 

ter influenciado no âmbito do preso". Ele falou "não aguarda doutor, você vai ver." Não 

deu outra, quando contabilizaram os votos de Nova Iguaçu, a mesma porcentagem que o 

Lindbergh tinha ganhado dentro da carceragem era o mesmo resultado dele no 
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município de Nova Iguaçu. Aí o Julio virou pra mim e falou, “doutor, a carceragem é 

um espelho da sociedade”. 

Bom, mas então com esse projeto isso ganhou uma visibilidade muito grande porque 

pela primeira vez na historia da República, os presos estavam votando no Rio de 

Janeiro, primeira vez, ganhamos um prêmio lá da Fundação Ford, chamado Policia 

Cidadã, um prêmio (...) É...teve muita visibilidade, muita mídia e, a partir daí, cada vez 

mais a gente... (Eu) recebia pessoas, grupos interessados em nos ajudar no projeto, 

então o Yuka me apresentou o João do Corujão da Poesia e a gente montou uma 

biblioteca com ajuda de vários artistas, o MC Leonardo também levou as rodas de funk 

pra dentro da carceragem, a gente humanizou aquele espaço. E em 2010, (...) eu falei 

que a eleição tinha sido o auge da profanação, mas não foi não, o auge da profanação foi 

em 2010, quando a gente, eu fui convidado pelo chefe de policia, então o delegado Alan 

Turnowsky, em razão das notícias boas de Nova Iguaçu ele falou "pô, Zaccone eu nunca 

vi isso, carceragem sempre foi lugar de noticia ruim, violência institucional, rebelião, 

fuga, tu tá lá em Nova Iguaçu (e) só aparece notícia boa, vê preso votando, a 

comunidade elogiando a existência..." (...) Sempre com aquelas ressalvas do discurso 

que vai dizer que não, (que) preso tem que sofrer, lógico havia discurso daqueles que 

diziam que preso tem que sofrer, mas ao mesmo tempo as pessoas viam que aquilo ali 

trazia uma certa segurança que é algo que no Brasil a gente tem que discutir um pouco 

mais, normalmente a gente olha o sistema prisional seguro somente na perspectiva do 

bloqueador do celular, dos muros altos, mas nunca em função de estabelecer um 

relacionamento de quem tá lá dentro com a sociedade. Então acho que essa forma, de 

como é que vou dizer, de separar os presos não é a palavra, mas a cortar a comunicação 

do preso com a sociedade, não é o melhor caminho de se estabelecer uma segurança pro 

sistema prisional. 

A maior profanação que aconteceu foi a Conferência Livre dos Presos (...) em 2010, 

tava rolando uma CONSEG em Brasília, Conferência Nacional de Segurança Pública e 

o Ministério da Justiça incentivou a criação de conferências livres na sociedade civil, 

então havia conferência livre dos policiais levando propostas pra segurança, conferência 

livre dos professores, sindicatos, todo mundo fazendo conferências livres para levar 

propostas, pro Congresso Nacional, de segurança pública, e aí a gente resolveu fazer a 

conferência livre dos presos. O nome era sensacional, só me arrependo de não ter feito 

um cartaz porque ia entrar pra história, né, o cartaz da conferência livre dos presos da 
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Polinter, porque nessa época eu já tava responsável pelas carceragens todas (...) da 

Polinter. E eu não podia fazer essa conferência pela administração, porque isso não ia 

legitimar a conferência, eu precisava de uma universidade e aí como Luiz Eduardo 

Soares era secretario em Nova Iguaçu e eu tinha um bom trâmite com o Luiz Eduardo 

Soares, ele foi muito solícito em muitas coisas que precisamos, muitos contatos né... ele 

é casado, ainda hoje né, com a Miriam (que) era de um núcleo da UFRJ da Faculdade de 

Serviço Social, interdisciplinar, o NIAC, e aí eu pedi ajuda da Miriam, e através do 

NIAC nós conseguimos organizar as primeiras conferências em todas as carceragens, 

onde eram escolhidos representantes, e depois reunimos representantes de todas as 

carceragens numa conferência na carceragem de Nova Iguaçu e foi um momento muito 

interessante porque os presos pela primeira vez se identificaram como atores políticos. 

Quer dizer da mesma maneira que pro S. (que na época estava preso em Nova Iguaçu) 

todo esse processo foi fator de motivação dele na vida política, pra mim também, 

porque pela primeira vez eu tive condição de colocar em prática as questões que eu 

estava desenvolvendo no campo acadêmico, nas pesquisas, e é muito bom quando você 

tem essa oportunidade de colocar em prática aquilo que você tá desenvolvendo no seu 

campo crítico do pensamento. E a partir daí, eu passei a ter um reconhecimento, acho 

que esse que foi acho que pra mim o marco de toda a minha entrada no campo político e 

no espaço que eu me defini como um delegado de policia de esquerda, veio desse 

trabalho com os presos. Porque o meu discurso pela legalização das drogas que veio 

meio que concomitante, que eu entrei na LEAP (Brasil), na associação dos agentes da 

lei pela legalização, em 2008, quer dizer foi tudo muito misturado. Ele (esse trabalho) 

também me ajudou a demarcar esse espaço de atuação como policial de esquerda, não 

há duvida. Policial que milita a favor da legalização das drogas tem ali um campo 

demarcatório que o coloca, mas eu acho que não foi isso o que realmente me fez ganhar 

legitimidade perante muitas pessoas que já estavam na militância dos direitos humanos, 

foi o trabalho com os presos, meu reconhecimento foi ali, não há duvida. 

Mas eu acho que ali conforme as coisas foram andando e evidentemente a gente o 

tempo todo denunciando a própria existência dentro das carceragens, porque isso 

também era algo que eu tinha muito claro na minha cabeça, eu não poderia desenvolver 

esse trabalho se eu não denunciasse a própria existência da carceragem porque eu 

estaria legitimando a existência do campo de concentração. Então, eu não queria ser o 

dono do campo de concentração, até porque eu não era, aquelas carceragens já existiam 
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há 200 anos, eu tava ali tentando reduzir danos e também não queria transformar a 

carceragem no melhor lugar do mundo porque, imagina, a prisão nunca vai ser um bom 

lugar pra se viver. 

E eu não sei sinceramente se o fim da Polinter também foi algo que avançou muito na 

questão dos presos e vou dizer porque. Repara, mal ou bem a Polinter por ser algo fora 

da lei era um sistema informal que permitia ao preso uma série de coisas que ele não 

consegue ter no sistema, visita diária de parente, na Polinter, o cara conseguia, com 

todos os problemas todas as formas que a gente sabe que existiam ali, mas pô, o cara 

tinha contato diário com a família, coisa que ele não tem no sistema prisional. Então, o 

sistema, ele muitas das vezes consegue ser, por incrível que pareça, isso que vou falar é 

uma coisa muito séria, o sistema consegue ser pior do que o campo de concentração, 

porque ele nega ao preso coisas que no campo de concentração o preso ainda negociava. 

Não sei se vocês tão entendendo onde eu quero chegar (...) Então, embora a gente tenha 

lutado pelo fim das carceragens porque do ponto de vista do campo político, a gente 

tinha que colocar os presos num local dentro da lei (...), a conclusão que eu chego é que 

o preso dentro da lei muitas das vezes pode ficar num lugar pior que o preso que tá 

locado fora da lei, isso é trágico porque na verdade o que vai fazer a formatação do 

sistema prisional não é a lei, é a política. E eu tenho discutido cada vez mais isso, não 

consigo ver mais alterações legais como forma de se criar avanço. 

Se você for ver os militantes de direitos humanos no inicio dos anos 80, eles editavam 

livros dizendo que o problema todo do sistema prisional era a ausência de uma lei de 

execução penal. A partir do momento que essa lei de execução penal é editada, a 

situação dos presos fica pior, (...) o que significa que todos os direitos que uma lei possa 

contemplar, eles não vão ser efetivados pela lei, eles vão ser efetivados pela política. 

Então, se houver interesse político, você efetiva os direitos, se não tiver, aí tá lá e o 

sistema continua até pior do que quando não havia lei de execução penal. 

Esse que é o problema do direito, porque o direito precisa de uma decisão que opere ele 

e essa decisão (...), ela não ta dentro do direito, essa decisão ta fora do direito, ta na 

política.  

(...) o que nós vemos é que o sistema trabalha não pra fazer com que as pessoas possam 

tomar as rédeas da sua vida e ter condições de trilharem um outro caminho que não seja 

o da criminalização. Não vou nem falar do crime, porque o crime todo mundo pratica, to 
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falando da criminalização, da pessoa que vai ser identificada como criminosa. Então, 

sair desse processo de seletividade criminalizadora (...) Evidentemente, o S., a partir do 

momento que se viu como ator político, ele foi estudar, ele começou a criar outras redes 

sociais, ele saiu um pouco desse processo de criminalização, isso não significa que ele 

não vá cometer crimes, significa que ele não vai ser mais tão facilmente capturado por 

essa rede criminalizadora. Então, acho que o sistema prisional ele não tem trabalhado 

muito nesse sentido, de permitir com que as pessoas saiam dessa rede. 

Nada entrava pelo Estado, tudo entrava através de familiar, da sucata. Então, se o preso 

precisasse de um remédio, você não tinha um comprimido de Novalgina pra dar se o 

cara tivesse com dor. Então, tudo ali chegava pelos familiares. A única coisa que 

entrava do Estado ali eram três refeições, que os presos tavam chamando de lustradas, 

lustrosas, porque já chegavam brilhando (...). E o resto, você tinha uma economia 

informal que passava a existir dentro daquele ambiente. (...) Então, toda essa economia 

informal também que era evidentemente de interesse, porque você também não 

conseguiria sequer agentes policiais pra ficar trabalhando num inferno daquele se eles 

não tivessem a possibilidade de auferir algum lucro (...) Mas o que quer dizer, era um 

ambiente totalmente sem controle, a corregedoria não ia lá, passava na porta e pegava a 

assinatura de delegado, o Ministério Público não ia lá, porque se tivesse que ir lá teria 

que tomar providências, e qualquer providência que fosse cabível ali, era no sentido de 

fechar. Não havia outra providência cabível, mas ninguém queria tomar essa decisão 

política de fechar a carceragem, com medo de explodir o sistema (prisional). Esse era o 

medo. Então, quando a gente começou a discutir com a SEAP a possibilidade de acabar 

com as carceragens e o preso entrar direto no sistema foi difícil, muito difícil convencer, 

porque você acabava com o lacre de segurança que o sistema tinha. "Ó, hoje vai entrar 

só 50, semana que vem a gente bota mais 100"...você fazia um controle da entrada, a 

Polinter não tinha o controle da entrada. E hoje o sistema perdeu esse controle e aí a 

gente tem todo um questionamento... ou constrói mais vagas, são dois caminhos ou você 

constrói mais vagas ou se prende menos. Eu tenho politicamente trabalhado que a gente 

precisa prender menos, mas existe um discurso que muitas das vezes vem até por 

setores da esquerda, por setores até ligados aos direitos humanos, a ideia de que temos 

que construir mais vagas, mas essas construção de vagas preocupa. Tem um juiz em São 

Paulo, Marcelo Semer, muito meu amigo, que uma vez me alertou, ele falou o seguinte 

(...) São Paulo hoje é o estado no Brasil que tem o maior número de presos, ⅓ dos 
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presos do Brasil estão em São Paulo, não porque São Paulo tenha uma criminalidade 

muito maior do que do resto do país, é porque São Paulo foi o estado que mais investiu 

na construção de presídios. E aí, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, 

"não construam presídios, porque quanto mais presídios nós construirmos mais gente 

vamos ter pra botar lá". 

E eu acho que isso é um projeto. Qual o projeto do hiper encarceramento no Brasil? É a 

privatização do sistema, quer dizer, privatizar o sistema que já está (privatizado), porque 

tudo que entra lá dentro de alimentação, de insumos, é tudo de empresas privadas, 

processos de licitação (...) Mas acho que eles agora vão jogar até pra privatizar a 

administração do próprio sistema como foi nos EUA. Os EUA depois que passaram lá 

de um milhão de presos, chegaram - a o quê? ... - , 2 milhões de presos, eles abriram pra 

iniciativa privada, empresas de capital aberto que até hoje operam no sistema prisional, 

qualquer pessoa pode ser sócia da empresa, só comprar a ação na bolsa de valores, ir 

comprando, comprando ação da empresa que é sócio do presídio. Eu acho que a gente 

pode caminhar pra isso também. 

Que é aquilo que Foucault fala (...) prisão não é um tratamento mais humano em relação 

as penas corporais, que se você chegar hoje em Bangu e anunciar: olha promoção da 

semana, 50 chibatadas pra meter o pé, vai fazer fila, ou 100 chibatadas, molinho. O cara 

não troca? 100 chibatadas pra ir embora, porque ele vai contar 1,2,3,4, vai chegar a 100, 

né. A prisão ele não sabe quando vai embora, não tem notícia do processo, não tem 

nada, então é uma situação de indefinição muito grande, uma tortura psicológica. 

Porque a prisão tá virando cada vez mais uma máquina de morte, então hoje o debate 

sobre prisão é urgente, no sentido de apontar, inclusive, a letalidade, o alto grau de 

letalidade que ela produz. O caso do Rafael Braga e da questão da tuberculose, ele vai a 

conhecimento público por conta da visibilidade que o caso deu, mas o que tem de preso 

morrendo de tuberculose sem direito a ter um advogado que contemple um pedido de 

prisão domiciliar, ou qualquer outra coisa, um tratamento, tá lá morrendo todo dia e isso 

não entra nas estatísticas como violência do Estado, deveria entrar.  

Que é necessário cada vez mais a gente (...) pesquisar essa violência, porque a violência 

se dá não só por ação, mas também por omissão, então essa violência por omissão, do 

deixar morrer no cárcere, acho que ela tem que começar a ser denunciada, pesquisada... 
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Na verdade, existe uma diferença entre o criminoso e o delinquente. O criminoso é 

quem pratica conduta definida em lei, esse a gente não tem nem como quantificar. Se 

você pegar o Código Penal, só o CP, fora as leis especiais, você tem mais de mil 

condutas definidas como crime. Se você imaginar quantas pessoas, num ambiente 

social, podem estar praticando aquelas condutas, as ruas ficariam até vazias se você 

segregasse essas pessoas. Então, a delinquência já é outra categoria, já é aqueles que 

vão passar por um processo de criminalização, que vão ser rotulados como criminosos 

passíveis de serem punidos pela pena privativa, aí entra o processo de seleção. Hoje, 

desses 700 mil presos, 600 mil vamos dizer assim, 600 mil presos, você tem essas 

pessoas presas em não mais de meia dúzia de crimes, quais são? Roubo, tráfico, 

homicídio, na ordem, roubo, tráfico, homicídio, um estupro e aí? Um terço dos presos 

são presos em conduta relacionadas à drogas, a pesquisa recente do Ministério da 

Justiça mostrou que de cada três presos, um tá lá relacionado a crime de droga. Então, a 

partir disso já mostra como que o encarceramento é uma agressão política, voltada pra 

escolher quais as condutas e quais as pessoas, porque mesmo quando você escolhe a 

conduta do tráfico como a conduta que vai ser o carro chefe do processo de 

criminalização e encarceramento, que traficantes tão sendo escolhidos? Então, você 

escolhe a conduta e as pessoas que tão respondendo. Então, essa seletividade, ela não é 

um defeito, essa que é a questão. Não é defeito do sistema, porque isso é uma própria 

fisiologia do sistema, o sistema sempre foi assim. 

Hoje o sistema atua no sentido de fazer uma contenção de grupos considerados 

perigosos, o tráfico de drogas é criminalização onde, evidentemente, o que você tá 

fazendo é gestão de criminalização de um grupo específico, não pelo que a pessoa fez, 

mas pela sua própria existência em determinado ambiente, em determinada classe social 

que é tida como perigosa. Então, mulheres que botam pequenas quantidades prum 

preso, elas são etiquetadas e são punidas como traficantes criminosas hediondas, mesmo 

que você saiba que elas não trazem  na sua existência essa periculosidade, mas é pra um 

controle do grupo. 

(Em relação à Polinter), o Estado não tratava aquilo como uma unidade prisional, aquilo 

ali era um prédio na mão de um delegado, que era o responsável pela delegacia, e ele 

tinha que dar o jeito dele, e normalmente o jeito que os delegados e os agentes davam 

nesses espaços era de tentar fazer o controle daquela situação frágil com violência, com 



 

132 
 

torturas, o uso da força. E a Polinter, os cárceres da Polinter, sempre foram locais ruins 

da polícia nesse aspecto de violência institucional. 

Uma vez o Mc Leonardo falou, "olha nós não temos que dar voz pro preso, nós temos 

que ouvir o preso, temos que dar ouvido ao preso". E a gente acha que conseguiu essa 

perspectiva de dar ouvido, no sentido de participarmos de coisas que eles também 

acabavam propondo (...) A parte física era fundamental pra eles, porque eles sentiam 

muito desconforto nos corpos por falta de exercício, porque não tinha espaço físico pra 

eles se exercitarem. Então a gente conseguiu, junto a secretaria de esporte lá de Nova 

Iguaçu, levar roda de capoeira. Eram cadeias abertas - aberta no sentido de que você não 

ficava nas celas, eram muito pequenas, - então o local do banho de sol, digamos, era um 

lugar maior, os presos ficavam todos ali, o dia todo. Mas era um espaço que não (dava) 

para você fazer uma corrida, não dava pra você se exercitar no sentido caminhada, tudo 

era muito dificultado. Mas aí, eu me toquei que a capoeira sempre foi uma atividade 

física que não necessitava de muito espaço. 

A gente sacou, também, que os policiais tinham uma condição vulnerável naquele 

espaço de trabalho, porque o policial que trabalha na carceragem tá praticamente preso 

junto com os presos. Ele fica ali muito tempo, num lugar insalubre, num lugar violento, 

então tudo que a gente tentava trazer pros presos - biblioteca, um filme - de certa forma 

repercutia (...) 

Eram poucos, você tinha dois plantonistas que revezavam 24hrs por 72hrs, então dariam 

oito policiais do plantão, mais o chefe e subchefe da carceragem, que eram os que 

coordenavam todo dia no expediente. Então tinha ali no máximo dez policiais 

trabalhando na carceragem pra tomar conta dos presos. Era uma situação muito difícil, 

tanto que na Polinter sempre teve preso que trabalhava pra administração, o chamado 

"faxina". Se não tivesse os "faxinas", quem recebia os mandatos de soltura, as 

comunicações, tudo da justiça eram os presos que trabalhavam ali no expediente, porque 

não tinha outra coisa. E era um absurdo porque as vezes a Corregedoria ia lá questionar 

esse trabalho do preso, quer dizer...manda policial pra lá então! Mas ninguém queria 

perder policial, porque falavam que era perder policial para a carceragem. Mas em suma 

era um campo de concentração que era legitimado pelas práticas e que a gente tinha que 

fazer com que aquilo acabasse de uma certa forma, então uma das coisas que a gente 

incluiu no projeto da carceragem cidadã foi um manifesto pelo fim das carceragens (...) 
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Quando a gente foi receber o prêmio no teatro João Caetano, do voto do preso, da 

Polícia Cidadã da Fundação Ford, a gente - eu, Damasceno e Yuka - escreveu um 

manifesto pelo fim das carceragens e eu chamei o Yuca pra subir no palco e ler o 

manifesto. Tava o Beltrame, tava o Gilberto, que era o chefe de polícia, numa cerimônia 

oficial e, no meio da cerimônia oficial, vai o Marcelo Yuka, uma pessoa da sociedade 

que tava fazendo um projeto e lê um manifesto pelo fim da carceragem., Isso, pra mim, 

era um momento que eu consegui casar algo que eu via que dentro do meu campo 

político era necessário com o interesse institucional, porque a polícia também não 

queria aquelas carceragens. 

Porque o secretario de administração penitenciária falou uma vez, numa audiência 

pública, "vocês estão querendo tirar o problema da Polinter e jogar o problema pra 

SEAP". Aí, eu peguei a palavra e falei bom secretario, "se for isso, nos estamos 

começando bem, porque nós estamos botando o problema no lugar certo..." Se existe 

uma secretaria de administração penitenciária que tem recursos, orçamento, agentes 

prisionais, toda a máquina do Estado pra cuidar de presos, porque os presos tem que 

entrar pela polícia civil? Porque aquilo era uma estratégia pra que a SEAP não tivesse 

preocupação com o superpopulação carcerária, porque a SEAP sempre ficava 

trabalhando com 20% abaixo do limite da lotação. Era um conforto, porque ela dizia 

quantos presos ela ia receber e se tivessem mais presos ficavam todos ali no campo de 

concentração da Polinter. 

Em 2012, o Sérgio Cabral, a partir de toda essa movimentação, decide acabar com as 

carceragens da Polinter, que foi o final da historia. A gente, de certa forma, contribuiu 

muito. 

Mas os campos de concentração legais, dentro do direito. A Polinter era um campo de 

concentração fora do direito, lá (no sistema prisional) também é campo de concentração. 

Mas é engraçado porque você - e no final já da Polinter - tinha noticias de presos que 

queriam pagar para ficar, imagina, (...) A Polinter era um lugar onde você não tinha 

saúde, educação, nada do Estado, (...) mas o cara tinha a facilidade do contato com a 

família, porque ele tava mais próximo do estar físico, porque as Polinter, você tinha 

postos espalhados pelo estado (...) Não era uma concentradora, depois foram 

aparecendo as concentradoras, mas mesmo assim as concentradoras, elas eram definidas 

pelos presos da região, ficava mais próximo da família. 
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E a coisa da família é, pra mim, o principal. A facilidade, por exemplo, na Polinter, isso 

era uma coisa que pro preso contava muito, os familiares não recebiam revistas 

vexatórias (...) quem era revistado eram os presos, que é uma lógica certa, porque olha 

só, se você vai fazer com que a visita tenha contato com o preso e depois a visita vai 

embora e o preso vai voltar pro lugar de custódia, quem tem que ser revistado é o preso 

(...) (Aí você vai falar) "mas tem as armas, uma arma que se for passada pro preso não 

vai ter tempo de você tirar do preso". Cara pra isso existe detector de metal, ninguém 

tem que ficar pelado abrindo a bunda no aeroporto, numa embaixada. Se numa 

embaixada, num aeroporto, em lugares de segurança máxima, você não tem revista 

vexatória pra pegar arma, porque o detector de metal é suficiente, então não sei 

justificar (na prisão). A revista vexatória era um procedimento (que) sempre foi de 

humilhação do familiar e, consequentemente, com humilhação do preso, porque o preso 

sentia aquela humilhação por saber que o familiar tava tendo que passar por isso tudo. 

Era uma forma de castigo. 

(...) o sistema informal, também, ele era algo que ele não tinha controle, até porque 

ninguém queria controlar, porque o Ministério Público não queria controlar aquilo, as 

corregedorias não queriam controlar, ninguém queria meter a mão naquilo, porque 

aquilo era uma dinamite pura, e sabe isso também não é a solução. 

(...) outro que me chamou atenção quando eu levei o manifesto pelo fim das 

carceragens, foi o Sergio Verani, que era o desembargador. Sergio Verani virou pra 

mim e falou "Zaccone eu vou assinar, mas isso não vai resolver nada". Eu falei "é, 

porque?". "Porque a gente tem que prender menos". Não adianta acabar com a Polinter e 

continuar prendendo (...) porque o sistema vai ficar pior do que a Polinter é hoje. Então 

ele falou, "não tem que fazer um manifesto pelo fim da Polinter, tem que fazer um 

manifesto pra prender menos". 

(...) mas o campo político, às vezes, requer alguns avanços pra que a gente possa agora 

discutir o problema do sistema porque, na verdade, a Polinter também era um 

subterfúgio pra gente ficar discutindo a Polinter, como se o sistema fosse ser a melhor 

coisa do mundo. Porque enquanto a gente perdia energia falando que a Polinter era um 

absurdo, a gente fechava os olhos pro absurdo que também estava acontecendo no 

sistema, agora que não tem mais Polinter, agora a gente pode voltar os nossos olhos 

para os problemas do sistema. 
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Acho que a gente tem que primeiro fazer um projeto de sistema prisional na perspectiva 

da redução de danos, superar o debate de ressocialização que é um debate que não leva 

a lugar nenhum. Mas redução de danos, inclusive comunicando a sociedade que aquele 

cara que ta lá no sistema vai voltar pra sociedade. Não tem pena de prisão perpétua, nem 

pena de morte, embora aquilo seja uma máquina de matar. A maioria, a grande maioria, 

vai voltar (para a sociedade) e se ela voltar numa condição pior do que ela entrou, isso é 

um tiro no pé, e isso tem que ser falado de alguma forma e ser assumido na sociedade. 

Depois, a gente tem que sensibilizar a sociedade num sentido de que a maioria das 

pessoas que são presas, são presas de forma desnecessária, porque não oferece nenhum 

perigo a sociedade. 

Não tem como, o sistema prisional vai ser mantido, até porque é fruto de um modelo 

econômico e exerce funções econômicas. Esse superencarceramento no mundo inteiro 

tem como função dar um destino cruel para o refugo de pessoas, para a sobra de pessoas 

que não se encaixam nem como produtores nem como consumidores. Sim, criando um 

mercado, o mercado da segurança, tá todo mundo ligado nisso, nas empresas de capital 

aberto que operam hoje nas bolsas de valores lá em Nova Iorque, para fazer essa parte 

da prisão. Então, mas vamos entrar nesse debate também? Vamos. Não queremos a 

privatização do sistema, não queremos que o preso vire um valor monetário. 

O abolicionismo pode ser o fim, o objetivo final, mas não tem como você não proceder 

(com) reformas no sistema que vai permanecer durante alguns anos, muitos anos com 

certeza. Que tá num processo, inclusive, de aumentar a quantidade de presos, porque 

isso é uma estratégia, isso não é uma falha, isso aí é um projeto, um projeto de 

privatização (...) então, a gente tem que discutir política nessas coisas, mas a gente não 

pode também deixar de fazer uma proposta. 

Pra quem ta lá, isso é muita coisa. Talvez, pra quem ta na luta política numa perspectiva 

revolucionaria, isso não é muita coisa. (...) Para o preso, (...) uma ação política que 

impeça como impediu (a revista vexatória) (...) Depende da onde você tá falando né, pra 

quem tá num campo que não tem contato nenhum com aquele universo, não mudou 

nada, agora pro preso, pra família do preso, aquilo ali foi uma mudança absurda. 

A questão do espaço era muito sazonal, porque às vezes a SEAP oferecia um grande 

número de vagas e a gente conseguia esvaziar as unidades (da Polinter). Acho que 

quando a gente criou o Nucop, que era o núcleo de controle de presos na Polinter, 
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unificando a gestão de todas as carceragens, foi um avanço, porque o que acontecia 

antes do Nucop: a Polinter tinha algumas concentradoras (...) e havia as delegacias com 

as suas carceragens espalhadas e a gestão não era unificada. A Polinter fazia a gestão 

dessas concentradoras, terminou antes de 2012, foi em 2009 eu acho. Mas você tinha 

uma gestão da Polinter de umas concentradoras com maior número de presos e você 

tinha as unidades das delegacias, com as suas carceragens, onde cada delegado fazia a 

gestão daquilo. E isso era muito prejudicial, (eu) peguei isso na época, porque a gente 

recebia as vagas da SEAP via Polinter, então a Polinter primeiro resolvia o seu 

problema e depois eles ofereciam um numero irrisório de vagas para as carceragens de 

delegacia. E a carceragem de Nova Iguaçu tinha um aspecto muito ruim nesse ponto, 

porque ela era uma carceragem grande - grande assim, tipo com pegada de 

concentradora -, no papel, por metro quadrado, caberia mais de 100 (presos), mas 

conseguia botar ali 500. Mas ela era uma carceragem de delegacia, não era uma 

carceragem da Polinter.  

De qualquer maneira, quando a gente unifica a gestão de todas as carceragens no grupo 

da Polinter, que foi a criação do Nucop em 2009, início de 2009, você começa a fazer 

uma gestão da entrada e saída dos presos como um todo. Então, a gente começou a 

evitar que uma unidade tivesse uma explosão, porque se tivesse muita gente numa 

carceragem em Nova Iguaçu (por exemplo), eu poderia espalhar eles em outras 

carceragens. Então, aí ficou melhor a gestão, mas antes do Nucop, a gente ficava com 

uma quantidade de preso que era meia absurda mesmo, às vezes não abriam vaga da 

Polinter (...) Não tinha vaga pra Nova Iguaçu tirar presos (da carceragem) e os presos 

chegando e a gente sem botar ninguém pra fora. Porque era uma matemática ali né, você 

recebe 100 na semana, o ideal seria tirar 100, às vezes a gente recebia 100 e tirava 50, 

mas às vezes a gente recebia 100 e não tirava nenhum. Aí, meu amigo, que o negócio 

ficava ruim pra caramba. 

Umas vezes, eu botava imprensa dentro da carceragem pra fazer uma denúncia, 

(ninguém) entendia nada, falava esse cara é maluco (...) Teve uma época, eu era 

coordenador das carceragens e o pessoal da imprensa foi no verão dentro da cela em 

Neves e com um termômetro (que) marcava 54 graus, e aí foi a capa do (jornal) Globo. 

Um termômetro (em) 54 graus, opa! Falavam assim pra mim, "como que é isso, como 

você deixou esse repórter entrar lá na frente?" Claro que eu deixei, tem que denunciar 

pra ver se alguém - a chefia de polícia, a secretaria de segurança, o governador, alguém 
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- vai ter que resolver (...) Então, eu também fazia essa estratégia de dar visibilidade pro 

problema chamando atenção que aquele problema era criado numa esfera superior, 

porque ela que devia decidir isso. 

Porque se a minha responsabilidade como autoridade era a custodia de preso, a minha 

responsabilidade primeira é fazer com que a segurança da vida deles (seja garantida). E 

a superpolução, o calor excessivo, a doença - cara muita gente doente né, porque com 

essa coisa de muita gente é gripe, tuberculose -, e a gente às vezes tinha dificuldade, 

porque tinha dois policiais de plantão, como que eles iam sair pra levar o preso pro 

hospital, quem é que ia ficar na carceragem, era difícil, muita dificuldade mesmo. 

 
*** 

 

- Presídio Ary Franco:8 

 

Após a desativação das carceragens nas delegacias civis, cerca de 5.000 presos 

custodiados foram transferidos para vagas de unidades da SEAP, especialmente para o 

Presídio Ary Franco (MEPCT/RJ, Relatório de 2012) que, a partir de 15 de março de 

2011, passou a ser a porta de entrada do sistema carcerário fluminense O presídio foi 

inaugurado no ano de 1974, com capacidade para 958 presos. 

Em visita realizada em 21 de novembro de 2011, o MEPCT/RJ observou que o presídio 

encontrava-se superlotado, celas inicialmente destinadas para 18 presos continham 44 

pessoas, algumas dormindo em áreas que nem sequer possuíam cobertura. A unidade 

possui um andar acima do solo, um andar térreo e três andares subterrâneos. O local 

possuía, e ainda possui, pouca ou quase nenhuma ventilação ou iluminação, esta 

realizada apenas através de uma claraboia. A precariedade desse espaço é fruto da 

inadequação arquitetônica do presídio, tendo em vista suas galerias subterrâneas.  O 

órgão identificou ainda o cerceamento do direito dos presos de terem um diálogo 

privado com seu advogado, já que o espaço destinado a tal fim era muito pequeno e 

utilizado, também, para as visitas com os familiares. Há também relatos de que a 

                                                        
8Esta parte do trabalho analisa o Presídio Ary Franco somente no que diz respeito à sua função como 
porta de entrada do sistema carcerário, optando-se por apresentar informações sobre outros períodos em 
em subtítulo próprio. 
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entrega de materiais de higiene era insuficiente e irregular, assim como de roupa de 

cama e cobertores, normalmente trazidos pelas famílias.  

A alimentação, por sua vez, era fornecida por uma empresa privada chamada Facility. 

Segundo os presos, a quantidade de comida era considerada insuficiente, havendo 

reclamações de que a última refeição do dia era fornecida às 15:00 horas. O lixo e o 

esgoto a céu aberto encontravam-se no fundo das celas e diversos presos possuíam 

tosses constantes e sintomas de doenças como a tuberculose. 

O Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU realizou uma visita ao Ary Franco, no 

período em que a unidade funcionava como porta de entrada. Em seu relatório anual de 

2013, o MEPCT/RJ tratou da referida visita: 

Na época da visita os membros do SPT recomendaram expressamente 
pelo fechamento desta unidade devido à condição desumana em que se 
encontram os homens ali “provisoriamente” encarcerados, esta era a 
unidade que recebia todos os presos, era a chamada “porta de entrada”. 
(Relatório MEPCT/RJ, 2013, p.18) 

 

No entanto, o presídio continuou em funcionamento e abrigava, em 2013, em torno de 

1600 homens, quando sua capacidade era para 950 pessoas. Cabe destacar um caso 

emblemático de um senhor de 66 anos espancado em suas dependências, por volta de 

fevereiro de 2012, e posteriormente transferido para o Presídio Alfredo Tranjan. O caso 

foi descoberto somente durante uma visita do MEPCT/RJ realizada à unidade de destino 

em 28 de junho de 2012, quatro meses depois do espancamento. Segundo o Relatório 

Anual de 2013: 

O preso, acusado do tipo penal de estupro, art. 213 do Código Penal, 
relata que ao ingressar no PAF fora colocado em uma cela de triagem 
com outros presos. Relatou ainda que neste momento o agente 
penitenciário que o conduzia abordou os presos da cela afirmando o 
delito cometido pelo interno, bem como sugerindo que aplicassem uma 
“lição” no mesmo. Após tal fato, o preso foi brutalmente espancado, 
seviciado sexualmente e estuprado. Em razão das violências sofridas, o 
preso foi internado em estado de coma no Hospital Doutor Hamilton 
Agostinho, permanecendo internado por mais de um mês. (Relatório 
MEPCT/RJ, 2013, p.135)  

 

O Presídio Ary Franco deixou de ser porta de entrada no ano seguinte, em 2013, 

possivelmente em razão uma epidemia de tuberculose, denunciada em Audiência 
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Pública sobre saúde no Sistema Prisional, realizada no dia 17 de abril do mesmo ano, na 

ALERJ. 

 

- Presídio Alfredo Tranjan  (Bangu II): 

 

Depois de 2012, a porta de entrada mudou para o presídio Alfredo Trajan (Bangu II), 

sob a promessa de realização de exames visando detectar doenças infectocontagiosas na 

entrada dos presos. Porém, enquanto porta de entrada, a unidade tampouco possuía 

testagem para tuberculose. Em 2013, o presídio abrigava 1.445 presos,  possuindo 960 

vagas. Na primeira visita de monitoramento do presídio após ter sido transformado em 

porta de entrada, realizada em 01 de agosto de 2012, o MEPCT/RJ apontou que havia 

um corredor da unidade voltado para a recepção dos presos que entravam no sistema, 

enquanto o resto da unidade era voltada para a sua função inicial de “seguro”. A 

unidade foi inaugurada em 19 de junho de 1995, destinada e formulada para receber 

presos condenados em regime fechado, havendo à época uma grande preocupação 

quanto à chegada de presos advindos do regime semi-aberto à unidade, pelo risco de 

mistura entre tipos de regime e facções. Ao virar porta de entrada do sistema, o Presídio 

Alfredo Trajan não apenas passou a misturar presos de regime fechado com presos 

provisórios, como também passou a apresentar um risco agravado à integridade física 

dos mesmo, pois misturava em uma mesma galeria presos de diferentes facções 

separados apenas por celas. Tal fato tornou impraticável a circulação dos internos fora 

das celas, gerando um confinamento permanente. Cabe especial menção à ala do seguro, 

na qual os presos estavam isolados, sem banho de sol e sem possibilidade de circulação, 

com extrema superlotação (10 por cela), demonstrando visível amedrontamento com a 

presença externa. 

O presídio possuía a seguinte estrutura: 16 galerias, cada uma com 32 celas para 2 

presos cada. Apenas a galeria “A” era destinada a funcionar como porta de entrada. O 

MEPCT/RJ observou que existiam em torno de três presos para locais que caberiam 

apenas um, sendo constante o alagamento das celas por conta de inundações do “boi” 

(buraco no chão que funciona como uma fossa e que os presos são obrigados a usarem 

como se fosse um vaso sanitário). A única circulação de ar presente no ambiente era a 

grade da cela. 
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De acordo com relatos dos presos, a roupa de cama e o uniforme não eram fornecidos 

pela unidade, dependendo exclusivamente do fornecimento pelos familiares. Grande 

parte dos internos dormia no chão, em pedaços de papelão ou de colchões velhos, com 

forte presença de diferente insetos - como baratas - o que impedia que grande parte 

deles conseguisse dormir. A distribuição de kit de higiene também não era constante, 

deficiência suprida, quando possível, pela custódia de familiares ou pela solidariedade 

dos presos que dividiam seu material com aqueles que não recebiam visita ou cujas 

famílias não tinham meios de suprir a demanda material. A comida, por sua vez, era 

azeda, sendo fornecida pela empresa terceirizada Real Food. O fornecimento de água 

era constante, porém de má qualidade. 

As visitas só ocorriam uma vez por semana e as visitas íntimas não eram permitidas. O 

banho de sol era limitado - eram liberados 10 presos por cela a cada vez -, havendo 

denúncias de casos de presos que ficavam por até três semanas sem direito ao mesmo. A 

única atividade laborativa fornecida era a de faxina, na qual somente 70 presos 

participavam. Não havia qualquer atividade educacional na unidade.  

O atendimento jurídico ainda possuía um grave déficit: a Defensoria Pública ia ao 

presídio apenas uma vez por semana para atender de 15 a 20 presos condenados que 

permaneciam na unidade por questões de segurança (como policiais militares). Havia 

apenas uma defensora pública responsável pelo atendimento de todos os presos e foi 

relatada uma demora de aproximadamente cinco meses para cada preso poder ser 

atendido, o que representa claro cerceamento ao seu direito de defesa e acesso à justiça.  

O atendimento médico, odontológico e social era extremamente insuficiente. O 

transporte de presos a hospitais não era realizado em ambulância, mas no carro do 

Serviço de Operações Especiais (SOE), objeto de recorrentes relatos de tortura durante 

o transporte dos presos. Note-se que não havia comunicação entre os presos e os 

médicos, dependendo do repasse de recados dos presos que cumpriam a função de 

faxinas aos profissionais médicos (prática denominada de "catuque").  

Cabe acrescentar que de acordo com os referidos relatos, (um preso), 
desde que chegara à unidade, reclamara de dores da região do ouvido 
solicitando constantemente atendimento médico. No dia de seu 
falecimento, os presos contam que o interno teve uma espécie de 
convulsão, solicitando atendimento de emergência na parte da 
manhã...Durante a inspeção realizada pelo Mecanismo foi relatado 
pelos presos que o interno..., faleceu na unidade em 01/11/11. De 
acordo com relato dos internos, (da mesma cela do preso que veio a 
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óbito), o referido senhor chegou ao Presídio Ary Franco queixando-se 
de muita dor e com sangramento na região do ouvido, ele contou que 
os ferimentos teriam sido em decorrência de agressões físicas 
perpetradas por policiais, anteriormente à sua chegada na unidade. 
Segundo relato da Direção, o SOE foi acionado às 10:00h, para que 
conduzisse o interno para a UPA de Bangu, mas o interno sequer foi 
levado para a enfermaria da unidade. Na parte da tarde, por volta das 
14:00h, como ele já se encontrava inconsciente e ainda na cela, os 
outros internos chamaram os agentes de segurança e pediram para que 
pudessem carregá-lo até a enfermaria. Nesse momento, (o preso) já 
não respondia a nenhum estímulo e nem andava. Foi carregado pelas 
escadas até a enfermaria e colocado em uma maca pelos colegas de 
cela. Quando a Dra. (médica da unidade) chegou às 14:30h já o 
encontrou morto, conforme prontuário anexo. O SOE, que tinha sido 
acionado às 10:00h ainda não havia chegado ao local. Nada mais 
restando a fazer, foi acionada a delegacia da área, bem como a 
remoção do cadáver para o IML.  
(MEPCT/RJ. Relatório de Visita ao Presídio Alfredo Tranajn em 21 
de novembro de 2011) 

 

No que concerne a presos machucados e com necessidade de cuidados médicos, o 

MEPCT/RJ observou que:   

Em uma das celas com capacidade para duas pessoas havia cinco, 
dentre elas um rapaz com ferimento à bala que, apesar de que já 
tivesse sido atendido, se queixava que a falta de espaço dificultava sua 
locomoção e incomoda seu curativo. Outro preso estava com parte do 
rosto inchado e roxo. Um terceiro preso, ainda na mesma cela, 
apresentava o rosto todo ensanguentado e contou que havia apanhado 
dos policiais no momento da sua prisão. Os membros do Mecanismo 
solicitaram à direção da unidade que imediatamente os presos 
machucados fossem retirados para atendimento médico e que os 
demais pudessem ser divididos em outras celas, minimizando, assim, a 
situação estressante a qual estavam submetidos.” (MEPCT/RJ. 
Relatório Anual de 2012,  p.11). 

 

Em um relatório de 20 de março de 2013, a respeito de visitas realizadas em 24 de 

janeiro e 06 de fevereiro do mesmo ano, o MEPCT/RJ relatou que o presídio passou a 

destinar duas galerias para a porta de entrada, dentre as quais uma é destinada ao 

Comando Vermelho e as demais para presos de outras facções. À época, a capacidade 

do presídio se mantinha, mas o número de presos havia aumentado para 1.486 presos. 

As condições relativas à distribuição do kit higiene se mantinham as mesmas, havendo 

relato de presos que estavam no espaço há quatro anos e que somente uma vez 

presenciaram tal distribuição por parte da SEAP. Foi constatada a distribuição de 

colchões para os presos em regime fechado, mas o mesmo não ocorria com aqueles que 
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se encontravam na triagem - foi possível observar que, em uma cela, havia apenas um 

colchão para 10 presos. As condições alimentares também estavam inalteradas, não 

havendo acesso à água potável por parte dos presos. A restrição de água para higiene 

tornou-se ainda mais grave do que no ano anterior, tendo sido relatado que em 

determinados dias, a água era fornecida por apenas uma hora para que a higiene dos 

1.486 presos fosse realizada. No que concerne à visitação, os familiares seguiam 

passando por revista vexatória e humilhações ao entrar na unidade, e a superlotação 

extrema terminou por reduzir drasticamente o número de visitas autorizadas - apenas 20 

presos por dia recebiam visita. O mesmo ocorreu com a custódia, na medida em que que 

passaram a ser distribuídas apenas 30 senhas por dia. A visita íntima foi reduzida em 

número e frequência: haviam apenas quinze parlatórios e elas ocorriam quinzenalmente 

ao invés de semanalmente. O MEPCT/RJ confirmou a manutenção da ausência de 

oferta de atividades laborativas na unidade.  

Durante a visita, foram ainda coletados relatos de tortura e maus tratos, que estariam 

ocorrendo principalmente durante o confere realizado pelos guardas e com os presos do 

castigo - em isolamento por mais de 3 meses. Os presos detidos no seguro, que já era a 

área mais calamitosa da unidade na visita anterior, passaram a ser vetados de receberem 

qualquer visita de família ou visita íntima.  

A triagem encontrava-se superlotada à época: uma das galerias possuía 225 presos para 

32 celas, mantidas em condições degradantes, com acesso a apenas 20 minutos de água 

por dia. O tempo de permanência nas celas da triagem, por sua vez, ultrapassava o 

limite legal, havendo presos que estavam no local há mais de 3 meses. 

 

- Cadeia Pública Patrícia Acioli: 

 

Em 15 de agosto de 2013, a porta de entrada do sistema prisional mudou novamente de 

lugar, passando para a Cadeia Pública Patrícia Acioli, recém-inaugurada à época e 

localizada em Guaxindiba, São Gonçalo. Como cadeia pública, a unidade Patricia Acioli 

é destinada a presos provisórios e não é gestada pela Lei de Execução Penal. Foi 

construída em uma área de difícil acesso e com pouquíssima oferta de transporte 

público, dificultando extremamente o convívio familiar dos presos (MEPCT/RJ. 

Relatório de visita a Cadeia Publica Patricia Acioly em 30 de outubro de 2013). 
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Em termos estruturais, à epóca da visita, a unidade não possuía vasos sanitários, mas 

apenas “bois”, localizados próximos aos chuveiros. O espaço era dividido em galerias 

de acordo com as facções, havendo ainda uma galeria para presos faxinas ou pessoas 

ligadas às milícias; uma para manifestantes (nesse período estava em curso as prisões 

em massa dos manifestantes contra a Copa do Mundo e Olimpíadas) ou presos por 

condutas de menor potencial ofensivo; uma para presos considerados “neutros” (não 

pertencentes a nenhuma facção); e uma que servia como seguro (possuía celas para 

agressores sexuais, presos da população LGBT, presos de uma facção específica e 

neutros). Apesar de estar em condições razoávei de conservação e higiene, a unidade 

possuía uma forte infestação de mosquitos vindos de um riacho que era localizado 

próximo à unidade. 

A alimentação por sua vez era distribuída por duas empresas distintas, a 

supramencionada Facility e a Induspão, havendo ausência de talheres para que os presos 

pudessem comer, o que os levava a improvisar a tampa da quentinha como colher. O 

acesso à água era irregular e por vezes faltante, tendo em vista que a construção possuía 

problemas estruturais de distribuição. Apesar da utilização eventual de carros pipa, a 

distribuição era escassa, havendo relatos por parte dos presos de que o acesso à água 

ocorria, por vezes, apenas durante 5 minutos por dia. 

A visitação ocorria com alguma regularidade, mas a visita íntima somente era permitida 

aos “faxinas” da unidade. O banho de sol também era deficitário, havendo relato de 

presos que ficaram quase dois meses sem acesso ao mesmo. Assim como em outras 

portas de entrada, o SOE seguia sendo alvo de relatos de torturas sistemáticas por parte 

dos agentes que cuidam do transporte dos presos. Alega-se que os agentes se utilizam de 

“tapas, socos, pontapés e xingamentos, inclusive em ocasiões de traslado para 

atendimento médico: 'preso não pode passar mal' ”. (MEPCT/RJ. Relatório Anual de 

2013, p. 135) 

 

- Frederico Marques (Bangu X): 

 

A partir de fevereiro de 2014, a Cadeia Pública Frederico Marques, então parte do 

Complexo Gericinó, passa a ser a nova porta de entrada do sistema carcerário 
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fluminense. Segundo o Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2014, a unidade era a que 

possuía os piores índices em termos de violência institucional. Nela entravam, 

diariamente, cerca de 90 presos cujos familiares, por vezes, sequer tinham 

conhecimento de seu aprisionamento. Os relatos acerca de espancamentos por parte dos 

agentes, quando da entrada e permanência dos presos na unidade, eram permanentes. A 

unidade não possuía camas e grande parte dos presos dormiam no chão ou em comarcas 

apelidadas de “pedras”. Os mesmos não tinham acesso a uniforme, chinelos ou roupas 

de cama. De acordo com o MEPCT/RJ, "a porta de entrada do sistema penitenciário do 

Rio de Janeiro tornou-se uma espécie de rito de passagem onde sanções informais e 

violência institucional tornam-se regra com o objetivo de 'docilizar' os indivíduos 

recém-ingressos no cárcere.” (Relatório “Megaeventos, Repressão e Privação de 

Liberdade no Rio de Janeiro. p. 47) 

Em visitas datadas de 4 e 16 de dezembro de 2014, o MEPCT/RJ observou diversos 

presos descalços, com roupas com aparência de velhas e sujas, tendo muito deles 

recebido o uniforme de antigos presos sem qualquer higienização. As necessidades 

fisiológicas eram feitas no "boi" e muitas celas não possuíam papel higiênico. Os presos 

dormiam em camas de alvenaria sem colchão ou mesmo no chão. Havia ainda 

dificuldade de acesso à água. Neste ponto, diversos relatos de pessoas presas na mesma 

unidade reiteram que a água só havia sido aberta uma vez no dia anterior por 

pouquíssimo tempo e que o armazenamento só podia ser realizado de forma precária, 

em um pequeno tanque no fundo da cela, com presença de larvas de mosquito. A água 

que os presos bebiam era a mesma utilizada para a sua higiene. Os presos tampouco 

tinham acesso ao banho de sol, relatando a tortura psicológica que resultava das 

condições de confinamento a que eram submetidos - ambiente provocava a deterioração 

da saúde física e mental dos presos. Não havia acesso à saúde, tendo sido constatado 

quadros agravados de HIV  na unidade. A triagem para o atendimento médico não era 

realizada por profissionais da área de saúde, mas pelos próprios agentes carcerários. A 

visitação, por sua vez, era proibida.  

Os maus tratos físicos já começam no ingresso à unidade cuja 
recepção é extremamente violenta com demonstrações abusivas de 
poder e uso da força por meio de “esculachos” como gritos de “quem 
manda na cadeia somos nós” e agressões como tapas no rosto, nas 
costas, bem como chutes. As agressões não têm um motivo aparente, 
ocorrendo em situações quando os presos levantam a cabeça ou 
direcionam algum olhar mais fixo para algum agente penitenciário, 
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ocasionando uma situação constante de medo e stress dos presos em 
perguntar ou solicitar alguma coisa.(...)  
Um fato que chamou atenção, dentre outros, foi que devido a alguns 
presos colocarem os braços por dentro da camisa, um grupo de presos 
foi colocado nu e de joelhos sendo submetidos em fila a uma série de 
agressões físicas como socos e pontapés, caracterizando uma prática 
de tortura.  Os xingamentos também são constantes: “Aqui não é a 
casa de vocês”, “Não tem direitos humanos!” Alguns presos 
mostraram a equipe visitante hematomas e marcas de ferimento por 
agressões sofridas. (MEPCT/RJ. Relatório de Visita a Cadeia Pública 
Frederico Marques em dezembro de 2014) 

 

Em nova visita à unidade, em 24 de fevereiro de 2016, o MEPCT/RJ observou a 

manutenção do fluxo de entrada de 50 presos por dia, podendo chegar a 2.300 por mês. 

Nesse período, já havia atraso por parte do Estado no pagamento das empresas de 

fornecimento de alimentos, o que gerou uma piora considerável na qualidade do 

alimento fornecido, somados a um maior espaçamento entre refeições. Por vezes, os 

presos eram deixados sem acesso à comida por dez horas. Foi percebida também a 

deterioração das celas: havia vazamento hidráulico, tornando o ambiente úmido e o 

chão permanentemente molhado, o que, somado à superlotação, levava os presos a 

dormirem em colchões igualmente molhados. O espaço também era mal iluminado, 

havendo apenas uma lâmpada por galeria. A higiene foi apontada como o ponto mais 

crítico da visita, posto que a direção não estava fornecendo o kit higiene, como também 

havia vetado a custódia dos familiares. Havia presos que estavam há vinte dias sem 

conseguir escovar os dentes. A água, por sua vez, só era acessível de duas a três vezes 

por dia, pelo tempo de cinco a dez minutos. As visitas eram permitidas apenas aos 

presos faxinas e a visita íntima era proibida a todos os presos da unidade. O acesso à 

saúde era inexistente, havendo presos com membros quebrados, balas alojadas, pinos 

externos, dentre outros casos que não eram encaminhados ao atendimento médico, nem 

sequer para troca de curativos. Esse conjunto de condições levaram os presos a fazer 

“(...) referência à tortura psicológica, o que indica a fragilização emocional a que estão 

sendo submetidos, sem qualquer respeito à sua integridade psíquica e física". 

(MEPCT/RJ, Relatório de Visita)  

Segundo o Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2016, as presas travestis e transgeneres se 

encontravam ainda mais vulneráveis na unidade. O relatório apresentou o caso da presa 

X., negra, que havia sido detida por furto de chinelo. Ao entrar na unidade, requereu ser 

transportada para uma cela sozinha. Apesar de não ter tido seus cabelos cortados e ter-
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lhe sido permitido manter-se com roupas adequadas à sua identidade de gênero, a presa 

não teve acesso a kit higiene ou a novas roupas, tendo dividido a galeria com diversos 

homens que aguardavam audiência de custódia. Sofreu transfobia de um agente que a 

chamava de “viado”, tendo sido inclusive verbalmente agredida por ele pelo simples 

fato de tê-lo olhado.  

Em visita de 30 de maio de 2016, a cadeia, com capacidade para 430 pessoas, possuía 

600 presos, com o fluxo mensal de entrada de 2.300 a 2.500 pessoas. Se mantinha 

flagrante a situação de superlotação, havendo ausência de fornecimento de água, 

colchões, roupa de cama, kit higiene, além da condição insalubre do espaço. Em uma 

das celas, os presos denunciaram a ausência de atendimento a um jovem muito magro 

que estava deitado no chão sem praticamente levantar a cabeça, com os pés 

aparentemente em pedaços, amarelados e com uma bolsa de colostomia exposta. 

A situação dos presos temporários, que ainda não tinham sido levados para audiência de 

custódia era ainda mais grave, tendo em vista não serem de responsabilidade da direção 

da unidade, o que os expunha ainda mais a tortura e maus tratos. O ritual de "conferes" 

sucessivos até a saída para audiência de custódia é um retrato das violências a que tais 

presos estão expostos: 

Após a conferência dos que saem das celas, todos são colocados em 
fila, virados para a parede no fundo da galeria, depois são direcionados 
a um dos pátios onde novamente são colocados em fila virados para a 
parede. Novamente é feita uma conferência, e todos se curvam diante 
dos guardas  antes de seguirem para outra fila onde são colocados 
sentados no chão, ainda em fila. É visível o medo nas feições dos 
internos, a maioria composta por jovens, muitos estavam descalços. 
Após o pátio todos são encaminhados ao portão, onde passam por nova 
conferência. O portão fica em uma área aberta, e o chão de concreto 
sob o sol não impede que novamente sejam colocados virados para a 
parede em fileiras para nova conferência mais demorada, sem nenhum 
tipo de preocupação com os pés descalços no concreto quente. Após a 
conferência foram encaminhados para um carro do Serviço de 
Operações Externas (SOE), de onde seguiram para a audiência 
de custódia. Naquele dia os presos foram levados para audiências de 
custódia, em uma espécie de micro-ônibus completamente fechado 
formado por dois pequenos compartimentos, sem nenhum local de 
ventilação a não ser dutos de um ar condicionado fraco, que 
provavelmente não garante a respiração de todos, em cada 
compartimento foram alocados pelo menos vinte presos. Na entrada dos 
mesmos para o ônibus foi possível ter uma pequena demonstração da 
truculência da equipe: uma agente segurava, ainda no coldre, uma 
pistola e se dirigia aos presos em tom de intimidação com extrema 
agressividade ..." (MEPCT/RJ. Relatório de Visita a Cadeia Pública 
Frederico Marques em 30 de maio de 2016)  
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Em 09 de fevereiro de 2017, a Cadeia Pública Francisco Marques foi transferida do 

Complexo de Gericinó para o prédio do antigo Batalhão Especial Policial (BEP) em 

Benfica (que, por sua vez, passou a operar em Niterói). No fim de 2017, ela passou a ser 

uma unidade de porta de entrada mista, recebendo homens e mulheres presos. Dessa 

forma, as mulheres que inicialmente entravam no sistema, por meio do presídio 

Joaquim Ferreira, passaram a ocupar a mesma unidade dos homens, qual seja, Cadeia 

Pública Frederico Marques, em Benfica. 

 

- Unidade de Benfica: 

 

Em 09 de fevereiro de 2017, a porta de entrada foi transferida para Benfica. Em visita 

datada de 07 de março de 2017, o MEPCT/RJ apontou a superlotação da unidade, que 

possuía à época apenas um pavilhão em operação, além do seguro. Por conta disso, em 

uma cela com capacidade para 34 presos encontravam-se, por vezes, 80 pessoas. Das 

sete celas em uso, duas eram direcionadas para presos do seguro, sendo uma ocupada 

pela população transgenere e travesti, enquanto as outras cinco eram divididas entre os 

presos de facções diversas e neutros. Apesar das informações oficiais afirmarem que os 

presos não permaneciam na unidade por mais de 24 horas, houve denúncias de que a 

permanência dos mesmos podia durar duas semanas ou mais. A média de ingresso era 

de 120 presos por dia. A alimentação era de baixíssima qualidade, com repetição de 

cardápio e quantidade insuficiente. Apesar de ser uma unidade recém inaugurada, 

nenhuma reforma havia sido realizada desde a desativação do BEP (Batalhão Especial 

Prisional - destinado aos policiais presos), havendo rachaduras nas paredes, ausência de 

pia na enfermaria, dentre outros problemas estruturais, como vazamento de água no 

banheiro. Tal vazamento gerou uma infestação de doenças de pele, especialmente na 

sola dos pés dos presos, que foi agravada pela ausência de sapatos, fazendo com que os 

mesmos desenvolvessem feridas abertas na região.  

Assim como na porta de entrada anterior, a custódia pelas famílias não era autorizada e 

tampouco os presos recebiam kits de higiene. Somente os faxinas podiam receber visita, 

não havendo visita íntima. O banho de sol era facultado apenas aos presos temporários 
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da unidade e não havia  nenhuma espécie de atividade recreativa. A única função 

laboral era a de faxina, que à época da visita estava com seus vencimentos atrasados. 

Não havia, também, qualquer oferta educacional na unidade. Em termos de assistência 

jurídica, somente os presos temporários tinham acesso à mesma, fato que caracterizava 

uma forma de detenção incomunicável, principalmente nos casos dos presos que não 

tinham acesso às audiências de custódia.  

Apesar de formalmente haver uma equipe médica, o acesso à saúde foi tido como 

inexistente pelo MEPCT/RJ, em razão da ausência de espaço adequado para 

atendimento. A gravidade tornava-se ainda maior tendo em vista “[...] que o MEPCT/RJ 

encontrou muitos presos em precário estado de saúde, como dois presos com braço 

amputado há menos de uma semana e sem conseguir cuidar dos curativos”, assim como 

a existência de um preso com 40% de seu corpo queimado. (Relatório de Visita a 

Cadeia Pública Frederico Marques) 

Em outubro de 2017, o presídio de Benfica tornou-se sede da central de audiências de 

custódia, o que terminou por transformá-lo em uma unidade mista. Inicialmente, as 

presas sem curso superior estavam sendo alocadas no subsolo, em um espaço 

completamente inapropriado, sem luz ou ventilação, no “porão” da unidade em uma 

cela superlotada, enquanto as de nível superior dividiam o andar com os presos de nível 

superior, separados em duas galerias distintas. Posteriormente, o MEPCT/RJ recebeu a 

notícia de que as presas comuns tinham sido transferidas para a mesma galeria das 

presas com nível superior.  

Essa é a primeira vez, desde o fechamento das carceragens da polícia civil, que a porta 

de entrada principal do sistema carcerário fluminense funciona como uma unidade 

mista, elemento que contribui para o agravamento do quadro de vulnerabilidade das 

mulheres presas.  

 

 Testemunho João Gustavo Dias: Defensor Público 

 

Meu nome é João Gustavo Fernandes Dias. Eu sou defensor público desde 2012. Antes 

de ser defensor público eu trabalhei durante um bom tempo no Ministério Público 

Federal e sempre na área criminal. Quando eu vim pra Defensoria Pública, a gente meio 
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que não tem muita escolha de onde a gente quer trabalhar, mas sempre quando eu pude, 

eu preferi trabalhar na área criminal mesmo. Trabalhei muito tempo no interior: 

comarcas como Campos, São Francisco de Itabapoana, Resende. A maioria do tempo 

em júri ou varas criminais que não eram varas criminais muito leves, eram mais 

pesadas. E o meu primeiro contato com o sistema prisional se dá em Campos, quando 

durante o período de um mês, um mês e pouco, eu atuei na cadeia pública Dalton 

Crespo, e aí foi a primeira vez que eu pude ter o contato e ser impactado com a 

realidade do sistema prisional. Eu apesar de fazer um atendimento permanentemente 

jurídico naquela cadeia, de fazer um atendimento dos presos provisórios daquele local, 

eu tive preocupação de tentar entender como era aquela estrutura, como os presos 

ficavam, como eles viviam, porque aquela ali é a residência deles, queira a gente ou 

não. E aquilo lá é diferente quando a gente vê pela TV; é diferente quando a gente ouve; 

é diferente quando a gente ouve os relatos dos próprios presos, de quando a gente está 

ali, quando a gente verifica aquela situação, que a gente tem o primeiro contato e se 

impacta tanto com aquela desumanidade, aquela quantidade de gente num calor. Quem 

conhece Campos sabe que aquilo é muito quente. É uma cidade absurdamente abafada. 

E aquelas pessoas: cem pessoas em numa cela que cabem trinta. Então era um ambiente 

bem complicado. E foi uma experiencia pequena, mas que serviu para mostrar que eu 

tinha vontade de trabalhar no sistema penitenciário em um futuro próximo.  

O Emanuel convida a mim e ao Marlon (defensor no NUSPEN) para fazer parte da 

equipe e atuar especificamente no sistema prisional. E aí a partir de setembro de 2015, 

eu trabalho exclusivamente no sistema prisional, aqui do Rio de Janeiro, no núcleo da 

defensoria chamado Núcleo do Sistema Penitenciário. Dentre a divisão de tarefas, cabe 

a mim trabalhar mais com os presos provisórios. O Núcleo do Sistema Penitenciário se 

subdivide em uma estrutura chamada NUCAPP, que é o Núcleo de Cadeias Públicas e 

Apoio ao Preso Provisório, que são a coordenação – da qual eu faço parte -, e outros 

seis defensores. E nós atuamos nas cadeias públicas de todo o estado, dando suporte aos 

defensores públicos que atuam nas varas criminais. E aqui já é o primeiro problema, 

porque, apesar da gente ter locais destinados a preso provisório no Rio de Janeiro, não 

tem só presos provisórios nesses locais. A gente tem uma gama imensa de presos: de 

pessoas que estão lá em desvio de execução – ou seja, já estão com sentença 

condenatória e não conseguem transferência –; presos que são de outro estado e também 

já estão condenados ou têm uma situação jurídica definida e não deveriam estar lá; 
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presos recapturados – ou seja, pessoas que estavam cumprindo pena evadiram do 

sistema penitenciário e quando retornam, ao invés de retornarem para as unidades de 

origem, retornam para uma cadeia pública. Então, o nosso trabalho, muito mais do que 

atuar nos presos provisórios propriamente ditos, é tentar identificar quem não deveria 

estar lá: quem são os presos que já deveriam estar em uma unidade de semiaberto, uma 

unidade de aberto; quem são os presos que estão com uma pena já cumprida, estão com 

pena prescrita. E, num universo de talvez dezesseis mil presos, acaba sendo uma tarefa 

bem árdua. A gente tem que dar conta dessas pessoas, e há muita gente nessa situação. 

Se a gente colocar que, em média, entram de cento e vinte a cento e cinquenta pessoas 

por dia no sistema prisional, a gente pode colocar que, pelo menos, cinco a dez por 

cento dessas pessoas que entram, entram em uma situação irregular. Seja porque não 

deveriam entrar na cadeia que elas estão entrando, seja porque o fundamento pelo qual 

elas estão sendo presas é um fundamento que já não subsiste mais: é um processo em 

que ele já cumpriu a pena, que já foi recolhido o mandado. 

O que a gente tem é que, no processo penal, deveria ser uma exceção a prisão 

processual, a prisão provisória, a prisão cautelar. Mas a gente vê que não é bem isso, 

que cada vez mais a gente tem a regra as pessoas responderem pelo processo presas, e a 

exceção é que ela responda o processo em liberdade. Diante disso, hoje pesquisas já 

apontam que 40%, mais ou menos, dos presos do sistema são presos provisórios, ou 

seja, presos que não têm a sua situação jurídica definitiva. E a gente até flexibiliza esse 

conceito de trânsito em julgado, por exemplo, quando a gente vai tratar de preso 

provisório porque o preso quando recebe uma condenação, ainda que pendente de 

recurso, a gente trata ele como preso condenado. Ele já tem uma condenação. Bem ou 

mal, a situação jurídica dele já foi definida pelo menos por um juiz. Então a gente 

restringe ainda mais. Se a gente for alargar o conceito de preso provisório para quem 

ainda tem recurso pendente, a gente vai verificar que é muito mais que esses 40%: ainda 

bate 50, 60% dos presos ainda têm alguma possibilidade de reversão do seu quadro 

processual. A pessoa pode ser inocentada, ela pode receber uma pena ao final do recurso 

dela que não seja uma pena de prisão, uma pena restritiva de direitos, por exemplo.  

A gente tem graus de gravidade no sistema. Então a pessoa que está na cadeia pública 

sempre está em uma situação muito pior daquele que está em regime fechado, que 

sempre está em uma situação muito pior de quem está em regime semiaberto, que tá em 

uma situação pior de quem está no regime aberto. E por que isso? A cadeia pública, por 
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exemplo, são locais que foram pensados estruturalmente para que a pessoa passe pouco 

tempo ali. Então você não tem uma estrutura adequada de banho de sol, você não tem 

uma estrutura adequada de visita, estrutura adequada de lazer na própria prisão. A 

maioria das cadeias públicas não conta com biblioteca, com escola, com locais de 

trabalho. Porque a intenção é essa: que a pessoa permaneça ali aqueles meses em que 

ela responde a um processo e de lá vá para uma outra unidade. Antigamente a gente 

acomodava essas pessoas nas carceragens das delegacias: elas permaneciam naquilo que 

a gente chamava de sistema Polinter até o final do processo de primeira instância, e 

quando ela era condenada, era transferida para o sistema da SEAP – na época era 

Desipe, ainda. Com o fim das carceragens nas delegacias, esse público acaba sendo 

absorvido pelas cadeias públicas, e aí a gente tem uma situação que é um pouco curiosa, 

no sistema fluminense: que as nossas unidades mais recentes, mais novas, construídas a 

menos tempo, são cadeias públicas. A gente tem as unidades de Magé, que são cadeias 

públicas, as unidades de São Gonçalo – Patrícia Acioli e o Thiago Telles – que são 

cadeias públicas. E, embora sejam locais mais novos, que, em tese, deveriam ser locais 

mais agradáveis, são locais absurdamente ruins de se ficar. Então é melhor você ficar 

em uma unidade como Vicente Piragibe, que tem, não sei, tipo mais de 40 anos de 

construção, do que você ficar em uma unidade construída em 2013. 

Então a situação do preso provisório hoje é talvez a pior situação que existe, porque 

além de estar em uma quantidade absurda – a gente está falando de um universo de 

dezesseis, dezessete mil pessoas –,  eles ficam em unidades que não foram pensadas 

para receber gente durante muito tempo. E infelizmente, a gente encontra pessoas em 

cadeias públicas há mais de um ano, há mais de seis, sete, oito meses.  

A gente teve o caso agora do goleiro Bruno, por exemplo, em que ele está aguardando 

há cerca de seis, sete anos o julgamento. Já teve o julgamento no Tribunal do Júri dele, 

mas ainda é considerado preso provisório porque está pendente de recurso. E em sete 

anos, ele não tem uma situação jurídica definida finalmente. Então o Supremo Tribunal 

Federal, apesar daquela decisão do Ministro Marco Aurélio que determinou a soltura 

dele, voltou atrás e mandou prender ele novamente, entendendo que o prazo seria 

razoável, talvez – aguardar sete anos pelo fim do processo. É um problema muito grave 

a gente não ter algo que indique: olha o juiz tem quem levar em consideração isso, ele 

tem que cumprir esse prazo, cumprir o processo nesse período, nessas metas, e se não 
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for cumprido nesse período, ele é obrigado a soltar, ele não pode manter a pessoa presa. 

A gente não tem essa data. 

Isso é um outro problema: a gente conseguir identificar, nesse universo todo de presos, 

quem está em uma situação como essa. A gente tem que analisar há quanto tempo 

aquela pessoa está aguardando um julgamento e quais são os mecanismos que a gente 

tem para que ela não aguarde tanto tempo. Eu já disse pra vocês que mecanismo legal a 

gente não tem; não tem uma norma que fale “olha, a pessoa só pode aguardar tanto 

tempo preso”; e ainda a norma que a gente tem é flexibilizada, ou seja, o próprio 

judiciário fala “Não, fala nesses 90 dias aí, mas eu não sou obrigado, porque as 

situações peculiares me permitem”. 

Um caso do Rio de Janeiro muito comum são das grandes operações de tráfico, 

principalmente em cidade do interior. Porque aqui no Rio (município), por exemplo, 

quando a gente tem uma grande operação de tráfico – a gente tem 43 varas criminais, a 

gente tem muito juiz para julgar aquilo ali, a gente tem uma estrutura no Tribunal de 

Justiça que possibilita que aquele processo seja julgado de uma maneira um tanto 

quanto mais ágil. Mas aí você vai para um lugar como, por exemplo, São Fidelis: uma 

operação gigante em São Fidelis, 40 pessoas presas, helicóptero na cidade, tráfico de 

drogas e tudo mais, e você tem um juiz na cidade. É o mesmo juiz que vai cuidar de 

família, que vai cuidar de questões cíveis, de fazenda pública, que tem uma audiência 

sobre medicamentos, que tem uma audiência sobre guarda, e tem um processo com 40 

pessoas presas. E aí essa prisão dessas 40 pessoas acaba se estendendo por muito tempo. 

A pessoa muitas vezes fica presa por uma falha de estrutura do Poder Judiciário, e aí o 

Judiciário usa isso como fundamento de sua própria defesa. Ou seja “eu não posso soltar 

essa pessoa porque a culpa não é do juiz; a culpa é de uma infraestrutura que eu não 

forneço; agora, eu como juiz não posso reconhecer a minha culpa e soltar esse cara por 

conta de uma falha da minha estrutura”. 

Na Defensoria, a gente ainda tem um outro problema, que é o fato das unidades 

prisionais estarem todas concentradas – sua grande maioria – na região metropolitana do 

Rio de Janeiro. E você não tem uma preocupação em manter o preso próximo à 

residência, próximo ao local onde ele vai ser julgado. A gente tem, além da região 

metropolitana, unidades de prisão provisória em Itaperuna, Campos e Volta Redonda, 
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apenas. Só nesses três locais. O resto é tudo situado ou em Bangu, ou em Água Santa – 

no caso aqui na capital –, São Gonçalo, Magé e Japeri. 

E por que eu falo que pra Defensoria Pública é ainda mais complicada essa 

concentração de presos na região metropolitana? Porque dificulta por exemplo ao 

defensor publico que atua no interior o contato regular com o réu dele que tá preso, por 

exemplo, em Magé. Vamos supor, o defensor da criminal de Macaé, ele tem audiência 

de segunda a sexta, e aí se ele tivesse presos em uma unidade prisional próxima do local 

onde ele trabalha, ele teria condição de ir, se não todo dia, pelo menos umas duas vezes 

por semana. Ir lá conversar com os presos, instruir os presos, explicar o processo para 

os presos, pegar informações e simplesmente faria o processo dessas pessoas. Como é 

em São Paulo por exemplo: em São Paulo, os CDPs (Centros de Detanção Provisória) 

são próximos dos locais onde as pessoas vão ser julgadas. Então isso permite com que 

os defensores públicos que atuam em cada comarca, possam ir até e prestar um 

atendimento nos CDPs. Na Defensoria Pública aqui no Rio, por ser essa diferenciação, 

serem mais concentrados na região metropolitana, dificulta que o defensor público que 

vá atuar no processo possa prestar um atendimento àquele preso. Então, quem atende é 

o Defensor Público que atua na unidade. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem um 

problema numérico: a gente não tem gente suficiente para verificar a situação 

processual de todo mundo que está ali, de maneira regular e de garantia de todo mundo. 

A gente procura atuar naquilo que a gente considera mais urgente, ou em condições de 

saúde. 

A gente tem, no Núcleo do Sistema Prisional, são 36 defensores titulares. É hoje o 

maior núcleo da Defensoria Pública. São 51 mil presos para 36 defensores. A gente sabe 

que não é o ideal, mas é o máximo que a gente consegue hoje colocar sem desfalcar 

outras áreas da Defensoria Pública. Desses 36, a gente tem 30 defensores que atuam 

basicamente em execução de pena, vendo questões como benefício, livramento 

condicional, indulto, progressão de regime, término de pena, e são 6 os defensores que 

atuam nas casas de custódia e cadeias públicas. São 6 que são destinados a presos 

provisórios, ficam indo nas unidades. Eles são obrigados a ir pelo menos uma vez por 

semana. 

E tem uma outra questão que talvez seja muito mais grave que é o distanciamento com o 

familiar. Não é um estado grande o Rio de Janeiro – é um estado em que, se a gente for 
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de Rio de Janeiro até Campos, a gente vai levar 3 horas; do Rio de Janeiro até Itaperuna, 

4h30, 5h – não é um estado muito grande, mas é uma dificuldade para a pessoa pegar 

um ônibus, se deslocar de Itaperuna para visitar alguém na capital uma vez por semana. 

O custo que tem – uma passagem Rio-Campos, por exemplo, é 80 reais. Hoje em dia, 

ainda mais em um cenário de crise econômica que a gente tem, com um desemprego 

muito grande, com os servidores públicos não recebendo salário, por exemplo, como é 

que uma pessoa vai dispor de 160 reais por semana para ir e voltar de Campos para 

visitar uma pessoa que está presa? Então, isso é algo que é muito ruim no Rio de 

Janeiro, essa distância entre o local em que a pessoa reside, em que a família reside, o 

local onde ela está sendo julgada, e o local onde ela está sendo custodiada. Sem contar 

que isso envolve, por exemplo, gastos como transporte desse preso. Por exemplo, 

quando ele vai para uma audiência, ele sai daqui do Rio e vai para Campos, por 

exemplo. E aí tem todo esse gasto com o transporte do preso do Rio pra Campos, do Rio 

pra Itaperuna, do Rio pra Porciúncula, do Rio pra Valença. 

E aí a gente tá falando que um preso vai ficar em um caminhão do SOE que é 

claustrofóbico, escuro, quente, durante 6 horas, ou até mais, porque esse cara não vai 

sozinho para o Norte Fluminense. Ele vai com mais 20 pessoas, então ao longo do 

caminho ele vai parando para serem deixados os presos da rota. Então o preso vai 

chegar lá em Porciúncula talvez com 8 horas de transporte. É comum um preso, por 

exemplo, de Volta Redonda, de Campos, de Itaperuna, negar atendimento médico em 

Japeri. Ele diz que não quer atendimento médico porque não quer se submeter a esse 

tipo de transporte. Porque o mesmo tipo de caminhão que carrega os presos para as 

audiências é o caminhão que vai carregar esse preso para um hospital, que vai carregar 

esse preso para a UPA de Bangu, pro local de tratamento. Sem contar os casos que a 

gente fica sabendo de violência de agentes nesse transporte. São inúmeros os relatos de 

presos que contam para a gente que em algum momento sofreram algum tipo de 

agressão durante o transporte para esses locais. 

Eu não vou aqui advogar construção de unidade porque, pra mim, a gente tem é que 

diminuir a quantidade de gente presa. Eu acho que se a gente for construir aqui 50 

unidades, mês que vem as 50 unidades vão estar lotadas porque não vai ter qualquer 

tipo de preocupação em se limitar o número de pessoas que vão ser presas. Mas a gente 

tem que começar a pensar em estratégias talvez, de aproximar a pessoa que é presa do 

local onde ela reside, do local onde a família dela está. 
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Há um tempo atrás – foi assim que eu entrei na defensoria – o Núcleo de Direitos 

Humanos da Defensoria recebeu muitas denúncias em relação à alimentação dos presos 

por conta do transporte. E aí foi feita uma ação civil pública pelo Núcleo de Direitos 

Humanos, que garantiu, se eu não me engano, obteve uma decisão liminar, que 

determinou que fosse ser fornecida alimentação a esses presos. O que comumente 

acontece, é que são equipes diferentes que vão buscar o preso e a equipe da unidade – a 

equipe do SOE, que é o Serviço de Operações Especiais, que é a unidade da SEAP que 

faz o transporte desses presos, geralmente leva um kit: é um lanche, um sanduíche, um 

Toddynho, ou um guaraná natural, um bolinho, alguma coisa assim,  para esse preso se 

alimentar nesse período. Agora, um: isso muitas vezes não é suficiente, porque a gente 

ta falando de presos que vão ficar cinco, seis, sete horas; dois: isso não supre, às vezes, 

a alimentação diária que ele não teria. Então há o fornecimento da alimentação, mas 

essa alimentação não é uma alimentação que é a necessária para presos que estão 

ficando muito tempo. 

Toda a parte de apuração dessas violações e tomada de medidas judiciais em relação a 

isso, ela é feita pelo Núcleo de Direitos Humanos. A gente dá o suporte, dá o apoio para 

isso e subsidia com algumas informações. Mas a Defensoria Pública destaca um órgão 

dela só para isso no Núcleo de Direitos Humanos. Em relação a preso provisório, a 

superlotação é um problema. A gente tá com um problema sério de saúde em relação a 

essas unidades. Porque apesar de elas serem – e aí é um problema – concentradas na 

região metropolitana, mas elas são longe de Bangu. Em Bangu, a gente tem quatro 

cadeias públicas, o restante das cadeias públicas são todas em São Gonçalo, Magé e 

Japeri. Ou, no caso, também Água Santa. Isso faz com que a questão da saúde seja 

muito ruim nesses locais. Em Bangu, pelo menos você tem uma unidade de pronto 

atendimento, uma UPA que funciona ali em Gericinó, e que, bem ou mal, é próximo. 

Então se o preso passa mal em uma unidade dessa, mesmo que seja deficiente o 

atendimento, ele tem mais chance de ser encaminhado com mais rapidez, do que um de 

São Gonçalo ou Japeri. Então, assim, a gente tem problemas graves de transporte, 

problemas graves de saúde, de superlotação, problemas graves de desvio de execução – 

aquilo que eu falei, gente que não deveria estar em uma cadeia pública e infelizmente 

está. Mas eu acho que esses três primeiros pontos – transporte, saúde e superlotação – 

são os mais graves. 
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A alimentação geralmente é feita por empresas contratadas, as quentinhas. É sazonal: 

tem época que a gente recebe muita denúncia de problema na alimentação, tem época 

que a gente recebe muito pouca denúncia. Então isso varia. A alimentação não é boa, 

não é adequada. A gente tem um relatório do Conselho Regional de Nutrição que vale a 

pena ter acesso, que demonstra as deficiências da alimentação dos presos, 

principalmente no que tange ao que é contratado. E isso é o mais engraçado: a gente fala 

que não tem uma norma que estabeleça um prazo para prisão temporária e que por falta 

dessa norma o judiciário acaba extrapolando e deixando as pessoas presas mais tempo. 

No caso da alimentação, é engraçado porque você tem no edital de licitação, normas: 

“olha, X gramas de acompanhamento, de proteína”. Você tem isso como cláusula 

contratual daquele convênio que é firmado, daquele contrato da licitação, e ainda assim 

você tem um desrespeito a isso. Então, se você não tem uma norma e tem violação de 

direitos humanos, e se você tem norma e tem violação de direitos humanos, seja em 

qualquer lado, a gente vê que é uma situação caótica em todos os sentidos. Então esse 

relatório do Conselho Regional de Nutrição, ele demonstra essas violações ao próprio 

contrato, à própria contratação.  

É alimentação estragada, geralmente. Seja pelo acondicionamento, e esse relatório do 

Conselho de Nutrição, ele fala muito bem sobre o acondicionamento, sobre a forma 

como essa alimentação é acomodada e o porquê muitas vezes ela chega estragada. Mas, 

basicamente, as principais são que a alimentação tava ruim, tava azeda. Como eu disse, 

é sazonal: chegam muitas e aí a gente acaba entrando em contato com a Administração, 

tentando resolver, verificando isso de forma administrativa, e dá uma melhorada e acaba 

sendo equalizada a situação. Seja qual unidade for – Magé, Japeri, São Gonçalo ou as de 

Bangu –, todas elas têm reclamação com relação à comida. Não é exclusividade das 

unidades isoladas. 

Fugindo um pouco da questão do preso provisório, a gente sempre ouve aquilo de que 

“Ah, a gente tem que colocar o preso para trabalhar. Por que o preso não trabalha?”. 

Eles se perguntam isso também: “Por que eu não trabalho também?”. (...) Tipo, o preso 

é ávido por trabalhar, mesmo que ele não receba. A gente chegou ao cúmulo de o preso 

falar “Doutor, eu me submeto a trabalhar sem receber nada, porque eu só quero remir 

minha pena. Eu quero passar o tempo, eu não aguento ficar aqui, eu quero sair pelo 

menos para ir trabalhar e voltar. Pra passar um pouco meu tempo aqui”. Tipo, não é um 

preso que fala isso, não são dois: é uma enormidade. A gente tem uma fila de presos que 
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está querendo trabalhar. E aí a gente tipo “Ah, por que o preso não trabalha?”. Eu 

também não sei por que o preso não trabalha! (...) Ele adoraria trabalhar para remir a 

pena dele, adoraria trabalhar pra ganhar alguma coisa, pra ter uma atividade, pra se 

especializar, pra fazer alguma coisa que ele julga útil. Então assim: e a alimentação seria 

o primeiro ponto né. Pô, se o preso faz sua própria comida, ele não vai reclamar da 

qualidade daquela comida, de certa forma, né. Agora, os motivos pelos quais isso não é 

operacionalizado, a gente sempre vai cair na questão da segurança. Em última análise 

sempre vão usar o argumento “Ah não, a gente não pode abrir pra todo mundo fazer a 

comida porque tem uma questão de segurança aqui e tudo mais”. A gente sempre vai 

ouvir em última análise uma questão de segurança. Mas a gente sabe que deve ter outros 

interesses relacionados a isso.  

A gente tem um cenário de caos que a gente infelizmente vai ter que tentar enxugar, que 

a gente tem que tentar diminuir. É trabalhar com caos o dia inteiro. É essa a realidade de 

quem trabalha com o sistema penitenciário: administrar o caos. 

Todas as questões de saúde são muito complicadas no sistema prisional. Você parte do 

princípio de que tem muita gente lá dentro. Se tem muita gente lá dentro, se tivesse a 

quantidade prevista de profissionais médicos pra lá, já seria insuficiente. Mas a gente 

ainda tem uma quantidade muito pequena, reduzida, de profissionais de saúde. 

A Secretaria (de Administração Penitenciária) é pensada toda num viés de segurança, e 

não num viés de tratamento. A partir do momento que você pensa a Secretaria de 

Administração Penitenciária sob o viés da segurança, você investe nos atores da 

segurança. Você investe no inspetor penitenciário, você investe em equipamentos que 

vão garantir a segurança, você investe em armamento, você investe em vigilância. O teu 

investimento é todo para a questão da segurança. Em compensação, a questão do 

tratamento, que é, digamos assim, a parte médica, a parte de psiquiatria, de psicologia, 

de serviço social, tudo isso você deixa de investir. Então a parte clínica, a parte de saúde 

da secretaria, ela vem desde o início do pensamento da secretaria, subjugada a um 

segundo plano. Por que? Porque o ideal é que a Secretaria se desenvolva a partir do viés 

da segurança, e não do tratamento. 

Por exemplo, a gente o lançamento da PNAISP, que é a Política Integral de Assistência, 

é, de saúde no sistema prisional (o nome oficial é “Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional”), que é uma política do 
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governo federal, uma norma do governo federal, que fala que os municípios deveriam 

prestar. Nenhum município do estado do Rio de Janeiro aderiu à PNAISP. O único 

município que fez uma formalização para aderir ao PNAISP foi São Gonçalo, e mesmo 

assim não conseguiu até hoje receber os recursos, desenvolver, capacitar os 

profissionais, por conta de problemas com a União. 

A questão da saúde sempre foi sucateada. E você tem um quadro de superlotação 

carcerária com crise econômica. Então você não tem dinheiro para comprar remédio. 

Você não consegue garantir o mínimo de higiene. E aí a gente tá falando de sarna, de 

escabiose, que é um ácaro, que se elimina com sabão e com creme. E isso é impossível 

você conseguir desenvolver no sistema prisional. Porque você tem um racionamento de 

água lá dentro, a água não é abundante, ela não cai o tempo inteiro, ela é racionada. 

Você não tem itens mínimos de higiene, o Estado não fornece itens mínimos de higiene. 

Então, o sabonete que um familiar leva, ele é compartilhado por todos os presos daquela 

cela. Você não tem medicamento, porque o Estado não tem dinheiro pra comprar. 

Então, você tem muita gente e pouco recurso para custear aquilo. E você também não 

tem profissional. Você vira um caos. Hoje, a questão da saúde é, sem dúvida nenhuma, 

depois da superlotação – e ela é um pouco corolário da superlotação –, ela é o principal 

problema de violação de direitos humanos no sistema prisional. 

A gente tem bastante problema psiquiátrico, porque a gente não dá conta. Até porque a 

gente não consegue identificar as pessoas que têm problema psiquiátrico. Tem muita 

gente que necessitaria receber algum tipo de tratamento específico, mas ta perdido no 

sistema. Diante desse quadro de 51 mil pessoas, ninguém consegue identificar qual é o 

problema, onde tá o problema, e aí essa pessoa ela só é identificada quando ela surta na 

unidade. 

A gente tá no mês 7 (de 2017), e a gente tem um número de mortos assustador. Já são 

120, 115, não sei, pessoas mortas, em seis meses. A gente...é uma quantidade absurda 

de pessoas. Aquilo virou um cemitério de pessoas vivas, e que vão definhando a olhos 

vistos. Muita gente entra lá saudável e morre no sistema. Uma simples pneumonia pode 

significar a morte pra alguém dentro do sistema penitenciário. E a gente não está 

falando de pessoas com 80, com 70, 60 anos. Estamos falando de pessoas com 20, 25 

anos. É muito complicado a gente tratar a questão da saúde sem olhar o quanto a gente 

tá produzindo de cadáveres no sistema. São mortes lentas, são mortes silenciosas, são 
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mortes que não fazem barulho. A gente teve aquele caso trágico do Amazonas, do Rio 

Grande do Norte, que foram mortes violentas, que foram mortes que teve um impacto 

pela forma que aconteceram. E a gente produz mais gente morta do que aquelas pessoas 

que morreram naquele fim de semana, só que essas pessoas morrem em silêncio, sem 

qualquer tipo de atenção em relação ao que acontece. 

Eu diria que é obsceno. A gente tem unidade que tem 2 mil presos, 3 mil presos, e 6 

agentes numa turma. Seis pessoas para tomar conta de 2 mil, 3 mil pessoas. Isso é 

desumano com essas pessoas que trabalham lá. A gente sequer pode cobrar alguma 

coisa dessas pessoas, porque é um estado de estresse tão grande a que essas pessoas são 

submetidas, que de fato a gente se pergunta o que a gente pode fazer. E isso gera 

tensões, porque de que forma essa pessoa vai tentar impor a disciplina na unidade? Via 

força. Ela não tem outro mecanismo de tentar controlar aquela pessoa, infelizmente. O 

próprio Estado tutela isso. A partir do momento que ele designa seis pessoas para cuidar 

de 3 mil, de 2.500. 

A gente tem relatos, não são muitos. Existe um problema no sistema prisional, que é a 

naturalização por parte dos envolvidos, de casos de agressão. O preso tende a achar que 

pequenos atos de agressão, pequenos atos de tortura, ainda que física e psicológica – 

como tapa na cara, como xingamento –, que isso faz parte do jogo. Ele naturaliza isso. 

Ele “Não, faz parte; não, tomei dois tapas na cara, mas tá tranquilo; eu tomei um chute 

aqui nas costas, mas tá tranquilo”. Ele tende a naturalizar isso, ele tende a achar que isso 

faz parte do processo de punição a que ele está submetido. Ele acha que não, tipo “Errei, 

sei que errei doutor, pode me esculachar, eu sei que não tô certo não”. E aí só surge, na 

maioria das vezes, uma denúncia quando é algo assim muito forte: um espancamento, 

um caso grave de violência. Agora, pequenos casos de violência chegam muito pouco 

para a gente. 

Hoje a legislação, ela garante ao agente um poder na execução da pena, no cumprimento 

da pena daquele réu, muito grande. Porque, quando o preso recebe, por exemplo, uma 

falta grave, essa falta faz com que ele tenha que reiniciar a contagem do tempo que ele 

teria para benefício, para direitos, para progressão de regime, por exemplo. O conceito 

de falta grave, além de ser subjetivo, ele é identificado pelo diretor da unidade. Ou seja, 

é a direção da unidade que aplica uma falta grave ou não. Ou seja, a direção da unidade, 

ela decide quem vai sair ou quem não vai sair, dependendo da situação. Para vocês 
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terem ideia de como o conceito de falta grave é subjetivo, constitui falta grave 

desrespeitar o agente penitenciário. O que é desrespeito, qual é o limite do desrespeito, 

não se sabe. Então, se o preso ele faz uma denúncia de maus tratos, denúncia de 

violência, denúncia de tortura, ele vai continuar ali. Não só ali, mas tô falando no 

sistema. Ali, que eu digo, seja em qualquer unidade que for, ele vai estar dentro daquele 

sistema. E aí ele pode ser visado por aquilo, ele pode ser marcado por conta daquela 

denúncia que ele fez. E aí, por conta dessa denúncia que ele fez, pode-se instaurar um 

procedimento de falta grave, porque ele teria supostamente desrespeitado, e aí ele perde, 

por exemplo, um preso que está em vias de ganhar a liberdade, em progressão de 

regime, ele simplesmente é impedido disso, tem que contar tudo isso de novo para ter 

alguma previsão de saída. E aí ele prefere entubar, digamos assim, uma denúncia. 

Prefere “Não, eu vou ficar quieto aqui porque eu não quero me prejudicar, prejudicar o 

meu processo”. Então, além da naturalização do preso, ele tem muito a perder quando 

ele faz uma denúncia. E, por outro lado, essas denúncias, elas não ganham muita 

repercussão nos órgãos de persecução. O próprio Ministério Público, a própria polícia 

civil, ela não atua com o afinco necessário para averiguar esses casos. De alguma, forma 

isso acaba não tendo uma repercussão muito grande nos órgãos de persecução. Então o 

preso pode pensar o seguinte: “eu faço uma denúncia, isso não vai dar em nada e isso 

vai me prejudicar e eu vou continuar aqui”. 

O encarceramento feminino ele é muito diferente do masculino. A começar que as 

unidades prisionais não são pensadas para elas. As unidades prisionais que recebem 

presas, elas são adaptações de unidades prisionais masculinas. O Joaquim Ferreira, por 

exemplo – que é a Bangu 8 – uma parte é a Joaquim Ferreira, outra parte é Pedrolino 

Werling, que é uma outra unidade. É a mesma unidade separada pelo muro. Ou seja, a 

mesma unidade que serve para presos do sexo masculino ela, serve para presas do sexo 

feminino. 

As presas são esquecidas pela família. Seja porque já não tinham um laço familiar antes 

de ingressar na unidade, seja porque quando ingressam na unidade, há ainda um 

resquício de que a mulher não pode ser presa. Aquele resquício masculino, machista, 

que a gente tem que determinadas situações elas são para homens, e quando a mulher 

faz esse tipo de situação, ela descumpre seu papel social enquanto a mulher, e, por isso, 

a sociedade e a família acabam excluindo mesmo essa pessoa. 
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Sem contar diversos outros aspectos. A gente ainda tem homens trabalhando em 

unidades femininas. A gente ainda tem pré-natal, é algo que não é feito da maneira 

como deveria acontecer. E aí a gente não está falando só da saúde da mulher. A gente tá 

falando da saúde do bebê também. São diversas particularidades que tornam o 

aprisionamento feminino muito mais grave do que o masculino. Sem contar que há um 

outro problema que é muito presente no aprisionamento feminino, que é a natureza dos 

crimes praticados. A gente tem uma quantidade de mulheres presas por tráfico de drogas 

absurdamente alta. Se a gente for colocar em termos proporcionais é muito maior a 

quantidade de mulheres presas por tráfico do que a quantidade de homens presos por 

tráfico. E a gente tá falando de um crime sem violência, sem grave ameaça por 

excelência. A gente sabe que a violência no tráfico ela é colateral ao tráfico. O tráfico 

em si não exprime qualquer ato de violência. A gente tá falando de crimes cuja própria 

lei permite um redutor de pena – que muitas vezes não é aplicado. A gente tá falando de 

crimes que se a pessoa é primária e de bons antecedentes, é de se questionar o porque 

daquela pessoa estar presa. E a gente tá falando que uma quantidade enorme de 

mulheres presas por isso.  

O judiciário pode falar pra você quantos réus presos ele tem, quantos processos de réu 

preso ele tem. “Eu tenho não sei quantos mil réus presos”: isso o judiciário vai poder te 

dar. Respondendo processo, que não tiveram condenação em primeira instância. Isso ele 

vai conseguir te dar. Agora, ele não vai conseguir te dar, com clareza, se aquele cara não 

tem um outro processo em que já foi condenado, se aquele cara tá respondendo só por 

esse processo. (...) Isso ele não vai te dar (quantas pessoas presas provisoriamente já 

foram condenadas). Que estão em unidades de prisão provisória: isso infelizmente não 

tem como. 

Seria uma obrigação. Tem uma Resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que 

estabelece que o judiciário tem que publicar dados periódicos da sua... Eu não sei o 

número (da resolução). É a que institui o DMF, que é o Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário. E aí, esse DMF, cada poder 

Judiciário dos estados tem que criar os seus GMF, que é um grupo de monitoramento e 

fiscalização, e uma das funções desse grupo é apresentar grupos estatísticos. (Esse 

grupo não foi criado) 
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Pra vocês terem uma ideia, hoje uma das maiores lutas que a gente tem é a publicização 

dos dados do sistema prisional. Porque os dados referentes a superlotação, quantidade 

de presos, quantidade de presos por unidade, quantidade de vagas em cada unidade, 

percentual de lotação em cada unidade, esses dados não são públicos, esses dados não 

são publicizados. O Estado-Administração, o Estado-Juiz, não publiciza esses dados. A 

gente (defensoria pública) tem acesso a esses dados através do Conselho Penitenciário, 

através do Ministério Público, através de outras instituições, mas a sociedade não tem 

acesso. Se você quiser hoje saber quantos presos tem em determinada unidade; se você 

quiser hoje saber qual é o grau de superlotação de uma determinada unidade; se você 

quiser saber hoje quantas vagas têm em determinada unidade, e você não tem acesso a 

alguns órgãos que têm esse tipo de informação e que recebem da Secretaria de 

Administração Penitenciária, você não vai ter acesso a isso. (...) A gente (defensoria 

pública) não recebe. (...) Assim, a gente acaba tendo acesso por outros meios, então pra 

gente acaba sendo (...) Mas oficialmente a gente não recebe. 

A maioria das pessoas que trabalha no sistema penitenciário conhece esses dados, sabe 

como eles são feitos, tem essas planilhas. A questão é que isso não é publicizado. E a 

Defensoria Pública também entende que, por que que a gente nunca pediu também? 

Além da gente ter acesso, existe uma questão conceitual nisso. Se a gente defende a 

publicização desses dados, ou seja, que eles devem ser acessíveis por todo mundo, se a 

gente faz um pedido e se contenta com o recebimento desses dados pela Administração 

Penitenciária, a gente acaba sendo conivente de certa forma, com esse privilégio de 

acesso de alguns poucos.  

Uma das metas da Frente Estadual pelo Desencarceramento é a publicização desses 

dados. Um dos pedidos que a Defensoria Pública fez ao Comitê de Enfrentamento ao 

Superencarceramento que o Tribunal de Justiça montou, foi publicar esses dados, tornar 

esses dados públicos. Então se a gente de algum modo tem acesso a isso de forma 

oficial, só a gente, de certa forma a gente tá compactuando com a restrição disso, e a 

gente não quer isso. 

Hoje a vara de execuções penais é composta de um juiz titular – e esse cargo de titular 

tá vago – e juízes auxiliares da vara de execuções penais que são colocados por 

designação da presidência do Tribunal de Justiça. Se eu não me engano, hoje são seis 

juízes que atuam na vara de execuções penais. 
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A partir do momento em que você estabelece uma designação específica por final (do 

número do processo) para cada magistrado, você tem um ganho considerável da 

quantidade de benefícios que são concedidos, que são geridos. Não concedidos, mas 

processos que são geridos, seja deferindo ou indeferindo benefícios. Você tem uma 

quantidade considerável disso. Você pergunta “Então por que você não desmembra essa 

vara de execuções penais em seis magistrados em que cada um tenha uma competência 

específica para um final?”. E aí você coloca seis juízes titulares da vara de execuções 

penais e você desmembra isso de tal forma que tenha uma estabilidade. É uma pergunta. 

A questão do desmembramento da VEP passa por isso também, por uma questão 

estruturante. Você viu que designação prévia de cada processo para cada juiz 

racionaliza e permite um melhor aproveitamento da vara de execuções penais, por que 

essa racionalização prévia não vem instituída em um ato normativo do próprio tribunal 

que divide a VEP dessa forma já pra sempre, digamos assim. Ou pelo menos de uma 

maneira um pouco mais estável. Porque pode muito bem daqui a dois anos entrar um 

titular que mude essa estrutura, que entenda que tenha que concentrar poder e que ele é 

o rei Sol da vara de execuções penais e que tudo vai ter que passar por ele, 

independentemente da quantidade de juízes auxiliares que tiverem ali.  

A gente tem a informação de que um dos grandes pedidos, que era a digitalização 

completa dos processos da VEP, estaria sendo realizada. Então o Tribunal desenvolveu 

uma estrutura, aproveitou uma estrutura, que ela já existe em relação a alguns outros 

processos para digitalizar os processos da VEP, e aí digitalizaria pelo menos as partes 

principais desse processo. A gente não tinha processo digitalizado porque a gente tinha 

um processo certificado. Qual que era a grande questão? A administração anterior da 

VEP, ela determinou que todos os processos seriam virtuais, eles não correriam mais em 

papel. Então para peticionar na VEP hoje, eu tenho que fazer uma petição, traduzir em 

PDF e jogar ela num sistema, carregar no sistema. Só que esse processo virtual, ele não 

era digitalizado, ele não era escaneado. Um servidor fazia a conferência dos dados, 

certificava essa conferência dos dados e colocava essa certificação e o processo ia pra 

uma caixa e ficava guardado. Então, não tinha acesso ao que tinha no processo. Então, 

se eu quisesse saber alguma coisa que tinha naquele processo que não estaria certificado 

ou se eu tenho alguma divergência em relação àquela certificação que foi feita, eu tinha 

que pedir a vista física desse processo pra esse processo vir. E um dos pedidos que a 

Defensoria Pública sempre fez, e o Ministério Público também fez esse pedido, era 
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pedir para que fosse digitalizado, se não o processo inteiro, pelo menos as peças 

essenciais que são exigidas para formar um processo de execução, que é denúncia, 

sentença, folha de antecedentes criminais. Que aquilo ali ficasse digitalizado. E num 

primeiro momento o ato administrativo do Tribunal falava que não, que não precisava 

digitalizar isso. Mas agora isso mudou e o Tribunal de Justiça está digitalizando esses 

atos essenciais. 

Privação de liberdade é tortura. É a tortura legitimada pelo Estado. Você privar alguém 

de liberdade. A gente sabe que hoje em dia a gente tutela isso e que entende isso 

aceitável. A gente sabe que a prisão de uma pessoa já é utilizada como um mecanismo, 

seja em qualquer sociedade que a gente tenha, de controle social. A gente sabe que 

dificilmente a gente vai chegar em uma sociedade sem prisões. É utopia falar que a 

gente vai chegar em uma sociedade sem prisões. E a gente tem que entender que, 

quando o Estado está encarcerando alguém, por pior que essa pessoa tenha sido, o 

Estado está praticando um ato de tortura contra essa pessoa. E o mínimo que ele pode 

fazer é minimizar essa tortura que ele faz, minimizar essa violação a um direito 

fundamental daquela pessoa, que é o direito à liberdade. Então, se o Estado tá atuando 

contra aquela pessoa, ele tem que minimizar aquilo ali da maneira mais forte possível. 

Então a prevalência dos direitos humanos, a prevalência do direito à saúde, à visitação, 

a um processo justo, a uma assistência judiciária, à vida daquela pessoa em uma unidade 

prisional, você fazer com que isso seja respeitado, esses direitos humanos básicos dessa 

pessoa, nada mais é do que você minimizar um ato de tortura que você está praticando. 

Então, sendo bem sincero, encarcerar uma pessoa já é uma tortura que o Estado pratica 

contra ela, e garantir esses direitos é somente fazer o mínimo para que esse ato seja 

menos “torturante”, digamos assim.  

 

*** 

 

Implantação das Audiência de Custódia no estado do Rio de Janeiro - uma breve 

análise9 

                                                        
9 Esta seção faz parte da pesquisa realizada pelo NDH-PUC/Rio em parceria com a Subcomissão. 
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O projeto das audiências de custódia foi criado no Brasil para solucionar o problema da 

superlotação do sistema carcerário - a partir da diminuição do uso desnecessário de 

prisões provisórias -, e prevenir a tortura - garantindo a apresentação da pessoa presa em 

até 24hrs perante a defensoria pública, o ministério público e o judiciário. As audiências 

de custódia são um projeto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em conjunto com o 

Ministério de Justiça e visam garantir a rápida apresentação do preso, assegurando 

assim a observância do artigo 7.5 da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que 

prevê a obrigatoriedade de apresentação do preso a um juiz em 24 horas. O juiz deve, 

portanto, observar os requisitos legais da prisão provisória de modo a decretar a 

liberdade provisória ou a prisão preventiva e decidir sobre a legalidade do flagrante 

(MEPCT/RJ, JUSTIÇA GLOBAL, 2016). Também é dever do Ministério Público e do 

judiciário, nas audiências de custódia, avaliar a existência ou não de tortura contra o 

preso. Assim, as audiências de custódia devem funcionar como uma espécie de 

monitoramento da prática de prisões ilegais e de torturas praticadas no momento da 

prisão ou em delegacias.  

Segundo informações do Infopen de 2016, 40% dos presos no Brasil não possuem 

condenação, sendo, portanto, presos provisórios. Esse cenário ocorre em razão da 

banalização do uso da prisão provisória, aplicada sem a devida apreciação dos requisitos 

legais. Tais requisitos também são objeto de críticas, posto, que por serem demasiado 

abrangentes vêm sendo utilizados de modo a  perpetuar a seletividade racista do sistema 

de justiça criminal. As audiências de custódia não foram implementadas por uma lei, 

mas por um projeto piloto iniciado pelo CNJ em 2015. É fundamental enfatizar que o 

projeto depende da realização de parcerias com os Tribunais de Justiça estaduais, a fim 

de se estabelecer quais são as delegacias, cidades e territórios que serão abarcadas pela 

audiência de custódia. Nesse sentido, elas não são uniformes em todos os estados. 

No Rio de Janeiro, a parceria com o Tribunal de Justiça foi iniciada através da 

Resolução 29/2015,  mas tais audiências só se tornaram amplas, de modo a atender 

supostamente todos os presos em flagrante, mais recentemente. As audiências de 

custódia eram inicialmente realizadas dentro do TJ/RJ, mas hoje ocorrem em centrais 

localizadas dentro de unidades penitenciárias: Cadeia Pública José Frederico Marques, 

em Benfica, Cadeia Pública Franz de Castro Holzwarth, em Volta Redonda e Presídio 
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Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos10. Vale ressaltar que levar as audiências de 

custódias para o interior de presídios pode subverter o próprio sentido de tal 

mecanismo, criado, em tese, com o objetivo de evitar prisões ilegais e garantir o direito 

à liberdade dos indivíduos.  É necessário ressaltar que, no Rio de Janeiro, a realização 

das audiências de custódia ocorre, muitas das vezes, na presença de policiais militares, o 

que inibe os indivíduos a denunciarem eventuais torturas e agressões por parte dos 

agentes do Estado. Segundo a ONG Justiça Global e o MEPCT/RJ, em 42,7% das 314 

audiências acompanhadas entre março e junho de 2016, o juiz sequer perguntou se a 

pessoa detida havia sofrido violência ou tortura por parte dos agentes de Estado11. 

É possível afirmar, a partir da análise dos relatórios do MEPCT/RJ, que as audiências 

de custódia ainda não impactaram diretamente nas taxas de aprisionamento em massa e 

não demonstraram sua eficácia no combate à prática da tortura. Não se trata de descartar 

a sua extrema importância, mas sim refletir ainda mais profundamente sobre os efeitos 

da reiterada aplicação de medida provisória de privação de liberdade pelos magistrados. 

Os requisitos para a prisão preventiva, por serem muito abertos, deixam espaço para a 

atuação arbitrária do magistrado, em um judiciário já historicamente elitizado, 

transformando-se em critérios que incidem seletivamente nas camadas mais 

desprivilegiadas e criminalizadas pela sociedade. Um exemplo disso é o fato da prisão 

preventiva ser aplicada, em regra, aos que não possuem residência fixa ou emprego 

formal. No relatório do MEPCT/RJ feito em parceria com a ONG Justiça Global - 

acima citado -, foi descrito o procedimento das audiências de custódia, compilado após 

a observância de 314 audiências desse tipo. As organizações apontaram que muitas 

vezes a pessoa detida não compreende o linguajar utilizado pelos membros do 

Ministério Público e do Judiciário, fato que prejudica o réu e tende a constrangê-lo 

frente à imponência e distância imposta por esses órgãos. De acordo com o MEPCT e a 

ONG Justiça Global:  

A utilização de medidas diversas da prisão, o contato direto do juiz com o acautelado e as 

perguntas sobre agressão, mesmo que ainda tímidas, podem sinalizar o início de uma 

transformação na lógica da penalização e espera-se que isto possa contribuir de fato para a 

diminuição do aprisionamento no Brasil. As audiências de custódia, se não têm potência para 
                                                        
10DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório do 2º ano das audiências de 
custódia no Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/c2f0263c194e4f67a218c75cfc9cf67e.pdf 
11MEPCT/RJ, Justiça Global. Relatório Temático: Quando a Liberdade é a Exceção. Rio de Janeiro. 
ALERJ, 2016. 
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resolver o problema da superlotação, reforçam a responsabilidade do Poder Judiciário sobre a 

presença e manutenção de milhares de pessoas presas sem condenação, aguardando o 

julgamento em condições de vida aviltantes, marcadas por violações sistemáticas de direitos 

humanos. (MEPCT/RJ, JUSTIÇA GLOBAL, 2016, p. 74) 

Em pesquisa realizada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro sobre o primeiro ano 

de implantação das audiências de custódia, algumas impressões já puderam ser colhidas. 

Entre 18 de setembro de 2015 e 18 de setembro de 2016, das 5.302 audiências 

realizadas, apenas 1.792 resultaram na liberação para responder me liberdade. Merecem 

destaque os crimes de roubo e aqueles ligados à lei de drogas: no caso do primeiro, só 

7,31% resultou em liberdade enquanto no segundo caso a porcentagem foi de 41,61%12. 

Dos 5.319 custodiados entrevistados, 93,61% eram assistidos pela defensoria pública; 

1.573 haviam sofrido alguma forma de violência policial; 2.239 tiveram seu rosto 

fotografado pela polícia; 3.356 (73,63%) se autodeclararam negros; 3.195 (68,17%) 

possuem só o ensino fundamental; 3.526 possuíam vínculo empregatício quando da 

prisão, mas só 418 tinham carteira assinada. Do total, 378 eram mulheres, tendo sido 

concedida liberdade a 68,11% destas;  l.284 possuíam filhos; 49 estavam grávidas ou 

com suspeita de gravidez; 209 eram negras; 219 tinham apenas ensino fundamental; 199 

trabalhavam quando foram presas. 

Em uma segunda pesquisa, baseada em entrevistas realizadas entre 18 de setembro de 

2015 e 17 de setembro de 2017 com presos custodiados em flagrante, a Defensoria 

Pública buscou compreender o perfil daqueles que sofreram tortura e maus tratos no 

momento da prisão13. Responderam ao questionário 11.689 pessoas atendidas pela 

defensoria em dois anos na audiência de custódia, das quais: 3.677 (35%) afirmaram ter 

sido agredidas por ocasião da prisão (deve ser ressaltado que 1.212 pessoas não 

responderam esse quesito); 979 (15,4%) afirmaram terem sido torturadas. Das 

denúncias de agressão cujo agressor foi identificado, 61,63% faziam parte da polícia 

militar. Não há na pesquisa informações sobre raça e classe dos torturados para ser 

possível afirmar que essa é voltada exclusivamente para negros, mas tendo em vista que 

                                                        
12 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório um ano de 
audiência de custódia no Rio de Janeiro. Disponível em: 
http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/53f2bf4ac82541d3a0aa8bc6c6243c3e.pdf. p. 10 
13 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório estatístico 
com os casos dos réus vítimas de maus tratos, agressão e tortura por ocasião da prisão em flagrante. 
Dezembro, 2017. Disponível em: 
http://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/53f2bf4ac82541d3a0aa8bc6c6243c3e.pdf.  
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a grande maioria daqueles que passam pela audiência de custódia o são, deduz-se 

facilmente que também é sob esses sujeitos que a tortura recai. 

 

5.1.2 Unidades de Cumprimento de Pena Provisória 

 

As condições das unidades do sistema carcerário fluminense de 2011 até 2017 foram 

analisadas, assim como no ponto anterior, a partir dos relatórios anuais, temáticos e de 

visitas, produzidos pelo MEPCT/RJ. A fim de evitar o apagamento de violências 

ocorridas dentro dos espaços prisionais, fizemos uma divisão do texto por unidades 

carcerárias, dentro das quais foram analisados os três tipos de relatório apontados, 

sempre que pertinentes. Por conta dessa divisão, os tipos de violações aparecem 

repetidos nas diferentes unidades, o que acaba por demonstrar que os problemas do 

sistema carcerário são de natureza estrutural.  

Foi possível perceber, por exemplo, que em nenhuma unidade do estado é fornecida 

assistência religiosa de matriz africana ou de outras vertentes que não sejam a católica, a 

protestante e, em alguns casos, a kardecista. Identificamos também que a ausência de 

informações a respeito das pessoas privadas de liberdade - dados sobre raça, classe e 

escolaridade - justifica-se pela inexistência de censo por unidade do sistema carcerário 

estadual. Apesar disso, é possível afirmar, levando em consideração os dados nacionais 

e locais coletados pelo DEPEN, que as violações aqui descritas são perpetradas contra 

um grupo social específico, formado majoritariamente por jovens, negros e negras, 

contra os quais volta-se historicamente a repressão do sistema de justiça criminal.  

 

- Cadeia Pública Pedro Melo da Silva: 

 

A unidade é destinada a presos provisórios do sexo masculino pertencentes à facção do 

Terceiro Comando ou residentes em áreas com forte presença desta organização. 

Oficialmente, tem capacidade para abrigar até 750 pessoas, porém deve-se atentar para 

o fato de que tal número resulta de uma suposta ampliação da capacidade máxima de 

ocupação do espaço, através da mudança de beliches no interior da unidade para a 



 

169 
 

inclusão de mais um andar de camas (comarcas). Não houve, contudo, qualquer 

mudança estrutural, como a construção de novas celas, que justificasse a recontagem 

das vagas.  

Em visita no dia 23 de agosto de 2013, o MEPCT/RJ constatou que havia 792 homens 

no interior da unidade, devendo ser considerado, ainda, que 50 presos haviam sido 

transferidos no dia anterior para a unidade e, portanto, não estavam na lista dos presos. 

O ambiente era insalubre, com rachaduras, infiltração, pouca ventilação e praticamente 

sem entrada de luz natural. Segundo os presos, não havia colchões para todos e os que 

existiam não estavam em bom estado de conservação. A alimentação, fornecida pela 

empresa Cor e Sabor, era considerada de baixa qualidade e, segundo relatos, os 

alimentos levados na custódia pelos familiares eram muitas vezes jogados fora. Naquele 

momento, a unidade ainda realizava revista vexatória nas visitantes, inclusive em 

mulheres grávidas. Havia também denúncias de extravio de cartas dos presos. Os 

internos queixaram-se ainda da ausência de informações sobre a sua situação 

processual. O banho de sol era realizado em apenas dois dias da semana e por duas 

horas. Não havia escola na unidade. O corpo técnico da unidade era pequeno, com um 

médico, um psicólogo, um assistente social e um dentista - para atender todos os presos. 

O MEPCT/RJ notou que, apesar de haver pacientes com diabetes, não havia seringa 

para insulina ou gaze. Havia ainda presos com HIV e tuberculose na unidade.  

O diretor da unidade relatou ter havido uma tentativa de rebelião no dia da visita 

anterior do MEPCT/RJ, ocorrida em 16 de agosto de 2013, na qual ele teria sido feito 

refém durante o confere, situação que foi rapidamente desarticulada pelos agentes 

presentes. Os presos envolvidos nesse evento teriam sido levados para o Presídio 

Laércio Pellegrino (Bangu I). A versão dos presos divergia da narrada pelo diretor. Eles 

alegaram que, durante o confere - momento em que é proibido fumar -, o diretor havia 

sentido cheiro de fumaça e ameaçado punir todos coletivamente, caso nenhum preso se 

entregasse. Esse fato teria, então, gerado o motim. Afirmaram, ainda, que todos os 

presos pertencentes à cela que havia realizado a tentativa de motim foram levados nus 

para o pátio e, posteriormente, espancados e humilhados durante quatro horas pela 

direção, pelos agentes da unidade e pelo GIT. A direção informou que, apesar de ter 

identificado todos os envolvidos no episódio, aplicou sanção coletiva a todos os 

integrantes da cela, proibindo a visitação e o recebimento de alimentos e materiais de 

higiene levados pelos familiares. 
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Em nova visita, no dia 21 de agosto de 2014,  o MEPCT/RJ constatou que havia 950 

presos na unidade. Observou, ainda, que havia de dois ou três bois por celas, localizados 

próximos aos chuveiros, número este insuficiente para a quantidade de presos. Tal 

situação produzia  forte mau cheiro na unidade, havendo infiltrações -  principalmente 

nas celas de seguro e de isolamento -, com presença de baratas, pernilongos e ratos. O 

fornecimento de alimentos era terceirizado - o nome da empresa responsável não consta 

no relatório. As refeições eram servidas sem talheres e, muitas vezes, faltava 

fornecimento de pão no café da manhã.  

Apesar da existência de colchões e da entrega de kit higiene, foi apontado o péssimo 

estado de conservação dos primeiros e a irregularidade no fornecimento dos segundos. 

Os internos reclamaram também da pouca ou quase inexistência dos banhos de sol, 

além da ausência de atividades laborativas e educacionais, tratando-se, à época, da 

unidade com o menor índice de presos trabalhando do país. A unidade possuía um 

psicólogo, um assistente social, um dentista, um enfermeiro e dois técnicos 

enfermagem, nenhum médico ou psiquiatra. Os presos denunciaram ainda a ausência de 

atendimento médico, de acesso a medicamentos e a materiais de cuidados básicos com a 

saúde. 

Também foram relatados casos de desvio de execução, ou seja, casos de pessoas 

condenadas a regimes menos gravosos que encontravam-se cumprindo pena em regime 

fechado na unidade. Segundo os internos, o atendimento fornecido pela defensoria 

pública era limitado à distribuição de boletas dos processos. 

Em nova visita realizada em 2016, o MEPCT/RJ atestou que os presos da unidade 

cumpriam diferentes regimes, havendo presos provisórios e presos condenados. Foi 

constatado que vários detentos estavam sem uniforme, vestidos apenas com roupa 

íntima, uma vez que, após passarem por Bangu 10, porta de entrada do sistema à época, 

os mesmos eram enviados às demais unidades sem que houvesse fornecimento de 

uniforme por parte do Estado. A situação de superlotação era extrema nas dez celas que 

compunham o galpão que forma a unidade, havendo em média 140 homens por cela, o 

que totalizava 1.350 presos.  

No que se refere à alimentação, sob responsabilidade da empresa Cor e Sabor, a maior 

reclamação dizia respeito ao atraso no fornecimento das quatro refeições do dia, 

devendo ser enfatizado que a foto constante no relatório de visita do MEPCT/RJ mostra 



 

171 
 

uma quentinha com baixo valor nutricional e com péssima aparência. A cantina da 

unidade, por sua vez, cobrava preços exorbitantes. Quanto à higiene, o MEPCT/RJ 

notou que não havia fornecimento de roupas, roupas de cama, colchões ou kit higiene. 

A aeração das celas eram péssimas, assim como não existia chuveiro ou vaso sanitário, 

mas sim o "boi" e um cano de onde saia a água. A unidade seguia tendo apenas dois 

dias para banho de sol. Havia pouca opção de trabalho na unidade e era ofertado ensino 

fundamental apenas para 100 alunos. A equipe técnica passou a ser composta por um 

médico, auxiliares de enfermagem, uma psicóloga e uma assistente social. Deve ser 

ressaltado que a parca assistência médica é agravada pela absoluta ausência de 

tratamento dos presos com HIV e de diversos presos com tuberculose, que por co-

habitarem nos mesmo espaços tinham o risco de co-infecção e de morte aumentado. 

 

- Cadeia pública Paulo Roberto Rocha: 

 

A unidade, localizada no Complexo Gericinó, é destinada a abrigar presos provisórios 

associados à facção Comando Vermelho. Marcado pela alta rotatividade de presos, o 

local abriga também pessoas condenadas, havendo casos de internos que se 

encontravam na unidade há quatro anos. Em visita realizada no dia 18 de setembro de 

2014, o MEPCT/RJ constatou que havia 1.440 presos, enquanto o número total de vagas 

era de 750. O espaço encontrava-se dividido em dez celas com capacidade para 75 

presos em cada. A superlotação afetava a aeração, pois as janelas da cela não 

comportavam a média de 130 homens em seu interior. O seguro e o castigo ficavam 

localizados fora da galeria principal, ao lado da quadra poliesportiva. A alimentação era 

fornecida pelas empresas Premier e Primus. Distribuída 5 vezes por dia, as refeições 

vinham frias, cruas e sem gosto, muitas das vezes com atraso.   

No que se refere ao kit de higiene, sua distribuição ocorria de forma irregular, havendo 

presos que estavam há três meses sem recebê-lo. As condições de higiene eram 

agravadas pelo número reduzido de chuveiros e "bois" (que se encontravam entupidos 

em algumas celas). As celas, exceto o seguro e o isolamento, recebiam água apenas 6 

vezes ao dia, por meia hora. À época do monitoramento do MEPCT/RJ, os visitantes 

passavam por revista vexatória para adentrar o presídio. Cada preso era autorizado a 

receber uma visita por dia, não havendo espaço para visita íntima. Os presos 
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denunciaram a imposição de restrições abusivas quanto aos itens autorizados para serem 

custodiados pelas famílias. Havia reclamações específicas no que diz respeito ao 

SEDEX.  Por depender de cadastro na SEAP, o envio de cartas por familiares que não 

residem no estado do Rio de Janeiro restava muito dificultado. Além disso, a entrega 

das correspondências aos presos cadastrados demorava excessivamente (de 30 a 40 dias 

após o envio). Os internos só tinham direito ao banho de sol uma vez por semana, não 

havendo oferta de atividades educacionais ou laborais na unidade (exceto a atividade de 

faxina).  

Durante a visita, os presos informaram que o atendimento médico na unidade era quase 

inexistente e que o consultório odontológico estava desativado devido à obras. 

Constatou-se a existência de presos colostomizados, soropositivos e com suspeita de 

tuberculose (em torno de 150). Havia ainda doenças de pele em muitos presos, 

provavelmente em razão da falta de banho. Importante ressaltar que não havia nenhum 

médico atuando na unidade. 

O relatório de visita informou que seis presos encontravam-se em isolamento, em uma 

cela que caberia apenas três. Durante a permanência nesse espaço, não foram 

autorizados a levar nenhum pertence e não tinham direito a banho de sol. Constatou-se 

que não havia critérios claros para determinação da sanção disciplinar. No caso da cela 

de seguro, sete presos encontravam-se em um local que possuía apenas quatro camas, 

sem direito ao banho de sol ou à visita. A transferência para outras unidades costumava 

demorar até três meses para ser efetivada. Segundo o MEPCT/RJ, foram denunciadas 

situações em que agentes penitenciários permitiam que presos fossem até as celas de 

seguro para agredir os presos em seu interior como meio de represália, na medida em 

que a maioria daqueles que se encontravam no seguro haviam realizado delação 

premiada.  

 

- Cadeia Pública Jorge Santana: 

 

Por não haver relatório de visita do MEPCT/RJ sobre esta unidade, as informações 

abaixo apresentadas foram sistematizadas com base no relatório de monitoramento 

realizado em 31 de janeiro de 2017 pelo Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da 
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Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A unidade destina-se a abrigar presos 

provisórios pertencentes à facção Comando Vermelho ou residentes em área com forte 

presença desta organização. Apesar de possuir capacidade para 750 pessoas, havia à 

época 1.862 presos em seu interior.  

Quanto à sua estrutura, foi constatado que o seguro da unidade é um cubículo sem luz, 

onde os presos são mantidos sem banho de sol ou visitas. As celas do isolamento são 

minúsculas e insalubres, com pouquíssima ventilação, mau cheiro, sem colchões e com 

presença de ratos, baratas, lacraias e mosquitos. Como ocorrido em outras unidades, o 

aumento da capacidade de ocupação do espaço foi promovido pela aquisição de camas 

com mais um andar, sem que tenha havido qualquer mudança estrutural. Além da 

insuficiência do número de colchões, os existentes estavam em péssimas condições, 

sendo extremamente finos e encontrando-se rasgados. O chão, por sua vez, estava 

esburacado e com diversas poças d'água. A fiação estava exposta de forma inadequada e 

insegura. Existiam apenas "bois" nas celas, em quantidade insuficiente para o número 

de presos - três para os 180 presos em cada cela -, dos quais muitos encontravam-se 

entupidos, danificados e impróprios para o uso. A cela destinada a presos com 

deficiência (incapacidade temporária ou permanente, potencialmente adquirida na 

prisão) situava-se próxima à enfermaria, mas em péssimas condições. A Defensoria 

Pública constatou que era dada alta hospitalar aos presos antes do necessário. Ademais, 

notou-se que havia apenas uma cadeira de rodas em toda a unidade, impossibilitando a 

mobilidade dos presos.  

Devido à superlotação da cadeia, não havia banho de sol todos os dias para todos os 

presos, havendo internos que passavam semanas seguidas sem o mesmo. Não havia 

psiquiatra na unidade, nem medicamentos, e foi relatada demora no atendimento da 

UPA ou mesmo o retorno à unidade sem sequer ter havido o atendimento. A unidade 

também não possuía escola e nem atividades laborais, apenas a de faxina. O espaço de 

visitação tampouco era suficiente para comportar os familiares de forma minimamente 

confortável. 

A alimentação era servida quatro vezes ao dia. A empresa Guelli forneia o almoço e o 

jantar e os presos alegaram que a comida tinha pouca variedade, vindo muitas vezes mal 

cozida ou crua, não havendo distribuição de talheres. O café da manhã e o lanche era 

fornecido por outra empresa, chamada MASGOVI, responsável por servir todo o 
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complexo de Gericinó. Esta havia sido denunciada pela mídia em 2010 como 

potencialmente monopolizadora da alimentação do sistema penitenciário e por praticar 

sobrepreço no fornecimento. Os preços das cantinas da unidade eram exorbitantes - a 

título de exemplo, uma lâmpada custava  R$ 20,00.  

O acesso à água ocorria quatro vezes ao dia por tempo insuficiente para utilização por 

toda a população carcerária da unidade. Os kits higiene eram fornecidos de forma 

irregular enquanto que o material de limpeza não era fornecido. 

 

- Cadeia Pública Isap Tiago Teles de Castro Domingues:  

 

Em agosto de 2015, o MEPCT/RJ realizou uma visita à Cadeia Pública Isap Tiago 

Teles, localizada em São Gonçalo. A unidade, que tinha capacidade para 600 presos, 

abrigava 1.270 pessoas. O MEPCT/RJ apurou denúncias sobre uma agressão cometida 

contra um preso e sobre a existência de um esquema de extorsão dos presos e seus 

familiares. Os presos denunciaram também agressões perpetradas pelo SOE. 

O MEPCT/RJ realizou uma segunda visita de monitoramento em fevereiro de 201614. A 

visita se deu pelo recebimento continuado de denúncias sobre as condições degradantes 

em que se encontravam os presos e sobre a existência de um esquema de extorsão. 

Apesar de ser oficialmente destinada a abrigar presos provisórios, a cadeia também 

comportava presos que já estavam cumprindo pena. A unidade tinha capacidade para 

abrigar 616 presos, mas comportava 1.170 custodiados no momento da segunda visita. 

Em razão da superlotação - espaços que poderiam abrigar seis pessoas estavam com 

quatorze -, a passagem de ar encontrava-se muito prejudicada. A administração da 

unidade relatou que ainda não havia sentido nenhuma mudança estrutural após a 

implementação da audiências de custódia, o que poderia ser justificado, segundo 

entendimento do MEPCT/RJ, pelas poucas delegacias que operavam em conjunto com a 

central de custódia.  

Segundo os presos, a alimentação, fornecida pela empresa Faculdade do Sabor, era 

servida, muitas vezes, mal cozida ou fria. Eles também apontaram que os alimentos 

vinham em menor quantidade que antes, fato associado ao atraso do pagamento 

                                                        
14MEPCT/RJ. Relatório de Visita à Cadeia Pública Isap Tiago Teles de Castro Domingues em fevereiro 
de 2016 
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realizado à empresa terceirizada - o que também acarretou na mudança do cardápio, 

restrito muitas vezes ao fornecimento de arroz e ovo). Os internos relataram que já 

encontraram baratas, insetos e até um band-aid usado dentro das quentinhas. 

Denunciaram, também, que o leite que era misturado ao café estava frequentemente 

estragado. O fornecimento precário de alimentos era conjugado com o elevado preço 

dos itens vendidos na cantina da unidade, que havia sido inaugurada três meses antes da 

visita do MEPCT/RJ. Os presos informaram que não era permitido que os familiares 

levassem, no momento da visita, os itens vendidos pela cantina, o que obrigava todos a 

consumirem na local. Note-se que não existia nenhum meio de transporte público que 

ligasse a unidade ao centro do Rio. 

Acrescenta-se, ainda, que os materiais de higiene distribuídos não eram suficientes para 

todos os presos, fazendo com que o ônus de garantir os materiais de primeira 

necessidade - assim como roupas padronizadas que serviam de uniforme - recaísse sobre 

os familiares. O fornecimento de água era intermitente e, segundo os presos, só ocorria 

duas vezes por dia por cinco minutos. A administração da unidade afirmou, contudo, 

que a água era distribuída três vezes por dia por 20 minutos. Os internos ainda 

informaram que a água não saía do chuveiro, mas de torneiras localizadas nas celas, o 

que os obrigava a armazenar a água em garrafas PET e pequenos baldes. Cada preso 

tinha, em média, duas garrafas para atender todas as suas necessidades diárias. Muitos 

presos dormiam no chão e muitos apresentam doenças de pele. Durante o 

monitoramento, o MEPCT/RJ encontrou um preso com transtornos mentais que não 

tinha capacidade de se expressar e estava sem as vestimentas completas.  

No que tange à visita familiar, a direção afirmou que não era feita revista vexatória na 

unidade, não havendo também reclamações dos presos nesse sentido. O banho de sol 

ocorria apenas uma vez por semana, durante uma hora. A unidade também não tinha 

escolas ou programas para viabilizar o trabalho dos presos, permitindo apenas o 

trabalho como faxina. Ademais, os presos relataram que demoravam muitos meses até 

serem chamados pela Defensoria Pública. Havia apenas assistência religiosa católica, 

espírita e evangélica no interior da unidade. 

Nunca houve médico na unidade e os remédios controlados eram fornecidos pelos 

próprios familiares, caso tivessem meios para consegui-los. A enfermaria estava 

fechada, assim como as demais salas da equipe técnica no dia da visita. Os presos 
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afirmaram nunca frequentar a enfermaria, apesar da direção da unidade ter afirmado 

existirem dois enfermeiros no quadro de funcionários da unidade carcerária.  

O MEPCT/RJ recebeu inúmeras denúncias sobre agressões dos presos em isolamento, 

além de denúncias de arbitrariedades nas sanções disciplinares. Os internos relataram 

que havia casos de extorsão para que não fossem colocados no isolamento. Havia uma 

presa transgenere no isolamento que relatou estar ali por treze dias aguardando sua 

transferência para outra unidade. Ela afirmou ter tido o seu cabelo raspado e ter deixado 

de receber hormônios no momento em que foi presa. É fundamental que se ressalte que 

o MEPCT/RJ entende como forma de tortura a anulação da identidade de gênero de um 

indivíduo. A presa também disse nunca ter sido atendida pela Defensoria Pública e nem 

ter recebido atendimento psicológico e social, mesmo tendo solicitado. Segundo 

afirmou, ela estava no isolamento por ter reclamado do tratamento a ela conferido - 

muitos agentes a tinham agredido e xingado. Um outro preso relatou ter recebido 

coronhadas na cabeça enquanto era forçado a imitar uma galinha. As sanções coletivas 

também foram denunciadas, assim como agressões dos agentes do SOE, no momento de 

transporte dos presos. 

A direção informou ser rígida quanto ao uniforme e exigir que as famílias trouxessem 

roupas conforme o padrão, assim como toalhas, roupas de cama e outros artigos de 

primeira necessidade. Dessa forma, fica explícito que, além de não prover os artigos que 

deveria, a SEAP ainda obriga as famílias a fazê-lo, transferindo absolutamente o ônus 

para os familiares que, muitas vezes, não possuem recursos para suprir tais demandas. 

Por fim, foi notificada a situação de presos que requisitavam transferência de unidade 

para outro estado e a SEAP transferia os encargos das passagem e dos vencimentos do 

plantão dos agentes que acompanham o preso para o próprio interno, de forma que a 

transferência poderia facilmente chegar a custar trinta mil reais.  

 

- Cadeia Pública Patrícia Acioli:  

 

A Cadeia Pública foi inaugurada no ano de 2013 e se tornou a porta de entrada do 

sistema carcerário fluminense. As informações referentes ao período como porta de 

entrada já estão compiladas e analisadas em tópico anterior. Aqui trataremos de 

questões posteriores a esse período. Em visita à Cadeia Pública Patrícia Acioli no ano 
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de 2014, o MEPCT/RJ constatou um efetivo de 450 internos, enquanto a capacidade 

máxima era de 616 vagas (MEPCT/RJ - Relatório Anual de 2014). Na ocasião, os 

internos reclamaram da localização da unidade, distante para os familiares, o que 

dificultava a visitação. Os presos também se queixaram da falta de água e afirmaram 

que o diretor precisava, por vezes, custear carro pipa para o abastecimento da unidade.  

Em 2016, o MEPCT/RJ voltou a fiscalizar a unidade, tendo constatado estado de 

superlotação: eram 600 vagas para 1.550 internos. As galerias seguiam divididas por 

facções criminosas ou grupos. A direção também afirmou que não fornecia materiais de 

higiene aos presos, delegando o ônus de garantir os artigos de primeira necessidade para 

os familiares dos internos. No que tange à estrutura da unidade, o MEPCT/RJ destacou 

sua deterioração, com infiltrações e problemas de limpeza, relativos à má gestão dos 

resíduos.  

A alimentação, fornecida pela empresa Academia do Sabor, foi um tema recorrente das 

denúncias feitas pelos internos, que alegaram receber quentinhas pouco nutritivas, com 

cardápio repetitivo e com alimentos mal conservados e/ou mal cozidos. A equipe que 

realizou a vistoria teve a oportunidade de verificar o estado das quentinhas e relatou ter 

observado salsichas em tom esverdeado. No momento da visita, a direção afirmou 

permitir que os familiares levassem alimentos para os presos no momento da custódia. 

O banho de sol ocorria apenas uma vez por semana e não havia vagas de trabalho, 

exceto 17 postos de faxinas. Os presos que ocupavam tais vagas alegaram receber o 

salário atrasado.  

No que concerne ao atendimento médico, a unidade não contava com médicos no seu 

quadro de funcionários - apenas com uma assistente social, uma estagiária e um 

psicólogo - nem com o fornecimento de medicamentos de doenças crônicas ou graves 

para distribuir aos presos. Os internos relataram o caso de um preso que morreu devido 

à demora em ser atendido na enfermaria da unidade. Ao entrar na cela de isolamento, a 

equipe do MEPCT/RJ se deparou com dezesseis internos que estavam esperando há 

dois dias a sua transferência para outra unidade. O atraso se devia ao racionamento de 

gasolina. Eles não tinham recebido kits de higiene e nem colchões, e afirmaram terem 

sofrido violência pelos agentes do SOE.  

 

- Cadeia Pública Romeiro Neto: 
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O MEPCT/RJ realizou uma visita de monitoramento na unidade em março de 2016. A 

Cadeia Pública Romeiro Neto é uma unidade para presos do sexo masculino localizada 

em Magé, há mais de uma hora do centro da capital do Estado. Por se tratar de uma 

cadeia pública deveria abrigar apenas presos provisórios, entretanto é possível encontrar 

presos cumprindo pena na unidade. A direção informou ao MEPCT/RJ que a cadeia era 

de presos do Comando Vermelho. A capacidade da unidade no momento da visita, 

segundo a direção, era de 529 presos, embora unidade abrigasse 1.424 pessoas, o que 

demonstra alto nível de superlotação. O diretor da unidade afirmou que, normalmente, 

às sextas-feiras entram na unidade cinquenta novos internos, o que revela os efeitos da 

alta taxa de encarceramento do Rio de Janeiro. Além disso, a direção da unidade 

afirmou que ainda não era possível sentir o efeito das audiências de custódia na 

dinâmica da cadeia.  

No que tange à alimentação, os internos alegaram que a quantidade de alimento 

fornecida vinha diminuindo, assim como a variedade e a qualidade da comida. Na 

ocasião, o MEPCT/RJ notou que, como outras empresas fornecedoras de quentinhas, a 

Norsul, terceirizada que atendia à unidade, mudou de cardápio depois de consecutivos 

atrasos no pagamento nos últimos meses antes da vistoria. Isso resultou na piora da 

qualidade do serviço prestado. De acordo com o MEPCT/RJ, a unidade necessitava de 

reformas, as comarcas e as celas encontram-se em péssimo estado de conservação. 

Muitos presos dormiam em papelão e sofriam com a aeração precária da unidade.  

No momento da visita, fazia oito meses que a unidade não recebia kits de higiene - e 

mesmo quando recebia o número fornecido não era suficiente para todos os presos. Esse 

cenário onerava os familiares, que acabavam ficando responsáveis, quando podiam, por 

fornecer os materiais de primeira necessidade para os presos. A péssima higiene, à qual 

os presos estavam submetidos, acarretava diversos problemas de pele. A direção 

afirmou que a água era aberta por trinta minutos, quatro vezes por dia, mas os presos 

afirmaram que a mesma era mantida aberta por apenas quinze minutos.  

Um ponto positivo, destacado pelo MEPCT/RJ, foi  a utilização de scanner corporal 

para fiscalizar os familiares na hora das visitas, ao invés da realização de revista 

vexatória. O banho de sol ocorria, em geral, apenas uma vez por semana durante uma 

hora e meia ou duas horas. Não havia programas de trabalho (salvo o de "faxina")  ou de 
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escola na cadeia. A Defensoria atendia a unidade duas vezes por mês e lidava com 

muitos internos com benefício vencido e que estavam há muito tempo aguardando 

respostas sobre seus processos. Não havia assistência religiosa na unidade. Também não 

havia médico ou dentista, havendo apenas um enfermeiro, dois técnicos de enfermagem, 

duas assistentes sociais e uma psicóloga. Os presos relataram sofrer com a falta de 

atendimento e de remédios. O MEPCT/RJ visitou a cela de isolamento e constatou que 

o espaço era pior que as demais celas. Durante a visita, os presos denunciaram abusos e 

agressões e afirmaram de forma unânime que sofreram violências do SOE. A 

superlotação também foi identificada como um problema grave. 

 

- Cadeia Pública Dalton Crespo de Castro: 

 

A unidade se encontra no centro da cidade de Campos dos Goytacazes e é um espaço de 

custódia para presos provisórios do sexo masculino, mas a despeito da Lei de 

Execuções Penais, a unidade vem abrigando também presos condenados. O MEPCT/RJ 

realizou uma visita de monitoramento em 26 de novembro de 2014, em função de 

denúncias recebidas pela Comissão de Direitos Humanos da ALERJ e pela Secretaria de 

Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, sobre o tratamento conferido aos 

presos. No momento, a unidade era destinada aos presos do Terceiro Comando e era 

composta por um pavilhão com dez celas, cada uma com capacidade para cinquenta 

presos, com camas beliches de alvenaria. As celas, entretanto, abrigavam em média 60 

presos, e algumas mais de 70. A direção afirmou que a unidade abrigava 500 internos, 

mas o MEPCT/RJ observou que havia 600 presos na unidade. Além disso, a direção 

afirmou não carecer de colchões, porém na visita foi verificado que os colchões estavam 

em péssimo estado e que uma quantidade grande de roupa dos internos estava 

armazenada de modo inadequado. Hvia uma cela para presos em situação de “seguro” e 

uma para a aplicação de sanção disciplinar de isolamento. 

Os presos se queixaram da comida, fornecida pela empresa NutryEnergy, afirmando a 

comida era, recorrentemente, servida fria ou mal cozida. Além disso, também 

denunciaram que, por vezes, o lanche ou a sobremesa não eram repassados aos internos. 

Observou-se a carência de materiais de higiene, distribuídos apenas quinzenalmente. As 

celas contavam com um número reduzido de chuveiros e “bois”, muitos deles 
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entupidos. Foi relatado à equipe do MEPCT/RJ que os familiares eram submetidos à 

revista vexatória no momento da visita e que não havia parlatórios para que os internos 

pudessem receber visita íntima. 

Havia apenas a atividade de "faxina" como alternativa de trabalho e o posto era bastante 

disputado, pois existiam apenas 13 vagas para um universo de 600 presos. A unidade 

também não possuía escola, contando apenas com o programa Brasil Alfabetizado, que 

tinha 50 presos matriculados. A ausência de oferta de uma quantidade satisfatória de 

vagas para atividades laborativas e educacionais não pode ser justificada pelo fato de se 

tratar de uma Cadeia Pública, pois o art. 2o do § único da Lei de Execução Penal 

determina que os direitos e garantias do preso condenado aplicam-se igualmente ao 

preso provisório. A assistência jurídica era feita pela Defensoria Pública semanalmente 

e a assistência religiosa da unidade era unicamente de matriz cristã. 

Os funcionários da unidade afirmaram receber os remédios necessários para o 

atendimento médico da unidade, mas os internos alegaram que o atendimento é quase 

inexistente. O consultório odontológico encontrava-se desativado e havia muitos presos 

com doenças de pele. O MEPCT/RJ encaminhou os casos mais graves à SEAP, 

solicitando atendimento médico urgente. É fundamental salientar que não havia nenhum 

médico atuando na unidade, apenas uma enfermeira, uma psicóloga e quatro assistentes 

sociais.  

Os presos no isolamento não tinham direito a banho de sol e alegaram ter deixado os 

seus pertences em suas celas de origem. Segundo eles, as sanções disciplinares não 

ocorriam em função de critérios nítidos, tornando-se, portanto, objeto de coação na mão 

dos agentes penitenciários. Alguns presos denunciaram a violência empregada pelo 

SOE nos momentos de transporte dos internos. Eles relataram a demora para serem 

transferidos quando estavam no seguro e contaram que lá não tinha direito à visita e ao 

banho de sol. 

Nova fiscalização foi realizada em 16 de setembro de 2015. É necessário pontuar que, 

naquele momento, a unidade funcionava como porta de entrada no sistema prisional 

norte fluminense. A cadeia tinha capacidade para 500 pessoas, mas abrigava 830 presos. 

No momento da visita, o diretor da unidade estava há apenas 15 dias no cargo, tendo 

assumido a coordenação no momento de uma paralisação de presos, iniciada nos 

presídios em Bangu (que abrigam presos que se identificavam como da facção Terceiro 
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Comando), e motivada por reivindicações como: realização de transferências, melhor 

qualidade da alimentação, fim de agressões, entre outras. 

A maior parte dos presos não possuía colchões e aqueles existentes - assim como as 

roupas usadas pelos presos - encontravam-se em péssimo estado de conservação. A 

alimentação era fornecida em quentinhas pela terceirizada Nutry Energy e os alimentos 

vendidos na cantina da unidade custavam preços abusivos. No que diz respeito à 

estrutura da unidade, a superlotação das celas afetava a aeração, ao passo que se prendia 

70 presos em espaços próprios para apenas 50 pessoas. O registro de água ficava aberto 

o dia inteiro, fechando apenas às 22:00 horas. 

Cada preso podia receber visita apenas uma vez por semana e muitos se queixaram das 

limitações dos materiais que podiam receber na custódia. Os presos tinham direito a 

duas horas de banho de sol, uma vez por semana. Como no momento da visita anterior, 

a unidade não possuía escola nem atividades laborativas diferentes das agora vinte 

vagas de “faxina”. 

No isolamento, a equipe do MEPCT/RJ encontrou um preso que aguardava há 75 dias a 

sua transferência. Os presos no isolamento não recebiam visita familiar e, portanto, não 

tinham artigos básicos de primeira necessidade. Um dos presos estava com um 

ferimento na perna infeccionado, tendo sido encaminhado ao atendimento médico, após 

a vistoria do MEPCT. 

 

- Cadeia Pública Cotrim Neto: 

 

A Cadeia Pública Cotrim Neto, localizada no Complexo de Japeri, foi criada em 2010, 

para servir inicialmente como Cadeia de Custódia para presos provisórios. Os membros 

do MEPCT/RJ realizaram visita à unidade em 20 de fevereiro de 2014 e perceberam 

marcas de transbordamento da estação de tratamento de esgoto do espaço. A unidade 

tinha capacidade para 750 internos, mas contava com 1.123 presos, todos declarados da 

facção Comando Vermelho. Os internos relataram que a tensão tomou o presídio 

quando houve um período de falta de água, mas afirmaram ter percebido que a direção 

da unidade não tinha responsabilidade sobre o problema, mas sim a CEDAE.  
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Em 19 de maio de 2016, o MEPCT/RJ realizou nova visita de monitoramento na 

unidade. No momento da chegada da equipe, foi verificado que os presos com função de 

“faxina” estavam realizando uma obra no lugar onde o scanner corporal seria instalado, 

de acordo com a direção do presídio. Cada cela era ocupada por, aproximadamente, 180 

presos, enquanto seu limite era de 75 pessoas. Em razão da superlotação, cada preso 

podia ocupar o espaço de 0,5 m², metade do determinado pela Lei de Execuções Penais. 

O quadro de superlotação tornava-se ainda mais grave se consideramos que as celas 

tinham sido originalmente projetadas para abrigar 50 homens, mas sua capacidade foi 

expandida (25 comarcas a mais em cada cela) por meio da aquisição de triliches, sem 

qualquer mudança estrutural real. Ademais, existiam duas celas destinadas ao seguro e 

uma ao isolamento. Em março de 2012, a unidade abrigava 964 internos, em 2014, 

1.123, e durante a visita de 2016 havia 1.796 presos na cadeia. O conjunto de presos 

tornou-se 300 vezes maior do que o número de agentes que trabalhavam na unidade. 

Durante a visita, houve relatos de presos que ficaram até dois anos na unidade, apesar 

da direção ter informado que os presos ficavam entre 6 meses e 1 ano no presídio, 

sendo, quando condenados, transferidos para o Presídio Milton Dias Moreira, também 

no Complexo Japeri. Os presos afirmaram ainda que não recebiam os kits de higiene 

pessoal em quantidade suficiente para todos, nem roupas de cama e uniforme, de modo 

que os seus familiares eram encarregados de atender suas demandas de primeira 

necessidade. Tal fato gerava uma discrepância entre os presos no acesso a certos 

recursos, discriminando os que recebiam visita familiar dos que não recebiam, e 

implicando em uma desigualdade de direitos entre eles. A cantina da unidade, que 

vendia tanto alimentos quanto artigos de primeira necessidade, tinha preços muito acima 

do valor do mercado. 

As quentinhas da unidade eram fornecidas pela empresa Comissaria Rio, que não 

recebia o pagamento referente ao serviço prestado à SEAP havia, pelo menos, um ano. 

Os presos se queixavam do fato das quentinhas serem servidas muito tarde, da pouca 

quantidade de comida, bem como da qualidade e da variedade do cardápio. Além disso, 

a unidade se encontrava em péssimo estado de conservação, tendo os presos informado 

que são frequentes os alagamentos parciais das celas em função das chuvas. Não era 

disponibilizada água potável para os presos. Eles só tinham acesso à água para higiene 

pessoal três vezes ao dia, de 15 a 20 minutos, tempo insuficiente para todos os internos. 

Os presos tinham “bois” como sanitários e canos como chuveiros, o que demonstra a 
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estrutura precária de higiene a qual estavam submetidos. O banho de sol ocorria uma 

vez por semana, durante uma hora apenas.  

No momento da visita não havia parlatórios para visitas íntimas na unidade, entretanto 

havia uma obra para construí-los, iniciada no ano de 2012. Na unidade, apenas 15 

internos exerciam a função de faxina, única atividade laborativa ofertada. Havia, 

contudo, uma escola no formato Nova EJA - educação para jovens e adultos -, mas a 

equipe foi informada de que menos de três por cento dos internos estavam no curso. A 

assistência religiosa era baseada exclusivamente em cultos de cunho cristão. No que 

concerne à assistência médica, os presos reclamaram da insuficiência e da demora do 

atendimento e da ausência de medicamentos (que não podiam ser fornecidos nem 

mesmo pelos familiares). Relataram, ainda, a carência no que diz respeito ao 

atendimento psicológico e da assitência social. O atendimento jurídico na unidade 

ocorria uma vez a cada 30 ou 40 dias, havendo presos que tinham encontrado apenas 

uma vez com a Defensoria Pública. A direção da unidade informou que apenas um 

defensor público fazia o atendimento da unidade. No isolamento, não havia iluminação 

e nem condições mínimas de higiene e salubridade. Os membros do MEPCT/RJ 

encontraram pessoas em sofrimento psíquico presas no isolamento, sob a justificativa de 

que era necessário proteger os demais internos. Em uma das celas de isolamento, a 

equipe encontrou um interno que passava tão mal, que foi necessário solicitar sua 

transferência imediata para o ambulatório. As presas travestis da unidade relataram 

sofrer agressões verbais e físicas dos agentes. Por fim, muitas pessoas relataram ter 

sofrido violência por parte dos agentes do Serviço de Operações Especiais (SOE) 

durante o transporte. 

 

- Cadeia Pública Hélio Gomes: 

 

A cadeia pública Hélio Gomes, inicialmente localizada no Complexo Penitenciário Frei 

Caneca, foi transferida para Magé após a desativação do mesmo. Conforme denunciado 

em notícia de jornal, no ano de 2013, a alimentação dos presos, o fornecimento de kits 

de higiene e de materiais de primeira necessidade ocorriam de forma não satisfatória. 

Além disso, foi verificada a presença de 690 presos na unidade, cuja capacidade é de 

504 pessoas.  
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- Penitenciária Jonas Lopes de Carvalho: 

 

A unidade é destinada a abrigar presos provisórios. Em visita realizada no dia 25 de 

agosto de 2015, o MEPCT/RJ constatou que existiam 2.120 presos para 893 vagas. A 

unidade recebia presos pertencentes à facção Amigos dos Amigos (A.D.A) ou 

residentes em áreas de sua atuação, sendo o único espaço destinado para esta 

organização.  O MEPCT/RJ detectou que faltavam uniformes (o short jeans e a blusa 

branca eram fornecidas por familiares) e roupa de cama na unidade. A “Ala A”, dos 

presos provisórios, não possuía colchões, e os existentes na “Ala B” estavam em estado 

precário. As celas, com uma cama, eram ocupadas por sete pessoas, o que levava alguns 

presos, em casos extremos, a dormirem muito próximos ao “boi”. As galerias, que 

deveriam ter no máximo 120 presos, estavam - em alguns casos - com 180 internos. 

Apesar da galeria possuir uma grande área aberta, as celas eram pequenas e sem entrada 

de ar (que ocorria apenas através do espaço das grades), o que as tornavam escuras e 

claustrofóbicas. Os presos reclamaram da falta de acesso à água, aberta 4 vezes ao dia, 

por apenas uma hora, tempo insuficiente para suprir toda a unidade. Foi também 

relatada a dificuldade e a demora na obtenção das carteirinhas dos familiares, tendo em 

vista, por exemplo, a exigência recente de obrigatoriedade - no caso das 

namoradas/companheiras e namorados/companheiros dos presos - de comprovação de 

união estável.  

O banho de sol não era garantido a todos os presos, em razão da superlotação e do baixo 

número de agentes. Havia casos de presos que só tinham tido acesso a banho de sol uma 

vez a cada três meses. O atendimento jurídico era raro, de modo que os presos não 

tinham informações sobre seus processos. Houve muitas reclamações no que tange à 

assistente da unidade e ao atendimento de saúde, não havendo presença de médico ou 

fornecimento de medicamentos. Nas galerias, foram feitas reclamações que os agentes 

não repassavam os pedidos de atendimento médico. De acordo com o MEPCT/RJ, no 

momento da visita, o profissional da equipe técnica presente na enfermagem afirmou: 

A impossibilidade de realização de um bom trabalho devido à equipe 
reduzida e uma população de mais dois mil homens. Praticamente não 
há remédios na instituição, sendo possível manter em dia a medicação 
de internos soro positivo e os em tratamento para tuberculose. Os 
presos com bolsa de colostomia, vivem em condições de higiene 
precária, tendo suas bolsas trocadas a cada 6 ou 7 dias, quando o 
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recomendado em condições normais de higiene é que a troca ocorra a 
cada 4 dias. (MEPCT/RJ. Relatório de visita Penitenciária Jonas Lopes 
de Carvalho, visita de 25 de agosto de 2015) 

 

O MEPCT/RJ notou que, no isolamento da unidade, havia dois presos com marcas de 

agressão e com receio de falar com a equipe de monitoramento. Em uma das celas havia 

uma cama (comarca) para oito presos mantidos em permanente confinamento.  

 

- Penitenciária Bandeira Stampa: 

 

A unidade, apesar de ser voltada para presos provisórios, também abrigava presos 

sentenciados a regime fechado, e não era destinada a nenhuma facção específica. Em 

2014, era considerada uma unidade de castigo pelos presos, porém sem aplicação de 

RDD. A unidade continha oito galerias, cada uma com 14 celas: duas galerias com celas 

individuais e seis com celas coletivas, com seis presos em cada. 

Em visitas realizadas pelo MEPCT/RJ, nos dias 9 e 15 de maio de 2014, os presos 

informaram que as celas de uma das galerias inundavam com a chuva, em razão da 

janela, e afirmaram que a janela não podia ser tapada sob pena de aplicação de sanção 

disciplinar. Ademais, o espaço atrás da mesma galeria era destinado à reciclagem das 

quentinhas, acumulando muito lixo, mau cheiro e insetos.  

As informações fornecidas pela direção sobre a capacidade máxima da unidade são 

contraditórias: em 2013, o total de vagas informado era de 541, enquanto em 2014 

foram informados dois números, 522 e 414 vagas. De todo modo, a unidade não estava 

superlotada no momento da visita. O MEPCT/RJ afirmou que comparado a algumas 

unidades a estrutura do local era razoável, mas destacou que havia sido informado que 

que o espaço permanecia demasiadamente fechado, com a aeração muito prejudicada. 

A alimentação era fornecida pelas empresas Premier e Nutrix, cujos serviços foram 

criticados pelos presos, em razão da péssima qualidade do café e do fato do almoço e do 

jantar serem, por vezes, servidos frios ou mal cozidos. O material de higiene fornecido 

era insuficiente. Os cobertores não eram fornecidos e os colchões estavam em estado 

precário. Quanto ao acesso à água, o fornecimento para higiene era intermitente, 
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alternando inclusive o número de horas que a água ficava ligada de acordo com os 

plantões. Não havia água filtrada para consumo. Os banheiros possuíam chuveiro e 

"boi". Cada preso tinha direito à duas visitas semanais e havia espaço para visita íntima. 

No que se refere à custódia, os presos alegavam haver restrições abusivas, como a 

proibição exacernada da entrada de alimentos, sendo permitido apenas um item por 

custódia. O banho de sol ocorria apenas uma vez por semana e a direção informou que 

essa concessão era dada dependendo do merecimento do apenado.  

Havia uma escola no interior da unidade, com 77 presos matriculados e em torno de 100 

na lista de espera. Não havia atividade laboral, exceto a função de "faxina". O 

atendimento pela Defensoria, realizado de duas a três vezes por mês, era considerado 

precário e havia presos há um ano e meio na unidade que nunca tinham tido contato 

com um defensor.  

Apesar da presença de um ambulatório, os presos alegaram que o atendimento médico 

era praticamente inexistente. Durante a visita do MEPCT/RJ, nenhum profissional 

estava na unidade, seja por licença, férias ou pedido de exoneração. A psicóloga da 

unidade informou ser possível atender somente sete a nove pacientes por semana, em 

razão da demanda gigantesca de realização de exames criminológicos.  

Havia diversos relatos dos presos sobre violência institucional, inclusive física, 

praticada por agentes da unidade. Nesse sentido, a versão da direção quanto a não ser 

uma unidade de castigo não se confirmava com o relato dos presos - normalmente 

aqueles considerados de alta periculosidade ou os que tinham passado pela Comissão 

Técnica de Classificação.  

Os internos alegam que rigoroso regime de disciplina da CPBS denota 
este intento. Em razão das condições gravosas de detenção, muitos 
internos solicitam transferência para outras unidades. Entretanto, 
afirmam que é difícil alcançar a autorização para transferência. 
Internos alegam que já ouviram de inspetores da unidade a afirmação 
de que desta unidade só é possível sair com o alvará de soltura ou no 
“saco preto”. (MEPCT/RJ. Relatório de Visita à Penitenciária 
Bandeira Stampa em 9 e 15 de maio de 2014, p. 11)   

 

Dois presos relataram, durante a visita, um episódio de agressão ocorrido na noite 

anterior, como consequência do pedido de serem retirados da cela por questão de 
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segurança. Ao serem retirados da cela, foram levados ao isolamento e espancados, 

possuindo ainda marcas em seu corpo. 

 

 Testemunho Renato Cipriano e Lourdes Cipriano: Egresso do Sistema 

Prisional e Mãe 

 

Lourdes Cipriano: Bom, eu estou aqui pra me apresentar, eu me chamou Lourdes 

Cipriano. Sou uma mãe que não pode tocar no assunto, me perdoa vocês, porque mexe, 

muito. Eu sou uma mãe que eu guerreei muito, andei esse centro da cidade todo atrás de 

ajuda. Graças a deus eu acho que eu consegui, porque eu acho que se eu não corresse 

atrás meu filho ainda estaria lá. Infelizmente, meu filho foi pego de bucha, como se 

fosse pra poder tapar buraco, foi um cala boca que fizeram, e botaram meu filho num 

lugar que eu jamais imaginei que um dia ele fosse parar. Infelizmente nós somos a 

minoria. Eu me senti super incapaz, mas mesmo assim, eu tive força pra correr atrás. 

Lutei. Falaram que meu filho ia ficar um mês preso, quando deu trinta dias eu me 

preparei para receber o meu filho. Quando eu fui ver e procurar, aumentaram para três 

meses. E eu fiquei desesperada. Meu filho ficou três meses sem visita, tudo por causa de 

que meu deus? Por causa da burocracia. Pra fazer uma carteirinha demora muito, 

exigem documento que a gente nunca imagina, e eu demorei a fazer a carteirinha por 

conta disso. Andei, fui parar em Campo Grande umas três vezes, mas infelizmente 

quando eu fui com todos os documentos que eu consegui, cheguei lá e eles me disseram 

que meu filho foi transferido pro (presídio) Patrícia Acioli. Eu entrei em pânico, entrei 

em desespero, porque a minha esperança era ele sair de Bangu direto pra casa. Mas, até 

aí, eu tive força pra poder lutar e tentar tirar o meu filho de lá de dentro o mais rápido 

possível. Nesse mais rápido possível, o meu filho ficou preso seis meses e vinte e cinco 

dias, trancafiado. Depois de três meses que eu consegui ver meu filho pela primeira vez, 

eu tive força e não chorei perto dele e perguntei: "meu filho, você recebeu o sedex que 

eu mandei pra você? No dia 9 de julho?" Ele falou não. "Mas eu mandei pra você um 

sedex com compra, com biscoito, com muita coisa dentro". Quando pensa que não, 

daqui a pouco chama o nome dele, é o sedex, quer dizer, eles só entregam se a pessoa 

tiver visita. Quando meu filho foi ver, tudo, tudo estragado. Comeram assim mesmo, né, 

porque não tinha como, não tinha outra coisa pra comer. 
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Enquanto (ele estava supostamente cometendo o crime), ele tava assistindo comigo o 

que tava acontecendo na UPP, sentadinho no sofá, entendeu? Quem tava fazendo 

mesmo eles não viram. Quer dizer, eles foram pegar gente que não tinha nada a ver com 

isso. Tanto é que não foi só ele preso, foi mais uns quatro com ele, tudo que não estava 

lá. Pelo menos eu sei que meu filho não estava lá, ele estava comigo. 

Não era para ter evitado isso? Claro que era, não tivesse feito essa covardia com o meu 

filho. Revirou a vida dele toda, acabou, revirou. Quer dizer, perdeu mulher, perdeu 

filhos, perdeu casa, entendeu? Prendeu o emprego? E a gente está nesse impasse, nesse 

sofrimento danado que só eu sei dizer o que a gente está passando. 

 

(A policia) queria bater, queria isso, queria aquilo. A mulher dele falou pra mim, a ex 

né, agora, falou que eles falaram “vai veste logo a roupa aí, porque se não você vai nu 

mesmo. Pô, tô com uma vontade de bater”. Aí ela disse que falou: "vocês vão ter 

coragem de bater nele na frente dos filhos?" Quer dizer, o menininho tinha seis meses e 

a menininha um aninho e pouco, por aí. As crianças ficaram de um jeito… O meu neto 

veio para cá ficou seis meses, veio na eleição e voltou agora, ele à noite quando ele tá 

dormindo ele grita de desespero, que eu tenho certeza que foi desse trauma. Porque eu 

chorava quando eu deitava, eu só deitava, não conseguia dormir, e o Robert e a Ângela 

ficavam gritando: “o bicho pegou o papai, o bicho”. Eles dormindo falando isso, aquilo 

para mim foi uma dor muito grande.  

 

Quando meu filho fez seis meses e quinze dias que tava lá dentro, eu já estava em 

pânico, desacreditada de tudo e de todos o Seu Sidney (Sidney Telles, da Comissão de 

Direitos Humanos da ALERJ) ligou pra mim. Eu desabafei com ele, disse pra ele que 

Deus não existia, porque, o tanto que eu peço a Deus, rezo, peço, imploro… Uma prisão 

que eles disseram ser só para averiguação. 

 

Eles estavam fazendo uma coisa para mostrar serviço. Porque que eles não 

investigaram? Não dizem aí que investiga, que descobriu porque investigou? Eu não vi 

isso. Não investigaram nada, não procuraram saber quem tinha sido. E nisso fizeram 

isso com ele e ficou por isso mesmo.  
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Aí, resumindo, a gente tá nesse impasse, tentando entender, tentando esquecer, esquecer 

eu acho que isso nunca, nunca a gente vai esquecer isso, porque foi uma coisa que foi 

muito pesada pra gente, foi um baque muito forte pra mim, depois disso eu comecei a 

perder dente, tá mole até aqui, fiquei doente, fiquei internada quase três meses, me deu 

problema no pulmão, fiquei ruim, quase fui ali. Mas depois disso eu fiquei bem, e tô em 

pé, podendo dar esse testemunho pra vocês. Eu quando dormia lá na cadeia, lá do lado 

de fora da prisão, eu tinha que geralmente deitar no chão frio, puro, e lá é muito frio, 

então, resumindo, isso ai deu complicação pra mim mais tarde. 

 

Renato Cipriano: Meu nome é Renato Cipriano Silva Gomes, tenho 27 anos. Estou 

morando no Estácio atualmente. Vou falar um pouco do meu testemunho para vocês. 

No dia 20 de março foi o dia que atearam fogo na UPP de Manguinhos. Aí eu tinha ido 

lá no dia 25 de março, ou 26, para cortar o cabelo. E por incrível que pareça, onde tem o 

salão é do lado da UPP que foi queimada. E eu fiquei esperando, eu e mais quatro 

cabeças, para cortar o cabelo. Aí vieram os policiais, por faixa de oito policiais, e 

pediram pra gente encostar na parede, pediram documento. Aí eles anotaram o nome de 

todo mundo num papel, como esse aqui, o número e o nome e liberou, mandou todo 

mundo embora. E quando foi o dia 01 de abril chegaram com o mandado de prisão lá 

em casa, expedido. O mandado de prisão com uma foto e me perguntaram se aquele era 

eu, aí eu falei “sou eu sim, porque?” me falaram “você tá preso”, eu perguntei e não me 

falaram. Ou seja, me levaram sem eu saber porque eu tava sendo preso. Eu só fui saber 

na delegacia. Eu só fiquei sabendo depois que eles tinham me botado num quarto pra 

depois sair do quarto e voltar para o mesmo lugar. Botaram um monte de repórteres 

onde eu ia passar pra poder tirar foto minha quando eu tivesse passando, como suspeito 

do atentado de Manguinhos. Eu pedi para dar depoimento no dia, para explicar o que 

tinha acontecido, dizer que eu não estava na hora do ato, mas o delegado disse que não 

dava mais tempo. Falou “você vai ficar só um mês, se não achar nada a gente vai te 

liberar”. Eu fiquei tranquilo, entre aspas né, porque eu tava ali sem ter feito 

completamente nada. Mas eu já sabia que com um mês eu ia embora. Aí passou um 

mês, dois meses, três meses.  Eu fiquei dois meses e cinco dias em Bangu 10. Sem 

chinelo, com uma camisa, uma calça que eles deram lá. Passei dois meses e cinco dias 

sem travesseiro, sem lençol, um colchão velho, partido no meio lá. A água caia lá duas 

vezes por dia. Foi muito, como é que se fala? Muito doloroso estar em um lugar 

daquele, ainda mais sabendo que você não fez nada para estar ali, o que é mais 
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revoltante é isso. E a todo momento eu falando pra todo mundo o que tinha acontecido 

comigo. E muitas pessoas riam, não acreditavam, outros acreditavam. Depois de dois 

meses e cinco dias, eu fui transferido pro (presídio) Patrícia Acioli, porque eu fiquei 

dois meses e cinco dias sem uma visita, sem um lençol, sem uma toalha, sem pasta de 

dente, com a mesma roupa do corpo, sofrendo pra caramba ali dentro, porque a cadeia 

não é  mole, não é para qualquer um. Depois de três meses e dez dias eu comecei a 

receber visita, que eu vi minha mãe pela primeira vez, depois de três meses e dez dias, 

se eu não me engano. Aí começamos a conversar, e tal, ela sempre tentando me aliviar. 

E eu perguntando como estava a minha mulher, meus filhos, sempre procurando saber 

como eles estavam. Eu sempre querendo que minha ex mulher fosse me visitar, e minha 

mãe dizendo que ela estava correndo atrás da carteirinha e tal. Mas acabou que eu fiquei 

seis meses e vinte e cinco dias e não recebi visita dela. Enfim, é um massacre total 

aquele lugar, não vou mentir. Eu sofri muito, muito mesmo. Eu não desejo aquilo dali 

para ninguém. E tô lutando hoje por justiça, né. 

 

Enfim, minha vida tá virada de perna pro ar. Não sei mais o que eu vou fazer da vida, 

desempregado, as portas se fecharam para mim depois disso. Tô numa luta, se não fosse 

o meu pai e a minha mãe me ajudando, me dando força, eu não sabia o que seria de 

mim, o que teria acontecido comigo, ninguém sabe. E tô aqui agora. 

 

Eu fiquei lá de olhos vendados, só esperando chamar o meu nome pra ir embora, mas 

demorou seis meses e vinte e cinco dias pra isso. Não tive entrevista com ninguém, só 

com esse advogado, eu fiquei dois meses e vinte e cinco dias sem banho de sol, sem 

visita, com a mesma roupa do corpo, sem toalha, sem travesseiro, trancado em 4 m², 4 

ou 6m², cabelão gigante, barbudo, descalço. 

 

Sete horas da manhã passa um rapaz com pão, café com leite, dando. Aí eles abrem o 

chuveiro nesse horário, na parte da manhã. Na tarde vem o almoço, se não me engano 

eles abrem o chuveiro de novo, se não me engano são três vezes por dia. Na parte da 

tarde tem um lanche e de noite tem uma janta também, mas a comida é de pior 

qualidade. Já cansei de achar dente dentro da comida, pedaço assim de coisa, cabelo, 

brinco já achei na comida. Eu reparo muito as coisas assim, ainda mais quando eu tô 

comendo, ai já achei coisa demais. Até dente, eu já mastiguei um dente, quebrei meu 

dente por causa de um dente. 
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Caía três vezes por dia, a água, ai tinha que encher, guardar uns copinhos de guaravita 

(copos plásticos de em torno de 300ml de guaraná natural), encher, guardar assim 

embaixo da comarca, cobrir com um paninho, cobrir com plástico para não entrar 

poeira. Ai a gente ia tomando a água. Acho que era meia (hora) se não me engano 

(tempo que a água ficava aberta). A gente ia guardando copinhos guaravita pra encher. 

Colher não tinha, tinha que comer, improvisar uma colher. Tudo fazia dentro da cela, 

não saia pra nada. 

 

Ah, com umas dez cabeças (sobre quantidade de pessoas dentro da cela). Porque era 

triagem, sempre tá entrando e saindo gente, tinha vez que ficava dez cabeças, tinha vez 

que ficava três. Toda semana saía e entrava gente, todo dia entrava gente. No Patrícia 

Acioli eu cheguei a ficar com vinte cinco pessoas dentro da cela, e eram seis comarcas. 

Eu cheguei, dormi no chão, depois fui para debaixo da comarca, com o tempo eu fui 

subindo. (...) O pessoal da cela mesmo, me deram bermuda, camisa, eu tava assim, sem 

nada, me arrumaram lençol. Isso no Patrícia Acioli, no Bangu 10 não tinha nada disso. 

 

Lourdes Cipriano: Pra mim, eu estava presa junto com ele, no meu pensamento eu via 

onde o meu filho tava. Eu cheguei a sonhar eu lá dentro com ele e o meu filho falando 

"mãe, fica tranquila, eu vou sair daqui". Eu acho que o meu desespero era tão grande 

que atingia ele lá dentro. 

 

E é uma exigência, tem que ser tudo de primeira qualidade, não pode mandar coisa 

vagabunda pra lá não, que não entra. Assim, o creme dental tem que ser o mais caro, 

porque é transparente. O desodorante, tem que ser daquele bem mais caro que é 

transparente. O sabonete tem que ser transparente, tem que ser de glicerina. E tudo que 

mandar tem que ter tudo direitinho no saquinho, tipo assim, como se a gente tivesse 

dando uma coisa prum animal, é assim que eles tratam o ser humano. Porque a gente 

tem que levar comida, eu levava no pote, lá eles virava, virava, virava, pra mim dá pro 

meu filho levar o restante que a gente não mexia, pra ele levar pra cela, era na sacola 

transparente. E misturava aquelas comidas todas, ficava aquela gororoba, a gente fazia 

com tanto carinho e chegar lá ter que despejar dentro da sacolinha pra amarrar pra ele 

levar, olha, aquilo me doía tanto. (...) Ele até falou, "mãe, não faz bolo não", porque o 

bolo só virava farinha. Então eu acho assim, gente, o pote que a gente tava levando já 
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era transparente, não pode ser pote cor de leite ou azul. Eu acho assim, já que eles tem 

aquele negócio da gente passar e eles ver as coisas, não precisaria deles mexer assim 

não, pra que fazer aquele bafafá todo na comida? Parece que tava dando comida pra 

porco. A comida azedava, porque com a mesma faca que eles fazia assim na primeira 

marmita, ia até o final. Quantas comidas que eu levei para o meu filho eu tive que jogar 

no lixo, porque azedava, já estava calor, não estava aquele frio, a comida azedava. 

 

Aí quando ele saiu desse lugar, eu não gosto de falar o nome, falo “esse lugar”, né. Eu 

tava indo pra Nova Friburgo, para casa de uma amiga minha, aí meu telefone tocou, eu 

atendi, eu tava em cima da serra. Eu atendi e ele falou “mãe, eu estou em casa”, eu dei 

um grito tão forte que o motorista até parou o ônibus e olhou para trás. “Ah, meu filho 

foi solto!”, eu queria até descer do ônibus pra empurrar o ônibus e ele andar mais 

rápido. E na serra sobe devagar, e aí eu tive que esperar o ônibus acabar de subir a serra 

e descer toda para eu pegar outro ônibus e voltar. 

 

Renato Cipriano: Vou falar um pouco de mim quando era moleque, é bom né? Eu 

sempre fui fominha de bola, sempre gostei de bola. E quando eu tinha quatorze anos, e 

meu pai não tinha condições de comprar roupa de natal para mim, de ano novo e tal, eu 

ia para os sinais fazer malabarismos para ganhar um trocado. Eu ia com quatorze, até os 

dezesseis anos eu ia. Eu ia no Maracanã, Leblon. Eu juntava um trocado, às vezes até 

ajudava o meu pai, a comprar roupa de natal, ano novo, sempre fui buscar o meu, 

porque nada é fácil. Até os dezesseis anos, com dezoito eu comecei a trabalhar, fui pai 

com dezessete. Meu filho mais velho hoje tem nove anos. Minha vida sempre foi 

corrida, não vou mentir, nunca foi fácil. Sempre lutei pra conquistar o que hoje em dia 

eu tenho, não é quase nada mas eu tenho, foi com o meu suor. Agradeço muito à minha 

mãe e ao meu pai por ter me dado educação, me orientado, me guiado da melhor forma, 

sempre ter me mostrado o caminho certo. Ninguém é perfeito, já errei, como todo 

mundo aqui já errou, mas sempre vou me policiando, procurando fazer o certo na vida. 

 

Lourdes Cipriano: Então ele sempre foi um menino alegre, entendeu? Mas depois que 

aconteceu isso com ele, tem hora que ele fica assim, meio paradão, tem hora que ele fica 

meio pensativo. Aí eu vou e falo alguma coisa e ele “hãn?”, e mudou um pouco sabe? 

Não é mais aquele menino alegre, brincalhão, que chega, brincava comigo. Mas isso aí 

só o tempo, que vai ajudando, porque tudo tem que dar tempo ao tempo. Sei que não vai 
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esquecer, mas vai amenizando um pouco aquele sentimento, porque pra a gente ainda tá 

muito recente. Tem hora que eu escuto o barulho da coisa que abre pra gente (sobre o 

barulho do portão na chegada para visita na unidade). 

 

Renato Cipriano: E no dia da audiência, ninguém falou que me reconhecia, nenhum 

dos policiais. Os mesmos policiais da citação, que escreveram aquilo tudo, que eu tava 

gritando, tacando coquetel molotov.  

 

Lourdes Cipriano: E aí eu não sei o que houve com o Ministério, eu não sabia que era 

o Ministério que acusa, né, falou então “sendo assim, eu retiro a acusação”, e foi 

absolvido. 

 

Renato Cipriano: Como pode né, ficar seis meses sem ter prova nenhuma. (...) 

Inclusive, quando eu tava em Bangu 10, eu achei que tava perdido lá, tipo, porque eu 

fiquei dois meses e cinco dias sem visita, sem ter notícia de nada, pra mim eu tava 

abandonado. Mas ao mesmo tempo, toda vez que alguém abria a cela, eu achava que ia 

me chamar. Lá só quem vai lá é advogado particular, nem defensor vai lá. 

 

O que? Da minha adolescência? É o que eu falei, sempre fui fominha de bola, do jeito 

que fala. Também gostava de jogar capoeira quando eu era criança. Já fui do circo, 

através do sinal, eles passavam de Kombi indo pro circo e me viam, aí um dia me 

chamaram para participar, e eu aceitei. Minha mãe foi lá fazer o cadastro. Eles pagavam 

de seis a dez reais por mês, isso aí na época né, para incentivar a criança a estar sempre 

indo, né. Eu gostava muito, tinha vários esportes, teatro, capoeira, mágica, tinha tudo, 

dança, hip hop, tinha de tudo um pouco. Aí eu praticava, capoeira, circo e futebol que 

também tinha. 

 

Lourdes Cipriano: O negócio que aconteceu com ele foi uma coisa que, como mexe 

com a mãe, mexe com ele, mexe com a família toda, a gente só pede mesmo força pra 

poder lutar por justiça né, porque o que eu quero é justiça. Eu não posso dizer pra vocês 

“eu não quero justiça não, isso é normal. Eu não posso deixar isso em vão, e se tiver que 

correr mesmo, eu vou. 
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Renato Cipriano: No Bangu 10, na verdade, eles fazem o que eles querem (os 

agentes), eles xingam, eles batem, a gente fica à mercê deles, porque é triagem e quem 

manda é eles. Agora Patrícia Acioli não, é tranquilo, assim. Mas agora, no Bangu 10 é 

massacre total. (...) Já cansaram de chegar na cela onde eu tava quebrando tudo (os 

agentes). Os copinhos, as laranjas. Eu juntava laranja pra chupar porque eu me sentia 

muito resfriado, né, e tenho problema no nariz também. E eu juntava as laranjas para de 

madrugada assim, quando desse vontade chupar, e eles já entraram na minha cela assim: 

quebrando tudo, pisando nas minhas laranjas. Tudo jogado, colchão, molharam tudo. 

Bangu 10 é do jeito deles né. Lá onde eu tava, depois de um tempo, eu tava guiando o 

culto, né, porque o mais velho vai guiando. Tipo assim, o cara tem dois meses, faz uma 

transferência, aquele que tem um mês vai assumir o culto. Ou seja, quem vai todo dia 

assumir o culto lá da galeria. Um cara mais velho fez transferência e como eu era o 

segundo mais velho ali da galeria, fiquei levando o culto. E eles tinham funcionários 

que quando estavam no plantão deles eles não queriam que tivesse o culto. “Hoje eu não 

quero forró, eu não quero putaria”, e falava assim mesmo, “não quero negócio de 

Igreja”, falava da forma deles, assim, xingando. Então, tinha dias que era o plantão 

deles e a gente não lembrava que era plantão deles, e a gente botava o culto a diante. E 

eles entravam com tudo dentro da galeria, e perguntavam “quem é o dirigente” e quem 

tá dirigindo tem que falar quem é né, e eu falava “sou eu”, e entravam na cela, 

quebravam tudo e falavam “eu já falei que não quero essa merda aqui, no meu plantão 

eu não quero isso”. Eu não sofri agressão não, mas eu já fui pra solitária (utilizada para 

castigo), como eles chamam lá, por causa do culto. (...) Lá, não tem colchão, tava tudo 

cagado, um fedor, tudo cheio de água, um fedor, eu fiquei num pedacinho assim em pé, 

não dava pra sentar, tava tudo cagado. Cheio de mosquito da dengue pra tudo quanto é 

lado, cada mosquito desse tamanho ó (faz sinal de algo grande com a mão), te juro que 

eu vi. 

 

Lourdes Cipriano: Outra coisa, a sola do pé do meu filho veio com cada bolha desse 

tamanho, ele disse "mãe, o banho de sol é descalço, pisa naquele cimento quente 

pegando fogo", eu falei "que isso gente, isso não é um banho de sol é um castigo". 

 

Renato Cipriano: E não pode ir com camisa. 
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Lourdes Cipriano: Sem camisa! Isso é banho de sol? Banho de sol que eu conheço é 

na parte da manhã, o cimento está fresquinho, aquele sol brando. Eles mandavam lá pra 

meio dia, né. 

 

Renato Cipriano: Logo depois do almoço. O almoço era 13h.  

 

Lourdes Cipriano: Da primeira vez que eu fui visitar ele, todo mundo já me avisou. 

Você não fica procurando nada nele não, pode abraçar, pode, mas não fica procurando 

pra ver se ele está machucado não. Porque se não quando ele entra ele vão lá e ó, caçapa 

(se referindo aos agente agredirem depois o preso). 

 

Renato Cipriano: Isso é regra, se ela for me visitar por acaso e me apalpar, já sai da 

regra deles lá dentro, no caso. 

 

Lourdes Cipriano: Olha, era assim, na visita, a gente ficava do lado de fora. Abria 

nove horas. A gente fazia a fila pra poder dar a carteirinha, passar no livro lá, achar o 

nome da pessoa. Pegar um papel pra gente, no começo, depois que teve já uma 

carteirinha, ele me dava a carteirinha para eu entregar a ele. Isso no Patrícia, no Bangu 

eu não cheguei a ir. A gente pegava aquele papelzinho e ia formar outra fila do lado de 

fora daquele portão para esperar eles abrirem e mandar entrar de dez em dez. Aí lá, 

outro processo que a gente tinha: mostrar as comidas, mostrar as coisas, e eles iam, 

mexiam, furavam, os potes todos furados, era um bafafá. E quando acabava ali a gente 

fazia outra fila pra fazer o coisa (se referindo à revista vexatória) na gente. A  gente 

passava por um negócio detector, aí lá dentro a moça mandava a gente tirar toda a 

roupa, nua do jeito que nasceu, aí mandava sentar num banquinho, aí mandava sentar 

num banquinho, eu sentava num banquinho, aí quando eu acabava de sentar num 

banquinho que eu ia lá pro cantinho, ela mandava eu me abaixar "você abaixa, fica de 

coque (posição de cócoras)", eu ficava de coque e ela fazia isso "ó". Pô, se eu já sentei 

no banquinho, se eu já passei no detector, por que ela tinha que olhar pra minha 

bichinha, né? Eu acho que não tem lógica isso. Aí dali ela falava “pode botar a roupa” e 

antes de botar a roupa ela olhava toda a roupa. Olhava nessas costuras que a roupa tem, 

olhava, apalpava tudo. E quando terminava de botar a roupa a gente ia lá pro fundo, 

onde ia abrir. Ali era outra espera, e nisso as bolsas da gente já estava tudo jogadas lá, 

de qualquer jeito. Ainda bem que todo mundo botava o nome lá, escritinho, e a gente 



 

196 
 

ficava procurando o nome. Aí vinha esse mesmo moço que faz o negócio na gente, que 

a gente dá a carteirinha e ele coisa o papel, ele abre o cadeado de fora, ali a gente entra e 

ele tranca a gente. A gente fica lá, dá o papel pro agente que fica lá, e a gente fica lá 

esperando a boa vontade dele ir lá chamar a pessoa. Aí quando chama a gente pega o 

pratinho descartável, tudo descartável, pega e a gente fica ali até o final da visita. A 

visita era de nove às quatro, nove horas começa todo o processo (de filas e revistas), aí a 

gente (entrava) era onze horas, onze e meia, teve vez de eu entrar quase duas, assim, 

antes deu dormir lá. 

 

Bom, o que eu vi lá no Patrícia Acioli foi muita coisa, uma mãe se revoltou lá porque o 

filho dela foi para na solitária, e quando tá na solitária não tem visita. Ela se revoltou e 

discutiu com o cara lá que coisa a carteirinha, aí eles botaram o menino para ficar dois 

meses sem visita. Tudo é uma coisa que quer dizer que a mãe não tem nem direito de 

reivindicar, porque ela só queria saber o porquê dele estar na solitária. Mas ele foi e não 

quis dizer e ela foi e falou um pouquinho mais alto “mas você tem obrigação de dizer o 

porquê, o que ele fez”. Por fim, ela não descobriu e seguraram a carteirinha dela, “daqui 

a dois meses a senhora volta aqui pra ver seu filho, é o castigo dele. E direto na 

solitária”. Nossa, aquela senhora saiu dali tão mal, que passou mal, um homem teve que 

dar até água com açúcar pra ela. Quer dizer, não é só o preso que eles maltratam, a 

família também sempre sofrendo, uma pontinha daqui, uma pontinha dali, sempre 

atingindo a família. 

 

É triste gente, é uma coisa que não dar pra digerir. Ou eles pegam e jogam fora a 

comida ou eles comem. E ninguém pode falar nada, porque se não quem tá dentro sofre. 

Não fale nada, fique caladinha, se falar alguma coisa o parente que tá lá dentro leva as 

pancadas, apanha, vai pra solitária, e paga por uma coisa que não fez. Porque eles 

batem. Quando o meu filho foi preso eu entrei em pânico, passava na minha mente eles 

batendo no meu filho, eu ficava em pânico, eu pensava “meu Deus, eles vão dar 

cassetete no meu filho”, na minha mente eu via até o meu filho mancando. Ainda mais 

quando a mulher dele disse que queriam bater nele. E na mente da gente passa coisa que 

até Deus duvida. Porque não é mole não, mas graças à Deus eles não bateram, só levou 

preso. Ele falava mesmo que tinha alguns que pediam para ir beber água, não bebia 

água e ainda apanhava. 
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Renato Cipriano: Pedia para ir ao banheiro, se demorasse, apanhava. Uma vez entrou 

um cara no banheiro e ele não demorou pra sair nenhum minuto, mas ele levou tanta 

pancada que dava para ouvir ele “urgh”. (...) Foi assim que eu cheguei. Que quando 

você chega você fica num pátio, né. Esperando a boa vontade deles de te mandar pra 

cela, que lá tem banheiro. Mas lá no pátio também tem banheiro, mas é do jeito deles. O 

cara pediu pra ir ao banheiro e foi dar uma “barrigada”, aí demorou a sair de lá, e (sinal 

de apanhou), acho que nem se limpou. Outro pediu pra ir ao banheiro também, pancada. 

Eles batem de quenia, aquele chinelo quenia, que é de couro. 

 

Tinha um cara lá que tinha problema, distúrbio mental. Tipo, dava umas onze horas da 

noite e ele começava a querer abrir o portão, chamando não sei quem. Pra ele, ele não 

estava preso. “Eliseu, Eliseu”, o cara era meio, não sei, né. Aí os funcionários vieram e 

ficaram rindo, sabe? Aí um deles estava com um negocinho desses de dar choque e 

começou a fazer assim no cara “tsiziii”, dando choque, quando o cara achava que estava 

abrindo a porta para sair. Ficaram assim uma meia hora, “brincando com o cara”, dando 

choque no cara. 

 

Lourdes Cipriano: A mesma coisa eles, eles juram a bandeira, trabalhar direito. E 

acabou ali. Se eu sair ali na rua, um policial olhar pra minha cara e cismar comigo ele 

me leva presa. Ele bota alguma coisa na minha bolsa pra ter um flagrante e pronto. 

 

Renato Cipriano: Hoje em dia é só falar “me xingou”, e pronto. (se referindo a quando 

o policial prende alegando que foi desacatado) 

 

Lourdes Cipriano: E aí a pessoa que é física, fica a mercê deles, fica tipo o 

periquitinho (história que ela conta no início, sobre um periquito que acabou morrendo), 

fica sem força, qualquer coisinha a gente é frágil. Eles podem vir, me cercar e pronto, 

tirar a mão do bolso e me mostrar “aqui ó, o que eu achei da na tua bolsa”, e seu eu 

disser que não é meu a pancada come ali mesmo. E eu vou presa como traficante. E 

assim vai indo, o juramento deles não é nada. 

 

*** 
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5.1.3 Espaços de Cumprimento de Pena após a Condenação  

 

 Testemunho Vera Alves: Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

 

Meu nome é Vera Lúcia Alves, estou quase fazendo 70 anos e até 24 anos atrás, a 

minha vida era uma vida aparentemente normal. Mas meu filho saiu para um fim de 

semana em Cabo Frio com os amigos, pra casa de amigos e, quando eu o encontrei, ele 

já estava dentro de um caixão. Porque havia em Cabo Frio nessa época um grupo de 

pessoas extremamente irresponsáveis, né, envolvidas com jogo do bicho, envolvido com 

políticos corruptos, envolvido com o que se chama...Mas…esse rapaz que à época tinha 

23 anos, Cleiton, ele já tinha feito muitas coisas, depois, durante as apurações a gente 

ficou sabendo, ele tinha feito muitas coisas que não deveria ter feito, mas sempre era 

acobertado por essas pessoas. Então o político ia pedir na delegacia para ele não ficar 

apreendido, o dono do jogo do bicho também, que era um banqueiro aqui do Rio de 

Janeiro, que era dono daquela área, também interpelava, enfim. E ele a vida inteira, 

desde menino, ele cometia atos infracionais. Nesse dia que ele matou o João Paulo, ele 

tinha assaltado uma loja na praia do Forte e tinha inclusive dado muitas coronhadas na 

cabeça do dono da loja, uma loja de fliperama. E ele usava drogas. Foi pra um bar, o 

Trailer Bar, na praia do Forte, segundo testemunhas ele fez muito uso de drogas, brigou 

com a mulher, com a companheira dele, queria matar a mulher e gritou várias vezes 

(que tinha) uma arma e foi até uma forma até da gente identificá-lo, porque era uma 

arma prateada e que ele exibia. "Vou te matar" e o pessoal dizia "Por favor, não mata" e 

ele "vou matar", e ele querendo matar a mulher.  

E, no dia seguinte, meu filho, não é porque era o meu filho, mas era um menino muito 

bonito, chamava muita atenção e fazia muito sucesso com as meninas na praia. Então, 

no dia seguinte, João Paulo não estava na praia. E as meninas da praia, o pessoal todo 

da praia, ele surfava, então chegava bem cedo, o pessoal sentiu falta dele. Aí 

começaram a comentar e tal. Isso nós, eu estava em Barbacena com o meu outro filho, 

que ele ia participar de uma competição, quando nós recebemos (a notícia), isso 

aconteceu onze horas da noite. Ele tava num (ponto de ônibus), esperando o ônibus, 

porque o carro da casa não dava pra levar todo mundo, eles queriam ir pra Búzios 

assistir um show e aí resolveram todos ir de ônibus. Todos oscilavam entre 14 e 16 
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anos. (Ele) tinha 16 anos e tinha um outro de 16 anos. Era um grupo de amigos do 

(Colégio) São Bento. Ele estudava no São Bento. E ficaram sentados. Eles chegaram, o 

ônibus tinha acabado de sair, eles sentaram no ponto de ônibus esperando o ônibus. 

Depois que esse Cleiton fez toda essa arruaça, lá no Trailer Bar, lá na praia do Forte, a 

mulher fugiu num momento lá que ele foi no banheiro e aí ele veio caminhando, 

caminhando. Eles estavam numa praça, que chama Praça São Cristóvão, no centro de 

Cabo Frio, até um pouco distante da praia do Forte, mas e...segundo os meninos, ele 

teria passado, não tinha nada na mão, passou, eles estavam sentados, passou pra 

esquerda, né, no sentido da esquerda do meu filho, por todos os meninos, uns com 

namorada, outros brincando e tal. Quando voltou, o meu filho era o último da fileira 

sentado, ele voltou, suspendeu a camisa, encostou a arma no peito dele e atirou. Não 

trocou uma palavra, não disse nada...E, no dia seguinte, na praia, como eu tava dizendo, 

sentiram a falta dele e começaram a falar "Mataram um menino, no ponto do ônibus, 

será que?" , "É, era um menino, assim, assim, assim", "Quem será que matou, como é 

que foi" e tal, e aí algumas pessoas disseram que era um rapaz que tava com a blusa 

assim assado, que tava num bar e que aí exibia a arma, então a mesma arma que matou 

o menino, enfim. Um policial que estava na praia ouviu aquela conversa e aí procurou 

um outro policial e disse "Olha, mais ou menos eu ouvi na praia quem é o rapaz que 

matou o menino na praça". E aí, eles foram na busca, uma pessoa já conhecida em Cabo 

Frio, pelas coisas que fazia, e eles foram e conseguiram achar, ele tava em casa, a arma 

tava escondida e ele, a única coisa que ele falou é "Eu não matei, eu só bati com a arma 

no braço dele e eu não sei porque a arma disparou", mas aí foi preso em flagrante. Só 

que, naquela época, a minha família toda não queria deixar só ele ser preso e 

condenado, queria fazer justiça pelas próprias mãos e eu fui totalmente contra, eu disse 

"Não, não vamos, eu acredito na justiça, se ele matou nós vamos fazer com que se 

cumpra a legislação, não vamos fazer nada com ele, deixa ele pra lá", mas eu só queria 

entender o que aconteceu, porque os meninos ficaram muito chocados com aquilo tudo 

que aconteceu e não sabiam me explicar. Porque eu imaginei: no mínimo, eles falaram 

alguma coisa, sei lá, jogaram alguma coisa nele, não sei, eu queria que ele me dissesse o 

que tinha acontecido. Mas foi passando o tempo e tal e num depoimento dele, eu achei 

estranho, ele falar "Não, porque eu só bati com a arma no braço dele". Aí, na perícia que 

foi feita na arma, porque foi apreendida a arma junto, pra, vamos dizer assim, pra falta 

de sorte dele, com a mentira que ele falou, que a arma bateu no braço e atirou, a arma 

tinha um defeito. Era um 38, prateado e que ele tinha que puxar o cão da arma e apertar 
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o gatilho. Se (só) apertasse o gatilho, ela não fazia nada e nem se batesse, porque ela 

tava empenada e ela não atiraria. E aí foi comprovado. Isso o próprio delegado no ato da 

apreensão, da prisão dele, viu que não podia, isso não podia acontecer. Até que ele falou 

"Ah, matei e sei lá", matou, atirou, agora já tá preso e, enfim, e ele acabou confessando 

o que realmente tinha feito.  

Mas eu fiquei, meu filho caçula e tudo mais, tenho mais quatro, mas mesmo assim, eu 

fiquei muito, sei lá, chocada com aquilo tudo. Ninguém nunca tinha visto de tão perto 

alguém tirar a vida de uma outra pessoa, ainda mais uma pessoa indefesa, que não 

estava fazendo nada e procurei entender um pouco o que tinha acontecido. Quem era 

esse rapaz, esse Cleiton que matou o João e aí fiquei sabendo das histórias dele. Do que 

ele já tinha feito, vários estupros na cidade, mas devido a ele ter essa ligação com todo 

esse esquema de jogo do bicho, de policial, de político e tudo mais, políticos bem 

influentes e conhecidos, e as coisas iam passando, as pessoas eram ameaçadas. Quando 

eu soube que ele tinha assaltado uma loja na praia do Forte, eu fui nessa loja conversar 

com esse senhor e ele me disse: "Dona Vera, eu gostaria muito de fazer alguma coisa, 

mas eu não vou fazer nada, porque já vieram aqui, já deram recado que não é pra eu 

fazer nada. Então deixa." Tava cheio de curativo na cabeça, levou alguns pontos...Ele 

falou "Olha", ele apontou pros fundos, que é uma loja na frente e nos fundos era a 

moradia dele. Ele disse "Eu tenho três crianças pra criar e eu não vou fazer nada, aliás, 

aqui na cidade ninguém faz nada contra esse grupo". Então, aí procurei uma senhora 

que a filha tinha sido estuprada por ele, uma menina de doze anos, mas ela falou, "Não, 

também já fui avisada, já tem um tempo, já esquecemos, ela tá fazendo terapia e a 

senhora...não adianta, porque ele não vai ser incriminado por mais nada e a senhora tem 

que ter muito cuidado, porque eles são muito poderosos aqui na cidade." Olha, tinha 

policial da polícia civil, tinha político e tinha um banqueiro de bicho. Um grupo bem 

seleto de pessoas, né. E, a partir daí (pensei)..."Não, eu vou conversar com ele, vou 

conversar com ele", até que um dia eu fui conversar com ele numa delegacia. E ele 

falou: "Olha, realmente eu não considero que eu matei, porque quem dá e tira a vida é 

Deus, eu vejo a senhora falando muito de Deus, de Deus, de Deus e a senhora cobra 

dele, porque ele que fez essa sacanagem de me botar aqui na cadeia. O teu filho tá lá no 

bem bom e a minha mãe que tá aqui chorando que eu tô aqui dentro". Só que eu achei 

estranho, porque ele não tinha cara de preso. Quando eu passei pra conversar com ele na 

sala do delegado, eu vi os outros presos e vi os outros presos, assim, muito abatidos.  
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Naquela época, tinha preso dentro das delegacias, as pessoas abatidas, sujas, entendeu? 

Com uma cor estranha e ele todo bonitão, um cara saradão, bonito, um rapaz muito 

bonito, forte. Falei "Meu Deus, como é que pode uma pessoa tá presa e não tá como os 

outros?" Eu, nessa época, eu morava perto do Largo do Machado, no Flamengo, e eu fui 

conversar com o padre ali na igreja, o padre Bruno Trombeta. Aí eu falei com ele: 

"Padre, eu não entendo porque que eu...porque que o rapaz...eu tive na delegacia..." 

Contei pra ele o que tinha acontecido e ( que) eu achei estranho porque que ele tem uma 

boa vida, tá limpo, tá cheiroso, o cabelo penteado, não tem nada, bem vestido, e os 

outros tão todos daquele jeito. Aí ele conversou muito comigo e falou "A senhora quer 

entender o que é a cadeia? Eu vou mostrar pra senhora o que é a cadeia." E a partir daí 

eu me envolvi com a Pastoral Carcerária.  

Só que me envolver com a Pastoral Carcerária...e, um pouco antes, eu conheci várias 

mães que também sofreram, elas estavam sofrendo a mesma dor que eu né, de ter 

perdido um filho, de ter perdido mais de um filho. Algumas por crimes de trânsito, 

outros por assassinatos, também, assaltos, ou sequestro e conheci pessoas assim, 

incríveis. Como, por exemplo, tinha acontecido, no ano anterior, a chacina de Acari, 

tinha acontecido a chacina de Vigário, então nos juntamos, até o pessoal na época 

falava: "São as Veras que querem mudar o Brasil". Porque tinha a Vera Dias Carneiro, 

que era da VITA, que tinha perdido o filho num crime de trânsito; tinha a Vera de 

Acari; tinha a Vera de Vigário; tinha a Vera do João Paulo, enfim. E, como na missa de 

sétimo dia do João, minha família tinha dito que a gente tinha que fazer um movimento, 

não sei o que, antes tinha falado comigo "Já que você não aceita que a gente termine 

com ele, vamos então fazer alguma coisa". (Eu falei) "Então tá bom, então vamos, 

vamos fundar o movimento pela vida". Então fundamos o Movimento pela Vida, que 

teve muito apoio, funcionou, hoje em dia ele tá meio parado, mas funcionou durante 

muitos anos e teve...ajudou, assim, muita gente. A gente conseguiu fazer muita coisa 

durante muitos anos. 

Nessas idas e vindas minhas uma coisa que ficou bastante ruim...porque como eu falei, 

tinha o pessoal do jogo do bicho, né, e numa entrevista, (eu) falava que era muito ruim, 

porque esses grupos encobriam os erros das outras pessoas, não só cometiam erros, 

como encobriam das outras pessoas. Me perguntaram, "Mas quem encobre?" (E eu) 

"Por exemplo, o banqueiro de bicho fulano de tal, porque eu sabia quem era ele. E, 

inclusive, financia campanha de político, que é o fulano de tal, entendeu?" E dei nome 

aos bois. Bom, banqueiro de bicho entrou com uma ação contra mim por calúnia e 
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difamação, porque eu tinha dito publicamente que ele era um banqueiro de bicho e isso 

foi julgado aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lógico que no final foi 

arquivado, mas o desembargador não deixou nem eu falar com ele. Como me defender 

perante o desembargador. Me botou porta fora que eu não tinha nada pra falar com ele, 

que eles não tinha nada pra falar comigo. Aí eu saí desesperada aos prantos de dentro da 

sala...ser expulsa de uma sala de um desembargador, onde eu não ia pedir favor nenhum 

a ele. E, pouco tempo depois, entrou a pessoa, o banqueiro de bicho com o seu 

advogado na sala. Aí, depois de algumas investigações, de algumas apurações, foi dito 

que tinha um envolvimento, né. Assim...eu consegui comprovar tudo, fiz vários dossiês 

dessa, toda essa articulação que existia na cidade de Cabo Frio. 

Mas foi totalmente ignorada a minha denúncia, não foi levada a termo e o que aconteceu 

foi que eu fui ameaçada de morte, várias vezes. Numa das mobilizações que nós 

fizemos em Cabo Frio... Por sorte, vamos dizer assim, a banda normal, porque eu não 

acho que seria a banda boa, porque o normal é o policial ser bom, o anormal é ser ruim. 

Então, a banda normal da polícia, no serviço de inteligência, recebeu uma denúncia que 

iam fazer uma emboscada, que tava armada a emboscada, no meio do caminho entre 

Cabo Frio e o Rio, e eles não iam ter tempo de desfazer sem eu ter passado. E iam 

conseguir me pegar, porque já tinham feito campana na porta da minha casa, feito mil 

perguntas, onde é que eu ia, onde é que eu não ia, onde é que meus filhos estudavam, o 

que eles faziam. Meus filhos tiveram que andar um tempo escondidos, os amigos 

também foram ameaçados, ligavam pras casas e tudo mais. E aí eu tive que vir...um 

helicóptero da polícia foi me buscar em Cabo Frio, pra eu não vir de carro. 

Nada foi comprovado ou nada quiseram comprovar e acabou que ficou por isso mesmo. 

Por conta disso, eu andei três anos com segurança. Segurança super armada, entendeu, 

meus filhos tiveram que sair da escola, enfim. Foi uma situação muito, muito, 

complicada. Quem financiou foram amigos nossos, amigos da minha família que 

pagavam, amigos da minha família, o Estado não deu segurança nenhuma. O 

comprometimento dessas pessoas ligadas a esse crime, que não tinha motivação 

nenhuma, né, é só pra defender uma pessoa que cometia crimes em Cabo Frio, era tão 

forte, tão forte, tão forte, que a arma que matou o meu filho, ela foi entregue pelo 

próprio, pela própria pessoa que atirou com a arma, ele reconheceu a arma, deu a arma e 

foi perguntado várias vezes se era aquela arma, se aquela arma era dele. A bala que foi 

tirada de dentro do coração do João Paulo foi pro exame de balística. A arma e a bala. 

No confronto de balística, o exame deu negativo. A bala que atirou e a arma não eram 
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compatíveis. Aí vamos pra imprensa, vamos pra mídia, vamos gritar, vamos pra rua, 

vamos fazer...Tribunal de Justiça, Ministério Público...vamos fazer...Não é possível essa 

ser a bala que tiraram do coração do meu filho. E a bala, o revólver foi aquele que ele 

entregou. Bom, aí veio a policial que fez a prisão dele, junto com um policial militar, 

sem marcar nada, viemos no Rio, porque eles vieram pro Rio e foram pro DFAE, ali 

onde tem o Museu da Polícia, pra identificar a arma. Eles identificaram a arma, e nós 

tínhamos bastante conhecidos, dentre eles um delegado de polícia e ele foi falar com o 

diretor do IML: "Olha, você escolhe, ou você faz outro confronto, e aí eu exijo que eu 

esteja perto, eu quero assistir, ou nós vamos falar da sua conivência com esse grupo." Aí 

ele optou por fazer outro confronto. Só que o juiz arrolou como testemunha e o 

advogado, como testemunha de defesa dele, do assassino, a perita que fez o exame de 

confronto de balística, o primeiro, que deu negativo, que era uma mulher, e ela disse: 

"Olha, não sei o que aconteceu, mas a gente só podia usar um comparativo e a gente 

usou um comparativo e esse comparativo deu negativo." Mas aí o segundo deu positivo, 

lógico, só podia dar positivo. 

Então, essa questão dos presídios, né de visitar as unidades prisionais, padre Bruno 

Trombeta me introduziu nesse mundo. E a partir daí, eu fiquei trabalhando com ele 

durante muitos anos, até seis anos atrás, na Pastoral Carcerária, da Igreja Católica. Eu 

entrei em 1996 pra pastoral carcerária. E, inicialmente aqui, da arquidiocese do Rio de 

Janeiro e depois fui pro estado todo, aí depois fui indicada pra região sudeste e depois 

pra nacional, enfim, tudo voltada para trabalhar com os presos. 

Porque eu sempre fui aquela pessoa que entrava, desde nem saber que tinha que fazer 

isso, eu já sabia que eu tinha que estar e olhar, porque eu olhava sempre. O mesmo olhar 

que eu tive quando eu entrei na delegacia lá em Cabo Frio e que vi que uns presos 

estavam de um jeito e o outro tava de um jeito totalmente diferente, eu entrava nos 

outros presídios e olhava também. Então, aí dessa forma a gente conseguia que os 

presos fossem levados para o hospital, que os presos que não tinham assistência jurídica 

fossem atendidos pela Defensoria, na época a Pastoral Carcerária tinha uma gama de 

advogados muito grande, muitos advogados, alguns voluntários, alguns recebendo para 

trabalhar com os presos e presas, então a gente conseguia direcionar e tinha esse olhar 

bem focado já pros direitos humanos. Já nessa época mesmo, da Pastoral, lá atrás, ainda 

quando a Pastoral ainda era na catedral, no subsolo da catedral, nós, um dia numa 

conversa, eu conversando com o padre Bruno, passando as anotações que eu tinha feito 

na visita e ele falou: "Ah, tem uma irmã que quer conhecer a senhora, dona Vera." Eu 
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falei: "Ah, que bom ter uma irmã querendo me conhecer’. Aí veio a irmãzinha, já bem 

idosa, daquela irmandade que é a do Hospital, Irmãs da Providência, se eu não engano o 

nome. E ela disse "Ai, eu queria mesmo falar com a senhora, porque a senhora já fez um 

trabalho em Petrópolis, né?" Eu disse "Fiz, ajudei a coordenar e fundar a Pastoral 

Carcerária da Diocese de Petrópolis." "Porque eu to atrás de uma mãe, que tem um 

preso que quer muito falar com essa mãe, ele precisa muito falar com essa mãe." Eu 

falei ‘Irmã, pode dizer, eu procuro achar"...Petrópolis é pequeno e tal, a gente consegue 

identificar as pessoas. Ela falou "Pois é, eu vou lhe dar então o nome e o telefone, tudo 

da pessoa". Essa pessoa era eu, que o preso queria falar, que era o preso que tinha 

matado o meu filho. Eu não falei pra ela, pra ela não ficar decepcionada, mas aí eu e o 

padre nos olhamos assim, eu digo: "Tá bom, irmã, vou tentar fazer contato com ela pra 

ela ir lá falar com ele". Claro que não fui e nem nunca conversei com ela pra falar isso. 

Olha, nós tínhamos ainda (o presídio) Frei Caneca. Era uma situação muito ruim, mas já 

era muito ruim...mas, se você comparar com os dias de hoje, era muito melhor do que 

hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, até porque as instalações eram muito melhores. 

Talvez as instalações das celas, embora eu não tenho como dizer que é melhor agora, 

porque não é melhor agora, porque, numa cela onde caberiam 60 pessoas, 60 não, 30 

pessoas, você coloca 100 pessoas, não tem como...Lá não existia, à época, não existia 

isso. E eles tinham, na contrapartida disso, eles tinham uma área de lazer muito grande, 

então tinha auditório, tinha cinema, tinha sala de aula, tinha o serviço técnico todo 

funcionando a pleno vapor, tinha um hospital maravilhoso, o Hospital Central ali na 

Frei Caneca. Então, eles tinham um outro tipo de vida, que eles hoje não têm, porque 

eles hoje estão amontoados como bicho, pior do que bicho, e não têm nada, né, não têm. 

Mas, naquela época, eles tinham, isso eles tinham, um hospital, tinha escola boa, tinha 

atendimento jurídico, tinha o serviço social, dentista, tinha tudo o que o ser humano 

precisa ter de apoio, não podendo sair para outros lugares pra fazer. Hoje eles não têm 

absolutamente nada disso. Na época já tinham várias questões, com certeza. Por 

exemplo, esse presídio que a freirinha falou que era onde estava o Cleiton, que era um 

presídio que já estava superlotado. 

Nessa época, que eles estavam aqui na Frei Caneca, que existia a Frei Caneca, nós 

estávamos dando uma palestra no Clube de Engenharia, aqui na avenida Rio Branco e, 

de repente, eu vejo uma pessoa me olhando muito, me olhando muito. Eu falo "Não, não 

pode ser, ele tá no presídio, como ele tá aqui? Não, eu to vendo coisa, to alucinando, né, 

porque não pode ser." Mas era ele mesmo. Ele, era ele mesmo, e chegou pra mim e 
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disse: "Eu vim aqui pra dizer que eu to bem, viu?" Falei "Que ótimo que você esteja 

bem." Ele tinha que estar lá no presídio. Ele cumpriu o regime semiaberto no Edgar 

Costa. Ele não ficou um dia no Esgar Costa, ele ficava em Cabo Frio e as pessoas me 

ligavam: "Ele tá no baile", "Ele acabou de assaltar uma pessoa", "Ele acabou de fazer 

isso, ele acabou de fazer aquilo"...Volta à mesma coisa. Da mesma forma que alguns era 

subjulgados, viviam na opressão, sem direito à nada, alguns com o conhecimento ou 

com dinheiro, como hoje em dia, conseguem uma série de regalias. Então, as mazelas 

eram grandes também naquela época, não eram fáceis não, eram grandes mesmo. Mas 

era melhor do que é hoje em dia, porque o volume aumentou muito, os serviços caíram 

muito, então a situação é muito pior.  

Mas eu lembro que no Hélio Gomes tinha uma fábrica de pães e que, ao mesmo tempo 

que tinha uma fábrica de pães, que vendia até pra um supermercado muito famoso do 

Rio de Janeiro os pães, tinha muitos ratos. Eu lembro dos ratos. Eu lembro de uma vez 

estar visitando com o Conselho da Comunidade, que até a doutora Margarida 

(Presburger) estava junto nessa visita, e eu lembro dos ratos passeando, eu desesperada 

com os ratos e ela bem à vontade conversando com o diretor e eu dizia "Margarida, pelo 

amor de Deus, os ratos vão passar por cima da gente" e na padaria, por cima do saco de 

farinha, entendeu? Então era essa coisa ruim, né, que existe hoje, dessa sujeira, desses 

maus tratos, dessas condições sub-humanas que as pessoas são subjugadas. Naquela 

época já existia. Em menor quantidade, mas já existia com certeza absoluta. 

Eu lembro que, na conversa com os presos, porque a gente tinha, até pela quantidade, a 

gente tinha muito mais tempo e muito mais liberdade de conversar com eles. Então, eu 

lembro assim, nessa época de 90, de 2000, de estar dentro do presídio sentada no pátio, 

conversando com eles. Muitas vezes até conversando coisas que nem eram do presídio, 

sobre política, sobre arte, sobre...outras coisas completamente diferentes. E, 

logicamente, a gente atendia dentro dos lugares onde eles não podiam sair e ouvia muita 

coisa, não vou dizer que não tinha aquele guarda que fazia as coisas erradas, né, aquele 

guarda que não atendia bem, aquele guarda que maltratava a família, isso sempre, acho 

que desde a história que existe, desde a cadeia velha, aqui né, nessa casa (ALERJ), 

existia esse tipo de pessoas. Mas era assim, de violência, a grande violência que eu 

presenciei foi nesse (presídio) Hélio Gomes, uma rebelião que teve e que alguns guardas 

foram pegos como reféns, mas foram liberados depois, mas essa questão de ficar 

subjugado a uma arma, a uma faca, enfim, não sabendo o que vai acontecer é uma 

situação muito muito ruim, porque pega sem a pessoa esperar, não é uma coisa que você 
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tá saindo de madrugada e pensa: “Ah, pode acontecer alguma coisa”, não, a pessoa tá 

trabalhando e de repente é pego de surpresa naquela situação. E, no próprio Bangu 3, 

quando foram...foi pega a equipe técnica, mas eles já tinham dado um sinal de que as 

coisas já não estavam bem, isso agora já na década de 2000 e tal, que as coisas não 

estavam bem, que eles estavam sofrendo ameaças lá dentro, que eles estavam, os presos 

né, que eles estavam sofrendo ameaças, que estavam acontecendo uma série de coisas 

que não deveriam acontecer, e que eles iriam tomar uma atitude. E as autoridades 

resolveram bancar que não iam ceder nada e acabou acontecendo a grande rebelião lá no 

Bangu 3.  

Mas eu não lembro assim, a igreja era uma coisa muito forte, a pastoral carcerária era 

muito forte nesse período, hoje em dia não tem a mesma força, (era) muito respeitada. 

Tinha uma atuação muito, muito, muito eficiente mesmo, tanto no campo espiritual, 

como no campo do direito, no campo de humanas, no olhar com relação ao direito dos 

presos, entendeu, então isso era muito, muito, muito importante e a gente conseguia agir 

com bastante certeza e conseguir mudar algumas coisas, conseguir valer o direito deles. 

Como representante da pastoral carcerária, coordenadora, (anos) dois mil e alguma 

coisa, porque eu entrei na época em que Marcelo (Freixo) estava na Justiça Global e que 

eu era membro do Conselho da Comunidade, ele era presidente do Conselho da 

Comunidade. Depois disso, várias coisas aconteceram no Conselho da Comunidade e eu 

sei que eu fui vice-presidente por três mandatos e fui presidente por três mandatos, 

então lá se vão muitos anos. E sempre representando a pastoral carcerária. Eu saí de 

representante da pastoral carcerária quando foi eleita para o Mecanismo.  

Supereficiente, supereficientes, desde que eu entrei, até um pouco antes da minha saída 

nós conseguimos realmente ter uma atuação que fazia a pena fazer parte do Conselho da 

Comunidade, porque nós tínhamos membros que levavam a sério. (...) Então, era muito 

eficiente, tinha, nós conseguíamos que a VEP atuasse, entendeu? Em alguns casos que 

fossem necessários. Nós conseguimos detectar um problema antes dele acontecer, 

conseguimos que fosse resolvido, pra não virar uma coisa muito maior, que tinha 

muita...olhar os processos e agilizar os processos e conseguir que as pessoas fossem 

colocadas em liberdade, não porque a gente conseguiu, mas simplesmente, só por 

colocar o processo pra andar, que o processo tá parado, ninguém vê, ninguém olha, não 

tem advogado, a Defensoria Pública com muitos processos, então até pedir à própria 

Defensoria pra olhar um caso ou outro caso. (...) Na LEP, na Lei de Execuções Penais, 

que está na LEP, porque o conselho da comunidade faz parte da LEP, é um órgão que 
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está obrigado a ter em toda a comarca...que têm presídio, ou casa de custódia, ou 

delegacia, local onde tenha qualquer pessoa privada de liberdade. E, aqui, há alguns 

anos, a gente têm o Conselho da Comunidade que não funciona. De uns anos pra cá. 

Olha, eu penso que (por) desinteresse do Tribunal de Justiça, que é um órgão ligado 

diretamente ao Tribunal de Justiça, se o juiz da VEP quiser, ele não existe. Então é uma 

coisa que o juiz da VEP, o juiz titular da VEP precisa instalar o Conselho da 

Comunidade, tal como aconteceu no passado, ele também pode desinstalar. Ele pode 

estar insatisfeito com os atos do conselho e desinstalar, como aconteceu. (...) Porque se 

a VEP não é parceira, você não consegue avançar nos trabalhos, porque ela consegue 

travar tudo e aí você não avança em nada, você não consegue avançar com os trabalhos. 

Então, hoje em dia tá parado, já há algum tempo tá parado. 

Olha, era bastante difícil, era bastante difícil. Tem uma (rebelião) que me marcou muito, 

acho que pra mim foi a pior delas, que a gente viveu do começo e a gente sabia da 

história e a gente sabia que ia acontecer, que foi a de Benfica. Nós passamos três dias e 

três noites ali na frente daquele presídio, com as famílias, porque a gente não podia 

entrar, então um grupo passou - da igreja -, um grupo de várias pessoas, três dias e três 

noites. Vendo aquilo tudo acontecer, os gritos, e sabendo o que a gente ia encontrar 

depois, como encontramos, então me marcou muito, muito, muito mesmo. Muito por 

saber que as autoridades não ouviram o que nós apontamos que tinha a possibilidade de 

acontecer. Não acreditaram. E outra coisa, pela forma como foi feita, porque ninguém 

arrombou nada. Ninguém, não teve arrombamento de nada, teve facilitação e muitas 

vidas foram perdidas...E, depois, você ter que conviver com essas pessoas que 

facilitaram tudo (pessoas que trabalhavam na unidade), com pessoas que participaram 

dessa carnificina, diretamente. Que fizeram aquilo ali. E você fingir que não sabia que 

aquelas pessoas eram as que tinham cometido tudo aquilo. Algumas porque foram 

obrigadas a fazer, ou faziam ou morriam. E outras não, outras porque participaram 

mesmo. Então, você ter durante anos que esconder algumas pessoas. E você esconder, 

para você mesmo, que você sabe daquilo tudo, que você tá e você ter que acompanhar.  

Hoje em dia, de uma outra forma, a gente acaba fazendo isso, sem ter uma morte, sem 

ter uma coisa, você acaba tendo que tirar uma pessoa de um determinado local e seguir 

acompanhando aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa tá arriscada a morrer 

a qualquer momento. Mas ali em Benfica foi muito difícil, porque a gente via a dor das 

famílias. E ouvia a dor das pessoas lá dentro....E algumas pessoas que você conhecia, 

algumas pessoas. Algumas pessoas que você sabia quem era, algumas pessoas eles 
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anunciavam com quem estavam fazendo e eu achava, eu achava que podiam ter, seria 

menor o desfecho...se tivesse sido tomado. Eu só não... outras pessoas também achavam 

a mesma coisa. Se tivesse tomado uma atitude antes e não deixasse aquilo tudo 

acontecer. Então, às vezes, na minha cabeça, eu não sei, parece assim que teria sido uma 

forma de exterminar algumas pessoas de, daquela forma, entendeu, como foi, eu não sei. 

Não. Não. (A rebelião não foi investigada) É, foi aberta uma sindicância que nada 

apurou. Porque quem teria aberto, hipoteticamente, teria morrido, então não poderia 

responder, quando na realidade não foi bem isso que aconteceu. Não, não teve nenhum 

andamento. 

Mas a (rebelião) de Bangu 3, foi que eles pegaram como refém a equipe técnica, então 

foi uma situação muito ruim mesmo...a gente ficou bastante preocupado. Na época, nós 

tínhamos um governador que não gostava muito de negociar, então foi bem difícil 

convencê-lo de que deveria negociar, porque se não ia ser, eles estavam dispostos a 

matar os reféns. Estavam dispostos mesmo. E aí, pós-rebelião, eles ficaram 

incomunicáveis com a família, só recebendo a comida por uma portinhola, tinha todos 

na tranca, e eles mandaram o recado pelo guarda que queriam falar comigo. E eles, 

lógico que a secretaria não queria deixar que eu entrasse, não garantiam a minha 

integridade. Mas eu tinha certeza que não ia acontecer nada, até porque eu conhecia 

muito bem eles (os presos). E a rebelião...já tinham falado que iam fazer a rebelião e eu 

tinha falado que eles iam fazer a rebelião. E como muitas vezes...A gente tinha um 

interlocutor na SEAP, a pouco tempo atrás, que...como eles falavam muita coisa, 

logicamente, pra gente, que permitiam a gente retransmitir, sem identificar quem falou, 

a gente conseguiu...conseguimos algumas vezes que não acontecesse (uma rebelião). 

Porque as coisas eram sanadas, mas em Bangu 3, eles (a SEAP) não ouviram o que nós 

falamos. Não ouviram e nós conversamos muito. E, nesse dia, eles falaram “Olha”, na 

hora em que eu entrei, estava uma gritaria lá dentro de todos, aí disse “Ó, a senhora vai 

entrar assim?” Eu disse “Não, eles vão calar”. Aí, eu só parei na primeira cela, falei 

“Avisa que eu to aqui, vocês não mandaram me chamar? Assim eu não vou entrar não.” 

Aí, ele deu um grito lá deles de guerra, aí eles calaram a boca, entrei, falei lá com os 

líderes...que realmente comandavam, e aí a gente conseguiu negociar que voltasse 

algumas coisas, aos poucos. E, a partir daqueles dias, porque os próprios guardas 

estavam com medo de entrar, até porque eu entendo perfeitamente...os amigos tinham 

ficado na situação em que ficaram, entendeu? Então isso deixa a pessoa muito 

fragilizada.  
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Eu vejo, até, muitas vezes a questão do agente penitenciário hoje...ele também fica 

muito vulnerável por toda essa situação que ele está no sistema. Pela superlotação, pela 

falta de tudo, né, pela falta de insumos, falta de remédios, de tudo, de respeito humano, 

de tudo...Eles ficam vulneráveis naquele trabalho deles. Então são pessoas que também 

precisam ser olhadas. Mas essas rebeliões, do Hélio Gomes, a gente ficou afastado, a 

gente não pôde participar muito, também não demorou muito. 

E as greves de fome, que eles fazem sempre. Que aí a gente acaba...aí eles vão num 

crescente, “Olha tá muito ruim, a gente vai começar com a greve de fome.” E um passo 

da greve de fome é uma rebelião, ou partir em vez da greve de fome, para uma rebelião. 

Então a gente tá sempre na iminência de uma coisa ou outra coisa acontecer. Da gente 

negociar, pelo menos, que entre (no presídio) o sal, o açúcar e água, pelo menos. Que 

não seja cortado, porque eles (os presos) fazem isso. Não querem que entre nem...nada. 

A greve de fome é greve de fome, não tem água, não tem nada. Então Bangu, 50 graus, 

no verão, não tem como. Isso tem voltado a aparecer, tem tido algumas greves de fome 

hoje em dia. Aí eles só liberam as pessoas doentes e os idosos, mas fica todo o coletivo 

sem. E hoje...além de todas as razões que eles têm, uma das razões que eles fazem, é por 

conta da comida. Comida estragada, comida em pouca quantidade, comida em má 

condição, sem estar estragada, mas que não dá pra comer. (...) No momento em que 

passa para SEAP, por exemplo...o DESIP...tinha cozinhas próprias. Então, a comida era 

feita pelos próprios internos. Então, era uma outra qualidade de comida. Os uniformes 

eram feitos pelo próprio DESIP. Por internos. A roupa era lavada por uma lavanderia. 

Então, no momento da terceirização dos serviços, nesse momento, é que aí degringolou 

de vez. 

Também, no momento em que você passa, que o Ministério Público entra com os 

ambulatórios nas unidades prisionais, cumprindo uma legislação vigente que cada 

unidade prisional acima de X presos teria que ter ambulatório com médico do Sistema 

Único de Saúde, com médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, medicamentos e 

tudo mais, e que a parte estrutural foi construída, mas a parte de mão de obra não foi 

nem estimulada aos que estavam lá dentro, porque passou-se a, na época em que foi 

terceirizado, no momento, porque tudo foi terceirizado, até esses serviços foram 

terceirizados. Na época em que você começou a fazer contratos para assistente social, 

não se abriu mais concurso para o sistema penitenciário. Não se abriu mais, então 

passou-se a terceirizar todos os serviços, inclusive os médicos. Médico, dentista, 

assistente social, psicólogo, tudo por contrato...Uma superpopulação, o aprisionamento 
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em massa, isso tudo foi dessa época, início de 2000 pra cá. Começou essa política de 

aprisionar, aprisionar, aprisionar, sem grandes estudos...Sem estrutura, então a maioria, 

eu acho que quase na totalidade das unidades prisionais...Elas eram construídas para 

500 pessoas. E hoje em dia, elas abrigam 3000, e você não cresceu o espaço, porque não 

tem para onde crescer. Inicialmente, cresceram um beliche, dois beliches, tem lugar que 

tem três beliches. Então você, o espaço físico você não aumentou. Você só amontoou 

um em cima do outro. E aí o ambulatório que foi construído pra atender 500 presos, ele 

não vai, ele não atende nem 500, porque não tem quem atenda, e muito menos 1500, 

2000 ou 3000. O (presídio) Galpão da Quinta era um horror. Tudo de lonas pretas, não 

tinha laje, não tinha nada. Hoje em dia tem laje, mas é um local que deveria acomodar 

quantas pessoas? 800, bate mais de 3 mil hoje. No mesmo lugar, não cresceu nada, o 

espaço físico são os mesmos metros quadrados que tinha no passado.(...) Nem por isso 

você vê processos...quase 50% do efetivo carcerário são presos que não foram julgados 

ainda, então absurdo dos absurdos, são presos, muitos são pessoas que vão sair de lá, 

vão ser inocentados. E é esse tempo que eles passaram lá dentro, essa marca, essa 

chaga, isso nunca mais vai sair da vida deles. 

A delegacia legal construiu essas unidades prisionais aqui do estado do Rio de Janeiro, 

né. E todas exatamente iguais, todas com a mesma deficiência, todas, é, a maioria delas, 

construídas para serem casa de custódia, né, uma prisão provisória, todas elas, ou quase 

todas, com poucas exceções, têm os presos condenados, então uma casa de custódia não 

foi construído, o que tem são as celas, área técnica não, o que foi construído foi as celas 

e a segurança, que era só o que bastava. Aí adaptou-se a parte técnica, ambulatório, fez-

se uma, da igreja, passou a ser um templo ecumênico, passou a ser também local de 

visita, o pátio de visita, aí uma quadra, que muitas vezes não é usada, por questão de 

segurança. Bangu 3, que era uma cadeia enorme, foi dividida em duas, separada com 

uma chapa de aço em cima, embaixo e nas paredes, então tem celas que não tem 

iluminação nem aeração nenhuma. E assim são todas elas, são todas elas. E a 

superlotação cada dia mais. Violações que são assim, por exemplo, no interno ele sai se 

ele cometeu um delito em Campos, aí ele vem pra Benfica, aí ele vai pra Bangu, aí se 

ele vai prestar, vai pra uma audiência em Campos, aí ele vai pra uma unidade de 

Campos, só que ele não fica na unidade, ele fica num calabouço, num negócio lá no 

fundo da cadeia, a cadeia na frente é o caos, no fundo é uma coisa assim, é um 

calabouço, é uma masmorra da época medieval. É um negócio, assim, terrível. Você 

diz: “Aí não vive gente, não é possível”. E o transporte já foi terrível também. Então 
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você...nada é respeitado. Todas as violações são cometidas. No transporte, quando você 

vai pra audiência, -quando você vai, porque muitas vezes você não vai -, quando você 

vai pra uma consulta médica, também, marca consulta 10 horas da manhã. Pega o preso 

em Bangu, ou lá onde (quer que) seja, uma unidade que for, ao meio-dia. Óbvio que vai 

chegar na unidade, no hospital, e não tem a consulta. A maioria dos presos, hoje, eles 

estão preferindo morrer, ficar muito doente do que ir pro hospital, pra não ter que passar 

pelo SOE (transporte). 

E isso é no adulto, no socioeducativo, na internação, a gente vê as mesmas coisas...os 

meninos e as meninas passando por todas essas privações que os adultos passam. Todas. 

E muito pior, porque eles estão começando a vida, tem o futuro todo pela frente, ou pelo 

menos, deveriam ter. Mas pelo que eles passam lá dentro, não sei. É muito difícil que 

eles consigam vislumbrar um futuro pra eles melhor. 

Olha, eu vejo como se eles não fizessem parte desse mundo. É como eu vejo. Você leva 

pro Ministério Público um problema, aí eles vão analisar, quando analisam. A gente 

leva pro Tribunal de Justiça um problema, quando você consegue levar, porque muitas 

vezes você não consegue sequer levar, a demanda pra eles, porque você nem recebido. 

Então eu, sendo assim bem objetiva, a impressão que eu tenho, o que eu tiro desses anos 

todos, pelo caso do meu filho, por tudo o que eu vivi até agora, é como se eles não 

fizessem parte desse mundo. Eles são um mundo à parte. 

Tortura na privação de liberdade é, tirando a própria privação de liberdade, é você trocar 

o dia pela noite, porque você não pode dormir, porque você não tem espaço físico pra 

dormir; é você não ter uma alimentação adequada; é você ser jogado num lugar onde 

você é subjugado aos mais fortes; onde você não tem o direito básico, muitas vezes, de 

beber uma água; de tomar um banho. Se você tem uma dor de cabeça, você não tem um 

remédio, uma aspirina você não tem pra tomar. Então, os direitos mais básicos, mais 

elementares, mais fundamentais, você perde totalmente quando você perde a sua 

liberdade. Você não perde só a sua liberdade, você perde tudo. Você perde o direito de 

viver, porque o que eles passam lá não é uma vida. 

 

*** 
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- Penitenciária Alfredo Tranjan15: 

 

Em visita no dia 06 de agosto de 2015, o MEPCT/RJ constatou as péssimas condições 

da unidade, coma a má conservação de fios elétricos e do sistema de esgoto. As 

condições haviam sido agravadas por conta da transferência da maior parte todos dos 

internos do presídio Milton Dias (Complexo de Japeri) para esta unidade. Nesse 

período, ocorreu a transferência de aproximadamente 4.000 presos, dos quais 1.200 

foram deslocados para esta unidade. Quando foi realizada a vistoria, apesar dos presos, 

oriundos da transferência, já estarem instalados há seis dias, os mesmos não haviam tido 

acesso à roupa de cama ou colchões. Deve ser ressaltado que, na grande maioria das 

vezes em que há transferência, os presos não são autorizados a levar os seus pertences, 

devendo receber artigos de necessidade básica na chegada à nova unidade. Com efeito, 

durante a transferência em questão, o SOE não autorizou que os presos levassem 

“trouxas”.  Quando isso acontece, os familiares acabam arcando com o ônus da nova 

custódia dos itens.  

A condição dos presos transferidos era degradante, tendo em vista que grande parte 

deles estava sem banho e sem escovar os dentes desde a chegada. Tal situação era 

agravada pelo fato da água ser aberta apenas às 22:00 e de grande parte dos internos não 

ter acesso direto a mesma, que só chegava às celas após o transporte realizado pelos 

presos que podiam caminhar livremente pelas galerias. A ausência de água levava os 

presos a ficarem constrangidos de utilizar o “boi” durante o dia, uma vez que a cela 

ficava com forte odor de fezes. Nenhum dos internos possuía colchão e cobertor, suas 

vestimentas estavam imundas e havia presença de lacraias, gatos e ratos no interior da 

unidade. As celas encontravam-se superlotadas, havendo, por exemplo, uma cela que 

abrigava sete presos com capacidade para uma pessoa. A situação era de confinamento 

integral, já que os presos não estavam liberados para o banho de sol ou para a realização 

de atividades. 

Em 15 de junho de 2016, o MEPCT/RJ realizou uma visita de seguimento à grande 

transferência ocorrida em 2015, destacando o grande aumento de vagas sem a realização 

de reforma no espaço. Nesse sentido, apontou a superlotação subnotificada (aumento na 

                                                        
15Essa unidade foi abordada em momento anterior do relatório, referente ao período em que funcionou 
como porta de entrada do sistema. Após 2015, ela deixa de ser a porta de entrada e volta a funcionar 
como unidade para cumprimento de pena em regime fechado.  
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contagem de vagas sem nenhuma alteração estrutural que efetivamente justificasse a 

nova contagem): em 1995, quando construído, possuía 576 vagas; em 2012, foi 

informado a existência de 768 vagas, e agora a direção afirmou existirem 973 vagas. A 

unidade possuía 2.530 presos no seu interior, ou seja, a superlotação era possivelmente 

quatro vezes maior do que o limite comportado pela penitenciária.  

Não havia distribuição de uniformes aos presos, que recebiam roupas de seus familiares.  

Os colchões, por sua vez, eram restos de espuma. Por ter sido um inverno frio naquele 

ano, muitos presos, obrigados a dormirem no chão, apresentavam sintomas de 

pneumonia. A comida, fornecida pela empresa Real Food, foi alvo de reclamações por 

ser gordurosa e chegar sempre fria. A cantina existente possuía preços abusivos. Grande 

parte dos presos uma qualidade de sono indigna, por conta da presença de insetos e por 

vazamentos advindos do “boi” - que chegavam a alagar a cela. O acesso à água era 

limitado à quatri vezes ao dia, por apenas 20 minutos, e ainda agravado pelas péssimas 

condições do encanamento, que não permitiam a chegada de água ao fim das galerias. 

No que concerne à visita íntima, a mesma era concedida a apenas 1% dos presos. Como 

consequência da superlotação, o banho de sol passou a ser permitido apenas por meia 

hora no dia, em sistema de revezamento. Não havia oferta de atividades recreativas para 

os internos e os professores reclamaram da ausência de condições de trabalho.  

 

 

- Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira: 

 

A Penitenciária Esmeraldino Bandeira foi criada em 1957, como anexo da Penitenciária 

Lemos Brito, tendo ganhado nome próprio em 1966. Somente em 02 de agosto de 2005, 

por meio do Decreto 38.073, tornou-se Penitenciária Industrial, passando a abrigar 

presos de regime semi-aberto (sem que tenha sido feita qualquer reforma estrutural). Foi 

a primeira unidade do que veio a se tornar posteriormente o Complexo de Gericinó.  

Em visita de 25 de julho de 2012, o MEPCT/RJ constatou que a unidade possuía 992 

vagas para 1.107 presos. Vale ressaltar que a direção da unidade afirmou ter dobrado o 

número de vagas em novembro de 2002 - através da aquisição de beliches - sem ter, 

contudo, realizado qualquer obra estrutural. Ainda sobre a estrutura, o MEPCT/RJ 

observou que as celas do isolamento não continham ventilação e alcançavam 
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temperaturas extremamente altas. Havia déficit de colchões na unidade e os 

recentemente entregues estavam em péssimo estado, o que levava parte dos presos a 

dormirem no chão. O kit de higiene era distribuído irregularmente. A beliche não tinha 

proteção e havia relatos de presos na unidade com escoriações por terem caído da 

mesma. É importante ressaltar que é comum presos agredidos dentro das unidades 

justificarem, por medo de represálias dos agentes, como fruto de eventuais acidente as 

escoriações visíveis em momentos de vistoria. Não hevia, na unidade, qualquer 

preparação da equipe técnica para monitoramento de tortura.  

O alimento, fabricado na própria unidade, tinha baixa qualidade e valor nutricional 

ruim, com pouca presença de proteína. Não havia água própria para o consumo dos 

presos. O lixo se encontrava acumulado nas celas e na área externa da unidade, foi 

percebida a presença de infiltração e fios elétricos aparentes, assim como “bois” no 

lugar de banheiros. A circulação era livre na unidade e havia visita íntima, mas a 

entrada dos familiares à época ainda era por meio de revista vexatória.  

Duzentos e cinquenta presos trabalhavam e cento e cinquenta estavam matriculados na 

escola. Como em todas as unidades, havia déficit no atendimento ambulatorial, 

inclusive com relato de um preso cuspindo sangue, com suspeita de tuberculose, e sem 

atendimento. Foi constatada a ausência de médicos, de espaço adequado para consultas 

e de medicamentos. Havia relatos de falta de acesso à assistência jurídica da Defensoria 

Pública, apesar do órgão fazer uma visita semanal à unidade.  

 

- Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1): 

 

Presídio de segurança máxima, a unidade é conhecida pela utilização do Regime 

Disciplinar Diferenciado (RDD), incorporado à Lei de Execução Penal através da Lei 

10.972/2003. Esse regime, conforme exposto pelo MEPCT/RJ em seu Relatório Anual 

de 2014, causa graves danos à saúde mental do apenado, tendo em vista o profundo 

isolamento por longo período de tempo, a impossibilidade de contato direto com 

visitantes (somente podendo fazê-lo por meio do parlatório) e a proibição de realização 

de atividade de trabalho ou educação. Essa unidade, conjuntamente com Cadeia Pública 

Bandeira Stampa (Bangu 9), Serrano Neves (Bangu 3a) e Gabriel Castilho (Bangu 3b), 

é considerada uma unidade de castigo, contra a qual existem diversas denúncias de 
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sanções arbitrárias (como, por exemplo, processo disciplinar preventivo, no qual, antes 

de se ter certeza da ação do preso, ele é colocado em cumprimento de sanção por 10 

dias. Caso a conduta seja confirmada, soma-se mais 20 dias à sanção).  

Segundo informado pela maioria das direções de unidade, boa parte 
das sanções disciplinares decorrem de condutas como riscar a parede, 
desrespeitar funcionário público, não cumprir os horários 
estabelecidos. Muitos internos sequer sabem o porquê de estar 
cumprindo parte disciplinar. Inúmeras são as alegações de imposição 
de sanção disciplinar por motivos banais e obscuros. (MEPCT/RJ - 
Relatório Anual de 2014, p. 44) 

 

Em visita de 3 de maio de 2016, o MEPCT/RJ observou que a divisão dos presos no 

interior da unidade não era feita em função da facção que integravam e que grande parte 

dos presos estava cumprindo o RDD. A unidade possuía capacidade para abrigar 48 

pessoas, mas possuía 22 presos. Os presos relataram que o procedimento de revista feito 

pelo GAESP, unidade do Ministério Público, é diferente do realizado pela SEAP. Os 

internos afirmaram que no dia que ocorreu a revista em toda unidade pelo órgão, 

conhecida como “geral”, eram constantes as ameaças e intimidações. A visita do 

MEPCT/RJ ocorreu por conta de um distúrbio no Presídio Evaristo de Moraes, que teria 

gerado a transferência de presos para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino. O 

órgão foi informado de que a presa transvestigenere, transferida na ocasião, havia 

sofrido humilhações. Nenhum dos presos transferidos sabiam porque haviam sido 

sancionados, afirmando não terem participado da confusão, tendo sido selecionados 

arbitrariamente por serem pessoas que haviam cometido crimes socialmente não aceitos 

ou que haviam tido problemas anteriores com o chefe de segurança na unidade. “Os 

presos estavam há 35 dias de castigo, sem ter nenhuma informação sobre a  situação 

deles, a maioria apreensivo com a situação processual, pois muitos sairiam do sistema 

em um mês. A discricionariedade é patente para a escolha desses seis internos para o 

castigo.” (MEPCT/RJ - Relatório de visita da Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino) 

 

- Penitenciária Moniz Sodré: 

 

A unidade é voltada para presos masculinos de regime fechado com penas de até 12 

anos. Em visita de 29 de abril de 2014, o MEPCT/RJ informou que a capacidade da 
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unidade era de 1.364 pessoas, apesar de conter 2.369 presos. Em algumas celas, com 

capacidade para 62 presos, havia 114 internos. Segundo o diretor, a unidade possuía em 

torno de 50 anos de existência. Em termos de estrutura, havia fiação elétrica aparente, 

lixo exposto, infiltração e pouca aeração. No isolamento, a condição era ainda pior, 

contendo celas alagadas. Vale ressaltar que a guarda contra fuga era garantida, no 

isolamento, por meio do uso de dois cachorros da raça rottweiler. A iluminação e o ar 

entravam por meio de janelas que ficam no alto das celas. 

No que se refere à higiene pessoal dos presos, os kits de higiene não eram entregues 

com regularidade ou em quantidades suficientes. Não eram fornecidos cobertores e 

colchões. A água era fornecida de forma ininterrupta, apesar de não ser boa qualidade. 

A alimentação, fornecida pela empresa CIAL, era considerada por parte dos presos 

como de baixa qualidade, com pouca variedade nutricional e, por vezes, azeda. Assim 

como praticamente todo o sistema carcerário, não havia vasos sanitários, apenas “bois”. 

Os presos doentes estavam misturados em uma mesma cela, inclusive presos HIV 

positivo e tuberculosos, assim como pessoas em cadeiras de rodas. Deve ser ressaltado 

que essa cela não possuía acesso de rampa para que esses últimos pudessem se 

locomover. O banho de sol ocorria apenas três vezes por semana. Quanto à assistência 

jurídica, havia casos de presos com penas vencidas e presos sem contato com 

defensores. A assistência médica era quase inexistente e o contato com a equipe ocorria 

somente por intermédio dos presos "faxinas". Os presos denunciaram que o atendimento 

médico fora da unidade restava muito prejudicado em razão violência durante o 

transporte realizado pelo SOE.  

Os presos relataram que são deixados por muito tempo trancados no 
carro e que por vezes são espancados pelos agentes do SOE. Em 
decorrência destas agressões, muitos preferem não ser transferidos 
para atendimento médico. (MEPCT/RJ. Relatório de visita na 
Penitenciária Moniz Sodré, 29 de abril de 2014) 

 

- Penitenciária Dr. Serrano Neves: 

 

Não há muitas informações disponíveis sobre a unidade. Ela é destinada a presos 

considerados de alta periculosidade da facção Comando Vermelho. Possui 668 vagas, 

mas em visita datada de 22 de maio de 2013, abrigava 720 pessoas. A visita do 
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MEPCT/RJ foi realizada para buscar dois de um total de seis presos transferidos após 

uma tentativa de fuga. As demais informações constantes no relatório de visita são 

relativas à transferência desses presos para presídios federais e sobre a ausência de 

informações acerca desse fato, no processo junto ao Tribunal de Justiça.   

                    

- Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho: 

  

As informações aqui apresentadas foram retiradas não apenas do relatório do 

MEPCT/RJ, como também do relatório de visita do dia 24 de fevereiro de 2015, feito 

pelo NUDEDH da Defensoria Pública (visita conjunta com o MEPCT/RJ). A unidade 

foi construída para abrigar 300 presos, tendo expandido sua lotação para 672, e 

possuindo à época da visita, 888 presos. Ressalta-se que esse aumento de vagas se deu 

no mesmo molde já relatado para outras unidades: sem nenhuma reforma estrutural que 

garantisse que a possibilidade de receber um número maior de presos, mas apenas 

através de aumentou do número de beliches.  

O ambiente era quente e insalubre, com acúmulo de lixo, meu cheiro e insetos. A coleta 

de lixo, realizada à época pela empresa Koleta Ambiental Ltda., não era feita com 

regularidade, gerando acúmulo nas duas caçambas internas da unidade. Quando essas 

encontravam-se lotadas, o armazenamento era realizado dentro da própria unidade, 

inclusive dentro das galerias. Os produtos de limpeza não eram fornecidos pela 

administração e tampouco podiam ser levados por familiares, fazendo com que os 

presos pagassem por eles com seus salários. As celas, originalmente construídas para 

abrigarem quatro pessoas - e que após o suposto aumento de vagas passaram a 

comportar seis pessoas - abrigavam em torno de dez pessoas, obrigando os presos a se 

revezarem no uso do chão para dormir. Os colchões não eram suficientes para todos os 

presos e os existentes estavam em péssimo estado. O acesso à água era limitado em 

duas ou três vezes por dia, durante 15 ou 20 minutos. Havendo relatos de que o corte de 

água era usado como forma de sanção. As celas não ficavam abertas em período 

integral, somendo em torno de 16 horas diárias de confinamento. Havia uma pequena 

parte aberta no teto da cela, que era o espaço pelo qual entrava ar e luz solar. No que se 

refere ao acesso à saúde, a unidade não possuía remédios, e sua equipe técnica  não 
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contava com psiquiatra ou médico, apenas com um psicólogo e dois enfermeiros. 

Existiam presos com tuberculose, HIV, e outras doenças.  

Apesar de haver uma escola na unidade com boa estrutura, a direção relatou que havia 

presos que perdiam o ENEM, devido ao fluxo do mesmo passar pela SEAP. Foram 

relatados, também casos de presos que perderam vaga de matrícula em universidades, 

em decorrência do mesmo problema. Não havia nenhuma atividade recreativa na 

unidade e a área de visitação possuía sensação térmica elevada, em decorrência 

estrutura do telhado, da ausência de ventiladores e do elevado número de pessoas 

presentes ao mesmo tempo (às vezes 200 pessoas ao mesmo tempo). A alimentação, 

fornecida pelas empresas Premier e Premium, consistia em quatro refeições que, muitas 

das vezes, eram servidas atrasadas ou mesmo suprimidas. Vale ressaltar que a comida 

fornecida aos agentes era distinta daquela fornecida aos presos. O banho de sol ocorria 

somente uma vez por semana.  

Haviam seis celas de castigo, cada uma com dimensões de 4mx4mx5m, com 

capacidade, supostamente, para seis pessoas. A presença de uma chapa de ferro nas 

paredes terminava por ampliar de forma desproporcional o já intenso calor dentro das 

celas. A sanção era aplicada pelos próprios agentes e tinha duração de um ano, o que 

demonstra a arbitrariedade do procedimento de RDD.  

 

- Penitenciária Lemos de Brito: 

 

A penitenciária é destinada a receber presos em cumprimento de pena no regime 

fechado que sejam oriundos da facção Terceiro Comando, ex-servidores de segurança 

pública ou pessoas ligadas a milícias. Era localizada no Complexo Frei Caneca, tendo 

sido transferida para o Complexo de Gericinó, em 2006. Em visita, no dia 14 de 

fevereiro de 2012, o MEPCT/RJ verificou que a unidade possuía 506 presos, e sua 

lotação máxima, dividida em duas galerias, era de 522 pessoas. Em termos de condições 

materiais, havia déficit de colchões, de ventiladores (deixando insuportável a 

temperatura à noite, com a cela fechada e todos os presos dentro), e relatos de frequente 

falta de energia. A alimentação era fornecida pela empresa Nutrix, que não possuía 

nutricionista, e contava com o auxílio de três presos para a confecção de cardápios.  
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Os parlatórios da unidade (utilizados para visita íntima) não tinham iluminação e eram 

utilizados muitas vezes como castigo para os presos, transformados em “solitárias”. 

Algumas celas possuíam “boi” e outras vasos sanitários. Cada galeria tinha acesso a 

duas horas de banho de sol semanais. Foi constatada a falta de acesso a informações 

processuais e foi informado, durante a visita, que a unidade aplicava sempre sanções 

coletivas por faltas disciplinares. 

O MEPCT/RJ realizou nova visita em 16 de janeiro de 2013, para averiguar a morte de 

um interno que teria, supostamente, cometido suicídio no dia 09 de janeiro, enforcando-

se na cela de isolamento. O órgão atestou a superlotação do espaço, com o aumento da 

população prisional para 569 presos. Constatou a falta de fornecimento de água e a 

ocorrência de maus tratos.  Existiam duas áreas de castigo/isolamento na unidade: uma 

com 16 celas normais e outra, improvisada no espaço do parlatório, que possui uma 

chapa de ferro na frente, impedindo a visão externa, com condições completamente 

inadequadas para o abrigamente de pessoas. Nessa cela, o preso X. teria supostamente 

cometido suicídio, em uma espaço sem contato visual com ambiente externo, sem 

ventilação ou iluminação adequadas. 

A última visita do MEPCT/RJ, a cujo relatório tivemos acesso, foi realizada em 04 de 

outubro de 2016, quando a unidade já contava com 728 internos. Com a superlotação 

agravada no pavilhão B, os presos terminavam por dormir com a cabeça quase 

encostada no “boi”. As reclamações quanto à alimentação abarcavam a qualidade e os 

horários em que a comida era servida, havendo relatos de quentinhas chegando 

entreabertas, com alimentos mal-cozidos, crus ou azedos. Os preços da cantina, por sua 

vez, eram abusivos. As celas eram “cubículos” com pouca iluminação e aeração. Apesar 

da existência de filtro d'água nas celas, fornecidos pelas famílias, havia o racionamento 

de água na unidade. Também constatou-se que havia muitos “bois” quebrados. A 

distribuição de kits de higiene era precária (a título de exemplo, a última distribuição 

tinha fornecido apenas sabonetes, insuficientes para todos os presos, não havendo papel 

higiênico ou pasta de dente). A SEAP também não estava realizando a distribuição de 

colchões e roupas de cama.  

Como a unidade era formada por três grupos de presos (Terceiro Comando, ex-

servidores de segurança pública e pessoas ligadas a milícias), era preciso mantê-los 

separados, alternando-os durante o banho de sol, única atividade ofertada, o que 
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diminuía o acessos de todos. A única atividade laboral era o trabalho de "faxina", cujos 

vencimentos, de responsabilidade da Fundação Santa Cabrini, estavam atrasados havia 

seis meses. Havia uma escola, cujo acesso não era permitido para os presos ex-policiais 

e para pessoas ligadas à milícias, pois no entendimento da VEP, elas já teriam 

completado o ensino fundamental. Não havia equipe de saúde na unidade, nem 

medicamentos disponíveis aos presos. Por muitos anos, não houve assistência social no 

presídio e, momento da visita, a equipe contava com apenas um assistente social e uma 

psicóloga. Existiam cinco presos que estavam em isolamento na unidade, sem acesso a 

atividades ou banho de sol em decorrência de ameaças sofridas no interior do sistema 

carcerário.  

 

 Testemunho de Newvone Ferreira da Costa: Assistente Social 

 

Eu sou Newvone Ferreira da Costa, assistente social por formação, mestrado em 

educação em Cuba, e eu escolhi esse mestrado por ser diferencial do Brasil. Quando eu 

me formei na década de 80, eu fui ser assistente social...fiz estágio, também, no Hospital 

da Polícia Militar. Fui aproveitada por ser uma boa assistente social, boa estagiária, e fui 

aproveitada ali para ser assistente social chefe do Hospital da Polícia Militar, quer dizer, 

era um cargo importantíssimo naquela época. Mas aí, passados alguns anos, eu vi que a 

minha praia não era aquilo, não era saúde, até porque eu conheci duas assistentes sociais 

do sistema prisional, que quando a gente saía pra jantar, elas contavam os casos e eu 

falei: “Eu acho que essa é a minha praia, é isso que eu quero seguir e fazer minha 

pesquisa, seguir minha trajetória de pesquisa em cima disso”. Foi quando a Julita, tinha 

uma ponte com Julita Lemgruber, que, naquela época, era Diretora do DESIP, e Julita 

me entrevistou e falou assim: “Não, você serve para ser convidada a ser diretora de 

unidade prisional”. E eu falei assim: “Eu? Não, eu sou uma simples assistente social." 

E ela me deu a unidade prisional Edgar Costa para dirigir, uma unidade de semiaberto, 

de recapturados, uma experiência que eu não tinha...nenhuma, nenhuma, absolutamente 

nada. Fui aprender com os funcionários, eu não tenho vergonha de falar isso, fui 

aprender com os funcionários que estavam ali, porque eu falava: “Eu não sei nada e 

vocês tem que me ensinar e a gente vai fazer uma boa gestão se vocês me ensinarem a 

fazer essa gestão”. E assim foi passando os anos, foram passando, eu fiquei quatro anos 

nessa gestão, eu fui a última assistente social (a ser diretora), e saí daquela turma antes 
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de mudar para ser agente penitenciário porque, até então, quando Julita saiu e entrou um 

delegado para chefiar o DESIP, o sindicato que já pressionava esse delegado falou 

assim: “Não, nós não queremos mais ninguém dirigindo unidade prisional que não seja 

agentes penitenciários”. E eu fui a última a sair, não porque eu tava fazendo má gestão, 

mas sim porque eu não sou agente penitenciário, eu sou uma assistente social. Isso foi 

em 92. 

Foi quando a gente fez um convênio com a UFF, que era a universidade bem próxima 

ao Edgar Costa, que é em Niterói. Esse convênio, chamado convênio guarda-chuva, 

aonde a gente pega várias licenciaturas, né, e aí esses alunos foram ensinar os presos, 

aqueles que queriam ter aula. Eles foram lá ensinar os presos a terem uma ocupação 

pelo menos. Foi difícil em certo momento, porque é um entra e sai de professores, 

porque assim: 40 minutos de aula de história, 40 minutos de aula de geografia, e sai e 

entra, e sai e entra, e os portões abre e fecha, abre e fecha. Os guardas não gostaram 

muito, claro, é evidente que isso é modificar a rotina da unidade prisional, mas nós 

bancamos, eu banquei, e falei: “Nós vamos fazer isso, a gente vai ter que articular essa 

rotina, modificar essa rotina”. E assim eu conheci o estudante Marcelo Freixo, de 

história da UFF, quando ele entrou nesse projeto e começou a dar aula.  

Fiquei dirigindo essa unidade até vir essa ordem de não ter mais assistentes sociais, 

porque a Lei de Execução Penal é muito clara, você só pode ser diretora de unidade 

prisional se você for assistente social, se você for administrador, se você for pedagogo 

ou se você for advogado. São quatro profissões. Por isso que Julita, como socióloga, ela 

priorizou na gestão dela os sociólogos, os assistentes sociais, para dar uma humanização 

nessas unidades prisionais. Isso é importante a gente resgatar. Já com a saída dela do 

DESIP e entrando o delegado, que não me recordo o nome, e tendo essa exigência dos 

agentes penitenciários de (diretor) ser só agente penitenciário, e a maioria são formados 

em direito, eu fui a última assistente social a sair da direção, e foi quando o delegado me 

falou: “Eu não tenho nada contra a senhora, mas eu preciso que a senhora deixe o cargo 

para dar para um agente penitenciário”. (...) E assim eu fui trabalhar no (presídio) 

Nelson Hungria, que era ali na Frei Caneca, uma unidade nova, feminina, que tava 

implantando o serviço social. E ali a gente teve uma outra trajetória, uma outra questão, 

que são as mulheres encarceradas. 

Bem, teve algumas questões ali, no feminino, que me marcou muito e uma delas era as 

presas estrangeiras. Eu me colocava no lugar delas: “Como é que seria eu, Newvone, 

presa no Japão se eu só sei falar arigatô?”. Então, assim, quando teve uma presa 
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japonesa aqui, presa no Nelson Hungria, e essa presa tinha 19 anos, sem falar 

absolutamente nada de português, nada de inglês, nada de francês, essa mulher estava a 

ponto de suicidar, até porque ela foi enganada pelo namorado dela, que era um 

narcotraficante da África. Então foi assim, muito custoso eu tentar fazer um trabalho 

com essas mulheres estrangeiras, porque eu me colocava no lugar delas, de como seria 

eu presa na Colômbia, de como seria eu presa no Japão, de como seria eu presa na 

Alemanha...Então, assim, eu ajudei muito naquilo que eu pude aquelas presas 

estrangeiras. 

Logo depois eu fui pra (unidade) Lemos de Brito, que também tava dando problema na 

Lemos de Brito. Eu sempre tive muito mando, acho que era por isso que as pessoas me 

colocavam em umas unidades estratégicas. Também não passei por muitas unidades: 

Edgar Costa, Nelson Hungria e Lemos de Brito, essas foram as três únicas unidades por 

onde eu passei. Só que na Lemos de Brito eu fiquei 18 anos. Eu entrei ali porque tava 

tendo conflito no serviço social, muitas rebeliões, muitos motins, e a chefe da 

coordenação do serviço social falou: “Newvone, entra na Lemos de Brito e vê o que 

você pode dar rumo e ajudar o diretor naquela unidade”. E assim eu entrei na Lemos de 

Brito e passei 18 anos da minha vida ali dentro. Eu digo sempre que eu estava na 

semiaberto porque eu ia e voltava para casa. Eles estavam encarcerados, Lemos de Brito 

com 600 presos, regime fechado, regime de alta periculosidade, penas altas, quer dizer, 

era tudo diferente do que eu já tinha visto. 

Como a Lemos de Brito era (de) cubículos individuais, não era cubículo coletivo, era 

cubículos individuais, porque era uma unidade que tinha um auditório, só pra vocês 

terem uma noção, era uma unidade que tinha um auditório de 1.100 lugares, então você 

imagina o tamanho da unidade prisional para ter um auditório de 1.100 lugares. Então, 

quem projetou aquela unidade, que foi a primeira unidade da Colônia (período colonial), 

a Lemos, quem projetou pensou um dia em ter uma atividade ali dentro, porque senão 

não ia ter um auditório de 1.100 lugares. Então de 1.100 lugares, um auditório enorme, 

muito espaço, muito espaço, que você poderia fazer várias oficinas. Cubículos 

individuais, porque eu acho que é muito bom pro preso, eu acho muito bom pro preso, 

porque o preso tem a sua individualidade, que cada um tem a sua individualidade, como 

vive...Dividir cubículo com outra pessoa é muito ruim, é muito difícil. Então, você tem 

a sua individualidade naquele cubículo seu, você arruma ele do jeito que você quer, né, 

e da a forma que você quer. Então, 600 cubículos individuais. Nós tínhamos parlatório 

para 400 presos, então 400 presos tinham privilégio de ter o que a gente fala que a lei 
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diz, visita íntima, porque a visita íntima é importantíssima pro preso, é muito importante 

pro preso.  

 

Se alguém não conhece o inferno, vá numa prisão conhecer, porque se aqui tá 40 graus 

aqui fora, lá tá 45. Muito próximo aos 50 graus porque é um caldeirão. 

 

Quando chega no governo Rosinha Garotinho, ela vende aquele espaço da Frei Caneca, 

ela vende para o César Maia, prefeitura, porque o César Maia queria fazer o “Minha 

Casa, Minha Vida”, não, não era o “Minha Casa, Minha Vida”, mas era uns blocos para 

a comunidade, porque ele tinha muita gente desabrigada. Aí ela vai e vende aquele 

espaço todo da Frei Caneca, quem passa hoje vê os blocos de prédio, ela vende aquele 

espaço para a prefeitura. Foi assim que foi. Então nós choramos muito, muito, porque 

aquele espaço que a gente tinha ali era enorme. Teve preso que morreu, porque todos 

nós fomos transferidos, tanto eles como nós, fomos transferidos para Bangu. Ali em 

Bangu era um ovo, que eu chamo de caixote, então não tinha auditório. Aquele espaço 

que eles tinham de auditório, aquele espaço que eles tinham de oficina, nada existia, foi 

tudo por água abaixo, quer dizer, o governo não teve nenhuma preocupação com isso. 

Isso é desumano o que fizeram com eles. Eles eram acostumados à cela individual e 

passaram a ficar com cela com 6 num espaço que só cabia 4, porque era muito menor a 

unidade de Bangu. Isso é desumano. Isso é a pior violação de direitos. Isso é a tortura. 

Nós tínhamos, dentro da Lemos, o último remanescente da quadrilha de Lúcio Flávio, 

que era aquele grande, que foi na década de 70, 80, um grande bandido que roubava 

muito banco, e esse preso virou pra mim, lá na Lemos de Bangu e falou pra mim: “Dona 

Newvone, eu vou morrer”. Eu falei pra ele: “Não, meu filho, você não vai morrer”. Ele 

já era um senhor, já tinha mais de 70 anos, quase 70, 65 por aí. Ele falou: “Vou sim, 

Dona Newvone, eu tenho certeza absoluta que eu vou morrer, porque eu não consigo 

fazer minhas necessidades perto de ninguém”. Isso é muito doído. Eu falei: “Meu filho, 

eu não posso fazer absolutamente nada por você. Nada. Como que eu vou...o que que eu 

poso fazer por você?”. Ele falou: “Mas Dona Newvone, eu não to evacuando. Eu já to 

aqui há 30 dias quase e eu não to evacuando”. Eu fui direto pro diretor e falei: “Vamos 

levar ele pra um hospital. Esse homem precisa fazer uma lavagem. Esse homem precisa 

evacuar”. 

Todas as violações de direitos humanos existiam naquela unidade, todas, todas, todas, e 

você não poder fazer nada. Os grupos começaram a ir na minha sala de servidora: 



 

224 
 

“Newvone, e meu grupo de gospel?", "Meu grupo de pagode?”. E eu: "Não sei se vocês 

vão poder, eu vou falar...". Eu virei pro diretor e falei assim: “Olha, nós vamos ter que 

fazer um furto. Nós vamos lá na Frei Caneca arrancar as cadeiras do auditório e trazer 

pra cá. Vamos derrubar uma ou duas salas e fazer pelo menos um mini auditório aqui. 

Se vão derrubar tudo, vão botar bomba, dinamite, pra derrubar tudo, as cadeiras vão pro 

chão. Se vai pro chão, nós vamos aproveitar”. O diretor falou: “Mas Newvone, você é 

louca”. Eu falei: “Não, eu não sou louca. Eu quero trazer alguma coisa, resgatar alguma 

coisa dessa Frei Caneca pra Bangu, pra esse caixote que a gente veio parar". Do lado de 

um lixão, uma coisa horrorosa. E assim foi feito. 

Mas conseguimos. Conseguimos e montamos aquilo que a gente podia. É claro e 

evidente que a escola diminuiu, a escola que era uma escola de C.A. ao segundo grau, já 

não tinha mais o C.A., só tinha o segmento da base e do ensino médio, porque não tinha 

mais espaço. Então, tudo aquilo que a gente tinha e que eles estavam acostumados a ter 

na Lemos, que era uma unidade enorme, e eles eram soltos e não eram presos. Eles 

eram soltos, saíam 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, cada um pro seu trabalho, cada 

um pra sua oficina, cada um pro seu espaço, trabalhavam, jantavam no refeitório, 

subiam pros seus cubículos, o guarda ia lá, fechava e acabou. Tinha sua televisãozinha, 

tinha seu circuladorzinho de ar, ventiladorzinho de ar, como a lei permite. Quando ele 

sai desse lugar e vai pra um espaço que não tem espaço nenhum, um lugar que só cabe 4 

colocaram 6, o que que aconteceu? Esse preso que eu vinha a falar, faleceu. (...) Porém, 

não aguentou viver naquelas condições ali, naquelas condições que você não tem 

espaço. Quer dizer, o boi dentro do cubículo, um fica vendo o que o outro tá fazendo 

dentro do boi. Você não tem uma cortina, não tem uma privacidade. Tem pessoas que 

não tem nenhum problema, mas tem outras (que) têm. E isso foi um desgaste, os presos 

começaram a ficar adoentados, doente, doente, doente, doente e doente. Quer dizer, isso 

pra mim é a maior tortura. Pra aquilo que eu passei e sem poder fazer, vou fazer o quê? 

Vou brigar? A única coisa que falava pra família, é falar assim: “Vamos entrar na 

Justiça. Vamos pra Comissão de Direitos Humanos da ALERJ. Denuncia pra 

Comissão”. Eu mandei um monte de gente pra Comissão de Direitos Humanos. 

Denuncia, vamos denunciar. Mas não adianta a gente lutar contra um governo 

retrógrado, que só pensa no dinheiro, porque foi isso que a Rosinha fez, vender um 

espaço excelente. Quer dizer, ela não perguntou em nenhum momento: “Gente, o que 

esses presos estão fazendo? Tão fazendo alguma coisa de bom, de útil?”. Não, no 
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momento não tava preocupada com isso. Aliás, como nenhum governo tá preocupado 

com isso, né? 

(No ano de) 2013, por aí, eu já fui pro Ary Franco. E no Ary Franco, o que que 

aconteceu, eu denunciei o Ary Franco em todos os lugares que você possa imaginar, eu 

denunciei o Ary Franco, porque ali eu vi a tortura. A sala do serviço social ficava acima 

do andar, eu não sei se vocês conhecem o Ary Franco, então eu vou explicar pra vocês 

como é que é o Ary Franco. O Ary Franco você imagina um prédio de 6 andares, 

imaginou? Então, coloca ele de cabeça pra baixo, porque ele é abaixo do nível da rua. 

Se ele é abaixo do nível da rua, existe uma claraboia lá em cima no pátio, grande, que 

entra o ar e entra o sol. A última galeria no sexto andar, o sol não chega, o sol não vai 

até lá. Entra um filetinho de sol assim, vai diminuindo, vai diminuindo...Então, a última 

galeria com cheiro de rato, de xixi de rato, é cheio daquelas plantas que nasce, assim, na 

parede, um cheiro de mofo. (...) E aí, eu fui pro Ary Franco, eu denunciei o Ary Franco 

em todos os lugares que você possa imaginar, eu denunciei o Ary Franco, todos, todos. 

ONU, todos, todos que você possa imaginar, eu escrevi, todos que você possa imaginar, 

por conta da violação de direitos humanos que existia no Ary Franco. E ali, eu vi tudo 

que você pode dizer de tortura, eu vi no Ary Franco, tudo. Eu vi guarda bater em preso 

na minha frente. Não tinha isso de “Não, tá na frente da assistente social”. Isso não 

existe lá. De bater mesmo no preso, de pegar a toalha, molhar a toalha, enrolar a toalha 

e dar cacetada no preso, dar soco na cara do preso, tapa na cara do preso. Como o Ary 

Franco era a entrada de presos naquela época, porque hoje não é mais, mas era a porta 

de entrada, os presos eram classificados pelo agente penitenciário. Então os presos 

chegavam da delegacia, colocavam aqueles 40 presos assim, em frente à coisa, eu ia lá 

ver, porque eu não sou proibida de circular pela unidade prisional e eu queria ver como 

que era a entrada. A entrada era assim: 

- “Mora aonde?”  

E o rapaz falava: 

- “Eu moro, eu sou do morro da Mangueira.” 

- “Comando Vermelho." 

- “Cê mora aonde?” 

- “Sou do morro ...” 

- “Terceiro Comando.” 

- “Cê mora aonde?” 

- “ADA!” 
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E ele (o preso) falava depois que eu entrevistava: “Dona Newvone, eu não sou do ADA, 

não sou do Comando Vermelho, não sou de nada. Eu não quero ficar naquela galeria”. 

Porque cada andar é uma galeria. Então, como é que é o Ary Franco, como é que 

desenha o Ary Franco? O Ary Franco, eu digo que tem seis segmentos, ou sete 

segmentos, de presos, eu não chamo de facção, eu chamo de segmento de preso: ADA; 

Terceiro Comando; Comando Vermelho; os presos estrangeiros porque são 

diferenciados, eles não ficam juntos; os milicianos; os presos que são evangélicos 

também ficam diferentes, em lugares diferentes; os presos que são de pensão alimentícia 

e Maria da Penha também ficam diferente deles; e tem os presos federais. São nove 

segmentos, tem os presos que não são julgados pela lei de execução penal estadual e 

sim pela lei federal, então quem trabalha com eles, atende eles é Ministério Público 

Federal, é Defensoria Federal, o que também é uma outra dificuldade, porque nunca 

vem aqui e tem um defensor, um promotor, pro Rio de Janeiro inteiro.  

Então eles foram até mim, eram 70 presos (que já tinham passado por todas as facções) 

que foram até o serviço social falar: “Por favor, dona Newvone, eu quero que a senhora 

coloque aí no prontuário social, vou falar com o defensor público, vou falar com a 

psicóloga, que nós não podemos sair dessa unidade prisional, porque senão a gente vai 

morrer. Qualquer transferência que façam com a gente, a gente vai morrer, porque nós 

temos inimigos em todos os lugares. Nós somos 78 presos, mas 78 presos que temos 

que ficar juntos." Então, colocaram esses homens no sexto andar, no prédio que eu digo 

sempre que é de cabeça pra baixo, na pior galeria que existe esses homens ficavam, até 

porque o guarda nem chega lá, tem medo deles e não tem condições de trabalhar 

naquela galeria. É humanamente impossível o guarda trabalhar naquela galeria, porque 

não tem ar, você não respira, o ar não entra, o ar não entra ali, cheiro de urina de rato, 

com aquele mofo, muito ruim. 

Quando eu recebi a notícia que o Diretor Geral, que hoje...Secretário Geral da SEAP, 

que hoje tá preso, um dos que tá preso, disse: “Tira essa assistente social”. Ele falou pra 

minha coordenadora: “Eu quero que você tire essa assistente social do Ary Franco, 

porque ela tá me dando muito problema. Eu estou respondendo todos os processos”. Ele 

estava respondendo todos os processos da corregedoria do Ministério Público por conta 

das minhas denúncias. E aí eu fui pra SEAP e ele me deixou, como a gente fala, na 

janela, até a minha aposentadoria. Minha aposentadoria saiu em 2 meses. Eu nunca vi 

uma aposentadoria tão rápida sair. Em 2 meses passou a minha aposentadoria para todas 

as mesas e eu fui aposentada e eu tive que me aposentar. Eu acho que tava na hora de eu 



 

227 
 

me aposentar, e não ia mais ter condições de Newvone ficar no sistema prisional. 

Aquilo tudo que eu passei, aquilo tudo que eu trabalhei, aquilo tudo que foi que eu 

convivi desde quando eu fui diretora de unidade, como assistente social, não tinha mais 

espaço pra mim ali dentro, porque a violação é total, total, total. Eu vi coisas assim, de 

diretor esmagar mão de preso na grade e eu falei: “Eu não posso ficar calada”. Eu vou 

ver isso e o preso não adianta falar pra mim: ”Ah, dona Newvone, eu caí da comarca e 

quebrei o pulso”. Mentira, porque os outros presos vão falar: “Dona Newvone, não foi 

isso, o diretor esmagou a mão dele, mandou ele botar a mão na grade e fechou a grade, 

então esmagou o osso dele." Eu falei: “Que que é isso, gente? Eu não vou ficar calada. 

Eu não posso ficar calada. A minha profissão não me permite a isso. Eu, Newvone, não 

me permito a isso”. 

Quando eu entrei pra ser diretora de unidade prisional, a gente tinha uma verba 

específica do SUS que a gente recebia, aonde a gente tinha toda a medicação, a gente 

tinha hospitais, a gente tinha hospital na Frei Caneca, hospital de médio porte, não de 

grande porte, mas de médio porte, fazia pequenas cirurgias, médias cirurgias, um 

apêndice, uma hérnia, esse hospital fazia, porque a gente recebia verba do SUS. Então, 

tinha um grande aparato na coordenação de saúde, onde tinha excelentes médicos, 

excelentes especialistas. A partir do momento que mudou de DESIPE para Secretaria 

(de Administração Penitenciária), foi o nosso fim, porque a mudança que trouxe do 

DESIPE para uma secretaria, que a gente pensava, enquanto profissionais, que nós 

íamos ganhar, que os presos iriam ganhar, porque iria sair de departamento e passar a 

ser uma secretaria, com verba própria, com verba estipulada pela assembleia legislativa, 

com orçamento próprio. Isso foi por água abaixo, porque nesse orçamento foi tirado 

todos os benefícios do preso. Esse orçamento pode ter ido para algum outro espaço de 

custódia pra custodiar o preso, agora para saúde acabou, para alimentação que foi um 

caos, alimentação tá um caos, a saúde tá um caos, a tuberculose tá aí matando os presos 

a torto e a direito. Então foi denegrindo, denegrindo, denegrindo, e hoje a gente vê 

como tá o sistema prisional, que está péssimo. Está um depósito. E o encarceramento 

aumentou porque tem uma criminalização muito grande da miséria.  

 

Tortura é tudo aquilo que você não pode, que você tira da lei de execução penal. Eu 

sempre digo que a lei de execução penal é uma das melhores leis. Tem algumas pessoas 

que não concordam com o que eu falo, mas eu falo, uma das melhores leis que existe no 

mundo. Por que eu digo isso? Porque tem seis assistências na lei de execução penal. 
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Você tem assistência médica, assistência material, assistência jurídica, assistência 

social, assistência psicológica. Cinco assistências. Se essas cinco assistências fossem 

cumpridas, não estaria assim o sistema prisional. Não estaria assim o sistema prisional. 

Pode ficar certo disso. Assistência de saúde dando toda a medicação, tendo remédio, 

tendo médico, tendo enfermeira, tendo dentista. Assistência material, porque eles 

precisam de lençol, de travesseiro, de material de higiene, de higiene. Teve uma vez, no 

Ary Franco, que eu tive que fazer uma vaquinha com todos os agentes religiosos, 

porque não se tinha absolutamente nada, os presos estavam tomando banho sem nada e 

quiçá tomava banho, porque não tinha papel higiênico. A família também não tem 

dinheiro, e eles falam assim: “Ah, a família trás”. Mas a família também não tem 

dinheiro pra comprar, gente. Então, se essas cinco assistências fossem cumpridas, que tá 

na lei, que não fui eu que criei, foi há muito tempo atrás, tá lá a lei, se essas cinco 

assistências fossem cumpridas, não estaria assim o sistema prisional. Isso eu tenho 

certeza absoluta.  

 

*** 

 

- Penitenciária PM Francisco Spargoli Rocha: 

 

As informações sobre esta unidade foram retiradas do relatório de visita do NUDEDH 

da Defensoria Pública, datado de 22 de setembro de 2015. A unidade é voltada para 

cumprimento de pena em regime fechado por presos idosos (acima de 65 anos) e 

pessoas com deficiência. Com 250 vagas, possuía 131 presos no momento da vistoria. 

As celas eram limpas e amplas, apesar de haver infiltrações e goteiras em dias de chuva. 

Cada cela possuía três “bois” e três chuveiros. Apesar da finalidade da unidade, a 

estrutura não era adaptada para acessibilidade e mobilidade dos presos, havendo um 

preso que ficava responsável pelo cuidado daqueles que necessitavam de auxílio para - 

por exemplo - o banho ou a alimentação. Apesar de realizar um trabalho que seria de 

responsabilidade do Estado, este preso não era remunerado pela função exercida. 

 Os atendimentos médicos eram feitos por meio de pedidos aos "faxinas" ou quando os 

presos procuravam a equipe técnica durante o banho de sol, tendo sido ouvidas diversas 
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reclamações sobre esse ponto. Apesar de requerimento de ambulância para a realização 

de transporte dos presos, o mesmo era realizado pelo SOE. Os presos afirmaram que 

não apenas passavam o dia esperando no caminhão quando levados para o atendimento 

médico, como sofriam, também, agressões dos agentes. A assistência médica na unidade 

se resumia a presença de um profissional de medicina de 15 em 15 dias. Houve relatos 

acerca da ausência de defensores públicos na unidade. 

 Não havia opções de trabalho - fora artesanato - ou de educação, o que limitava o 

acesso à atividades para a remição da pena. Os presos só tinham acesso ao banho de sol 

por duas horas, durante cinco dias por semana. O resto do tempo era passado no interior 

das celas. Não havia espaço para visitas íntimas. A alimentação, fornecida três vezes ao 

dia, era de responsabilidade da empresa Fabrica do Sabor. Segundo os presos, não havia 

variedade de alimentos, a comida era de baixa qualidade e sem gosto, sendo - muitas 

vezes - fornecida já azeda.   

 

- Presídio Diomedes Vinhosa Muniz: 

 

Em 2016, o MEPCT/RJ realizou uma visita de monitoramento na unidade, localizada 

em Itaperuna. A equipe verificou que o presídio tinha capacidade máxima para 466 

presos, mas abrigava 850 pessoas, possuindo superlotação de 182%, sendo 42,5% de 

presos provisórios. A unidade abrigava internos cumprindo pena - em regime fechado, 

semiaberto, aberto, - acautelados e presos provisórios, ou seja, misturava praticamente 

todas as formas de regime. Era considerado um presídio neutro, mas havia uma tensão 

significativa devido à presença de internos identificados como da facção Terceiro 

Comando. A direção da unidade relatou a preocupação com a quantidade de presos 

provisórios e a dificuldade em obter colchões e outros artigos de primeira necessidade. 

A alimentação era fornecida por meio de quentinhas compradas da terceirizada 

NutryEnerge. Os presos reclamaram da má qualidade da comida, da pouca variedade e 

do baixo índice nutritivo dos alimentos servidos. Os internos alertaram os membros do 

MEPCT/RJ quanto a vazamentos e alagamentos no último andar da unidade, que eles 

afirmaram se acentuar em dias de chuva. Os banheiros eram insalubres, sem chuveiros e 

com "bois" entupidos. A superlotação agravava o quadro. As visitas feitas pelos 
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familiares ocorria duas vezes por semana e alguns internos reclamaram da rigidez do 

horário da mesma, o que onerava principalmente os familiares que vivem distantes da 

unidade. Como o Estado não fornecia de forma satisfatória materiais de primeira 

necessidade, os familiares eram autorizados a trazê-los na chamada custódia. Era 

autorizada também a entrega de alimentos, tudo dependendo da capacidade financeira 

das famílias.  

Vinte e cinco presos trabalhavam como "faxina", durante oito horas por dia. Havia 

quatro presos trabalhando na padaria da unidade e outros vinte e um fora da unidade, 

sendo três deles funcionários da CEDAE. Havia, na unidade, assistência religiosa de 

cunho católico e evangélico durante os dias úteis. A superlotação fazia com que muitos 

presos dormissem no chão, fato percebido na vistoria quando foram verificadas celas 

com 86 presos e apenas 56 comarcas. A água era disponibilizada apenas por dez 

minutos, cinco vezes ao dia, de acordo com os presos. A direção informou que apenas 

56 internos recebiam visita íntima, havendo parlatórios para tal. Os banhos de sol 

ocorriam apenas duas vezes por semana. Não foram mencionadas atividades recreativas 

no momento da visita e não havia espaços educacionais. Alguns presos reclamaram da 

demora dos processos, assim como do acesso ao atendimento pela Defensoria Pública.  

A unidade contava com apenas um médico, um dentista e dois enfermeiros. Os presos 

reclamaram da falta de remédio e da insuficiência do atendimento de saúde. Foi 

informado aos membros do MEPCT/RJ que, quando os presos demandavam 

atendimento psiquiátrico, eles eram atendidos no Hospital Psiquiátrico Roberto de 

Medeiros (no Complexo de Gericinó), sendo otransporte realizado pelo SOE, que como 

vimos é objeto de reiteradas denúncias, seja pela estrutura em si do transporte, seja por 

maus tratos praticados pelos agentes. Existia na unidade um psicólogo e um assistente 

social, com os quais os membros do MEPCT/RJ, pelo pouco tempo de vistoria, não 

tiveram a oportunidade de dialogar.  

 

 

 Testemunho Julita Lemgruber: Socióloga 

 

Então, eu sou Julita Lemgruber, sou socióloga, e a primeira vez que eu pisei numa 

prisão foi em 1976. Eu começava a recolher material pra minha dissertação de 
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mestrado, que se transformou num livro chamado "Cemitério dos Vivos", que é uma 

análise sociológica da prisão, da então penitenciária de mulheres, a única no Rio de 

Janeiro, que era (unidade) Talavera Bruce. (...) Era uma época que havia ainda presas 

políticas no Talavera Bruce. No Talavera Bruce, em 1976, tinham quatro presas 

políticas, a Norma, a Jesse, Norma Sá Pereira e Jesse Jane, a Cristina e a Inês (Etienne 

Romeu). A Inês que morreu há pouco tempo. As quatro estavam presas no Talavera 

Bruce. (...) Mas assim, uma coisa corajosa né...mas, ao mesmo tempo, aquilo me 

causava uma angústia enorme, o que vai ser da esquerda nesse país, quer dizer, quando 

a gente conseguir derrubar a ditadura, quando é que a esquerda vai realmente dialogar 

nesse país. E eu acho que o que eu vi no Talavera Bruce naquela época, informa muito o 

que a gente vê hoje nesse país. Eu acho que a falta de perspectiva, de conseguir que a 

esquerda realmente converse, que a esquerda sente na mesa e tenha um projeto comum, 

é alguma coisa que até hoje me angustia, quer dizer, me angustiava em 1976 e me 

angustia hoje. 

Como era diferente, e eu falo sobre isso no livro, a mulher é vista como alguém que 

transgrediu a norma em dois níveis, transgrediu a norma jurídica, cometeu um crime, 

transgrediu a lei penal do país, mas também transgrediu a lei da família, a expectativa 

de papel que a sociedade tem para as mulheres. Você é uma boa dona de casa, uma boa 

mãe, quem sabe uma boa cozinheira, uma boa tomadora de conta do lar, e agora como 

está na moda dizer, né, uma bela, recatada e do lar. Quer dizer, esse papel essas 

mulheres não aceitaram, elas romperam com a norma e pagaram muito caro por isso.  

As mulheres, isso é alguma coisa que acontece até hoje...a gente visita prisões de 

homens - que você tem aquelas filas enormes, que são as mulheres, as irmãs, as mães, 

as filhas, as namoradas, carregando aquelas sacolas, indo visitar os seus homens - e 

você vai nas prisões de mulheres, e isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil 

nem no Rio de Janeiro, no mundo inteiro a mulher é abandonada dentro da prisão. (...) 

Então a mulher é punida...eu cheguei a ouvir de um marido que ele não levava os filhos 

pra visitar a mulher, porque ele tinha vergonha dos filhos verem que a mãe estava presa, 

então ele dizia pros filhos que a mãe tinha ido viajar, que a mãe estava no hospital, 

enfim. E houve uma vez também que entrevistando um guarda ele me disse: “Não, 

mulher que cometesse um crime pela segunda vez eu mandava esterilizar”. Aí eu falei: 

“Mas porquê? Você iria mandar esterilizar um homem também? Que cometesse um 
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crime pela segunda vez”. Ele disse: “Não com homem é diferente, a mulher que 

cometesse um crime pela segunda vez não deveria ter o direito de ser mãe”. 

Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a colher os dados, existia 

um diretor do Talavera Bruce naquela época, que ele ia até ante pé, ele andava assim 

devagarzinho, pras presas não ouvirem os passos dele, para ele surpreender duas 

mulheres que estivessem se abraçando, se beijando, atrás das portas, escondidas. E aí 

eram absolutamente punidas, então a sexualidade da mulher era castigada. 

Em 1983, quando o Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, primeiro 

governador democraticamente eleito depois da ditadura, eu fui convidada pra ir 

trabalhar no sistema penitenciário. Tinha acabado de ter o meu livro publicado, fui 

convidada então para ser assessora de direção geral do sistema penitenciário. Durante 

esse tempo todo, não havia Secretaria de Administração Penitenciária, o sistema 

penitenciário era um departamento subordinado a Secretaria de Justiça. Então, em 83, 

eu fui trabalhar no sistema penitenciário, como assessora da direção geral, e depois foi 

criada uma estrutura do sistema penitenciário, então surgiu o cargo de coordenador 

técnico social que era a pessoa responsável por coordenar toda área jurídica, de 

psicologia, de assistência social, enfim, as assistências em geral, e eu fui a primeira 

coordenadora social do sistema penitenciário. Depois, passei um período (fora), quando 

o Moreira Franco foi eleito. Até me convidaram para exercer diferentes cargos dentro 

do sistema penitenciário, chegaram a me dizer que eu poderia escolher o cargo que eu 

queria, e eu disse que não iria trabalhar em um governo que quer acabar com a violência 

em seis meses, que eu não ia fazer parte dessa projeto. 

Depois, em 1991, quando o Brizola é eleito pela segunda vez, eu fui convidada pra 

dirigir o sistema penitenciário e eu acho que é interessante até pra registro pra 

posteridade. Eu me lembro bem que, quando o Nilo Batista - que era muito meu amigo, 

que foi vice governador e secretario de justiça, e de novo neste momento em que o 

sistema penitenciário continuava subordinado a secretaria de justiça - e, então, o Nilo 

me convidou pra ser diretora do sistema penitenciário. E aí eu tive uma longa conversa 

com o Nilo dizendo o seguinte: “Nilo, eu não sou pedetista, eu não sou filiada ao PDT e 

me preocupo, porque eu não vou pro sistema penitenciário pra fazer o jogo de partido 

nenhum. Eu vou dirigir o sistema penitenciário se eu puder ter absoluta independência”. 

E Ele disse: “Não, é claro, vai ser assim”. 

Semanas depois que eu assumi a direção do sistema penitenciário, de novo, naquela 

época não havia Secretaria de Administração Penitenciária, semanas depois, um 
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deputado do PDT me telefonou e falou: “Professora, tem um preso que está lá na Água 

Santa, no Ary Franco e ele é uma pessoa a quem eu devo favores, trabalhou na minha 

campanha e aí eu queria que a senhora transferisse ele pra um lugar melhor, sabe? 

Parece que lá em Niterói, tem uma penitenciária em que as condições são melhores.” Aí 

eu disse: “Olha, as condições são melhores sim, agora como é que é mesmo o nome do 

seu partido? Partido Democrático Trabalhista, PDT, não é? O senhor está esquecendo 

que tem um detalhezinho no nome do seu partido que obriga o senhor a reconhecer os 

direitos de todos, igualmente, então eu lamento lhe informar, mas o seu protegido vai ter 

tanto direito quanto aquele preso que está lá em Água Santa e não conhece ninguém, 

que não tem nem família". 

Enfim, e eu acho que nos quase quatro anos que eu dirigi o sistema penitenciário, eu 

acho que a gente conseguiu façanhas sabe? Essa que é a verdade. Sem recurso, sem 

muito apoio do governo, porque essa que é a verdade, hoje eu olho pra trás, eu até me 

pergunto se eu não era injusta. Outro dia, eu até escrevi isso no facebook, que toda vez 

que eu ia na Secretaria de Planejamento pedir verba pro sistema penitenciário, o pessoal 

na Secretaria de Planejamento me dizia: “Não, mas Julita o que você está pedindo é o 

valor de meio CIEP, porque o que você está pedindo equivale a um CIEP”. Porque a 

lógica do governo, o Brizola e o Darcy (Ribeiro) tinham determinado (que iam) 

construir 500 CIEPs, e ai não se fazia nada mais. Quer dizer, os presos tinham comida, 

(mas) até projeto de alfabetização dos presos não conseguia recurso, porque a estratégia 

era construir os 500 CIEPs e atender a essa necessidade, muito urgente de educação, 

central, eu acho que eu hoje olhando pra trás eu compreendo, e se os governante que 

vieram depois do Brizola tivessem tanta atenção com educação como o Brizola fez, 

talvez a gente não tivesse os níveis de criminalidade que a gente tem hoje, talvez a gente 

não precisasse ter hoje 50 mil presos. Quer dizer, quando eu dirigia a penitenciária, a 

gente tinha nove mil presos e evidente o nível de superlotação que não se compara ao 

que existe hoje, embora toda essa parte de itens de higiene, todo esse cuidado com a 

saúde do preso, em termos de itens básicos de higiene, a gente também não conseguia. 

Lamentavelmente, essa é que era a realidade, a gente tinha o básico e foi um período 

muito difícil, porque a mídia diariamente publicava manchetes contra o Brizola, então a 

gente não podia espirrar dentro do sistema penitenciário, que era manchete no dia 

seguinte. Imagina quando aconteceu fugas, aconteceram fugas e manchetes enormes, e 

me lembro, até, que uma vez um preso foi resgatado do hospital Souza Aguiar, claro 

que numa ação daquelas de cinema. Os caras entraram armados até os dentes, pra 
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resgatar o preso que estava lá no Souza Aguiar, evidente que foi notícia no jornal, no dia 

seguinte, manchetes, letras garrafais. E, por incrível que pareça, no mesmo dia um preso 

tinha sido resgatado de um hospital em São Paulo, um preso que era preso do sistema 

penitenciário em São Paulo, que estava no hospital foi resgatado também, e aí foi uma 

materiazinha assim de 2x2 cm...No mesmo dia, não minto, a materiazinha foi na Folha 

de São Paulo e no Estadão, e aqui, no GLOBO, o preso que tinha sido resgatado no 

Souza Aguiar, era uma manchete enorme. Então, era clara a má vontade, mais do que 

má vontade né, a determinação da mídia, principalmente da rede Globo de derrubar o 

Brizola de alguma maneira. 

Com tudo que eu vivi, (que) eu passei...(em) alguns momentos, eu acho a sensação de 

que você plantou uma semente, de que algumas pessoas você conseguiu tocar. Logo no 

início da minha administração, uns dois meses depois que eu assumi, a gente tinha tido 

uma denúncia de que tinha havido um espancamento no (presídio) Ary Franco, que 

vários presos estavam espancados e, realmente, se há alguma coisa que até hoje me 

mobiliza profundamente, é essa sensação de injustiça, sensação de que alguém que tem 

mais poder aproveita uma oportunidade para ferir, torturar o outro. Então, eu recebi a 

denúncia de que havia tido um espancamento no Ary Franco, e aí peguei o carro, e eu 

não mandava (alguém) ver, eu saía bufando e pegava o carro e ia ver com meus olhos. 

Então, eu cheguei lá no Ary Franco, e os guardas que estavam na porta disseram:  

- O que você está fazendo aqui? 

-Eu tive uma denúncia de que tem preso espancado aí, eu vim ver. 

-Não senhora, não aconteceu nada disso. 

-Não adianta vocês me dizerem, eu vou ver com meus olhos. 

Aí, eu fui pelas galerias do Ary Franco, cheguei numa cela, tinha trinta presos e eles me 

mostraram as mãos, as mãos cheias de bolhas, eles tinham levado porrada com uma 

borracha. Enfim, um episódio tolo: o guarda tinha mandado apagar a luz e não queriam 

apagar a luz, aí um deles (presos) meio que deu uma debochada, disse que não ia apagar 

a luz. Aí o guarda perguntou quem é que tinha falado isso e um fez “rã rã”. (O guarda 

perguntou) quem é que fez “rã rã” e não vai apagar a luz. Eu sei que ninguém se acusou, 

os guardas botaram os caras todos enfileirados com as mãos assim (estendidas). 

Certamente, naquele momento, eles (os guardas) já sabiam que eles iam ter que tomar 

cuidado, mas para o azar deles, os presos ficaram com as mãos cheias de bolhas e me 

mostraram. Aí eu realmente fiquei furiosa, eu fui pra sala onde era a sala dos guardas, 

eu falei: “Eu quero saber com o que vocês deram porrada nos presos?” Os guardas: 
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“Não senhora, a senhora vê que não tem nada aqui”. Aí eu fui olhar debaixo da mesa, 

tinha uma lata parecia de lixo, cheia de porrete de madeira, sendo que um deles dizia: 

"Julita Direitos Humanos" não sei o que. 

(Julita diz para os guardas:) "Agora, não vai ficar em lugar nenhum, mas vai ficar no 

coração dessas pessoas, vai crescer a revolta dessas pessoas, e vocês tem que 

compreender que não é assim que a gente vai conseguir impor disciplina no sistema 

penitenciário, sabe aquela velha máxima - 'violência gera violência' -, a gente só vai 

provocar mais violência do sistema, vocês tem que aceitar essa realidade." E aí um 

guarda, lembro até hoje ele já morreu, o Sinclair virou pra mim e falou: “Ah doutora, 

entendi o que você está dizendo, mas a gente dança conforme a música, a senhora 

sabe...a gente podia dar porrada a gente dava, agora a senhora está falando que não pode 

dar, então tudo bem, a gente não vai dar”. Eu falei assim: “Cara, aí é que você se 

engana, você não pode pensar que você não vai dar porrada porque a direção do sistema 

penitenciário hoje, ou o governo, não quer que dê porrada. Não cara, (é) porque é ilegal, 

porque você tem que punir o preso de acordo com a lei, não é na base da porrada”. Mas 

enfim, esse mesmo guarda depois de quase quatro anos na minha direção no sistema 

penitenciário, nunca houve uma direção do sistema penitenciário que tivesse punido 

tanto o guarda, mas no dia que eu deixei o sistema penitenciário esse guarda me 

procurou e emocionado ele disse: “Eu quero que a senhora saiba uma coisa, a senhora 

ensinou a gente que uma cadeia sem violência é bom pra todo mundo, é bom pro preso, 

mas é bom também pro guarda, muito obrigada”. 

Eu achava que a penitenciária Cândido Mendes (Ilha Grande), devia se transformar num 

museu, enfim, tem tantos lugares hoje que são museus e legais, que marcam uma 

história e tudo, é memória. E o Brizola dizia: “Não, a penitenciária Cândido Mendes, na 

Ilha Grande, é um símbolo da ditadura, tem que ir abaixo, nós vamos implodir a 

Cândido Mendes”. E aí foi um problema enorme, porque naquela época a Cândido 

Mendes, tinha 500 presos, e não eram presos fáceis de se lidar, eram presos 

complicados, eram lideranças. Aí eu falei pro Brizola: “Governador, nós não temos 

onde botar esses presos, eu não tenho nenhuma unidade prisional aqui no continente que 

tenha segurança pra poder receber esses 500 presos da Ilha Grande”. Aí eu falei que só 

tínhamos uma unidade, que é a Vicente de Piragibe, que naquela época era uma unidade 

semiaberta, mas que tinha uma cerca de arame, tipo um galinheiro, aquela cerca de 

arame bem fininha, que aquilo e nada era a mesma coisa. Aí eu falei "Olha, nós temos a 

Vicente de Piragibe, nós poderíamos tirar os presos da Vicente de Piragibe e levar pra 
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(Plácido de) Sá Carvalho". Que era a outra, eram duas unidades semiabertas uma do 

lado da outra. A gente tira os presos da Vicente de Piragibe e leva pra Sá Carvalho, que 

a Sá Carvalho pode abrigar todos os presos em regime aberto naquela época, que eram 

pouquíssimos, mas é uma unidade que não tem segurança nenhuma. Ele convocou um 

monte de gente lá - num dia que ele estava pegando um helicóptero pra ir pra não sei 

onde - na Lagoa, aí ele me convocou pra ir lá e cheguei lá ele começou: “Professora, 

nós vamos trazer esses 500 presos da ilha grande”. Repetiu aquela história toda: “A 

penitenciária Cândido Mendes é um símbolo da ditadura, que nós temos que botar pra 

baixo esse símbolo da ditadura, que jamais alguém utilize novamente a Cândido 

Mendes pra guardar presos políticos, se o Brasil tivesse presos políticos novamente”. Eu 

falei assim: “Governador, o senhor tem a sua biografia, eu também tenho a minha, a 

minha não tem a dimensão da sua, mas eu também prezo, eu não vou ter a 

irresponsabilidade de trazer 500 presos que vão todos fugir no dia seguinte”. A 

responsável seria eu, que teria trazido 500 presos pra botar em um lugar que não tem 

segurança. Aí ele apontou todas aquelas pessoas que estavam em volta: secretário de 

governo, secretário de planejamento, secretário de polícia civil, que era o Nilo (Batista), 

que era secretário de justiça e de polícia civil, secretário de polícia militar que era o 

grande coronel Cerqueira - o (Carlos) Cerqueira, o bom Cerqueira negro, não o (Nilton) 

Cerqueira branco que foi quem criou a gratificação ao faroeste -, então o grande coronel 

Cerqueira, com quem eu muitas vezes fui conversar e me lamentar, e ele sempre dizia: 

“Julita, calma, calma, tudo vai ter jeito”. Ele era de uma tranquilidade, tudo pra ele era 

fácil, era incrível. E aí estava lá o Cerqueira também, todas aquelas pessoas, o 

secretariado todo, aí ele (Brizola) virou pra mim assim: “Professora, a senhora está 

vendo todo mundo aqui, pois todos aqui vão acatar a ordem que a senhora der, o que a 

senhora quer para que no último dia da minha administração...?”. Porque ele ia sair no 

último dia de março né, pra se candidatar à presidência, e disse: “Eu quero ir no último 

dia da minha administração, ir lá e apertar o botão que vai implodir a penitenciária 

Cândido Mendes, o que a senhora precisa?”  

Durante muitos anos, eu trabalhei com alternativas à pena de prisão. Eu fiz parte do 

Conselho Nacional de Política Penitenciária, do Ministério da Justiça, quando a gente 

conseguiu introduzir uma nova legislação de alternativas a pena de prisão no Brasil, em 

1998. Foi uma legislação que, naquele momento, foi um divisor de águas, porque, 

realmente, dava um leque de opções muito grande aos juízes para que penas privativas 

de liberdade fossem substituídas por uma alternativa, num número muito grande de 
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casos. Então, fiquei, durante anos, trabalhando com alternativas à pena de prisão. E, no 

ano de 2000, depois de um ano como ouvidora de polícia - e aí já é toda uma outra 

história que não cabe aqui contar...enfim fui a primeira ouvidora de polícia no Rio de 

Janeiro, no governo Garotinho -, e depois de um ano, nós nos convencemos de que a 

proposta do Garotinho era uma farsa e que não havia condições de a gente continuar. 

Foi quando o Garotinho demitiu o Luiz Eduardo (Soares) através da televisão, através 

de um RJ TV primeira edição (telejornal exibido pela Rede Globo). Logo em seguida, 

uma hora depois, eu entreguei meu cargo, e nesse momento o professor Cândido 

Mendes, generosamente, é bom que se diga, ofereceu a um grupo de pessoas que 

trabalhava no governo naquela época, a possibilidade de criar no âmbito da 

(Universidade) Cândido Mendes, um centro de estudos que fosse voltado para sistemas 

da segurança e da cidadania. 

Agora, chegou um momento em que eu, infelizmente, eu devo admitir que a minha 

paciência acabou...Ao longo desses anos, eu me dei conta que essa área do sistema 

penitenciário, é uma área que rigorosamente não há interesse na mudança, a sociedade 

não está interessada, quem tem voz e poder na sociedade não está interessado. Quer 

dizer, ficam essa pobres criaturas que fazem parte desses grupos de direitos humanos, 

tentando fazer alguma coisa. Como uma que lá de Natal, de Alcaçuz, que eu passei 

semanas vendo como eu poderia ajudar a ativista lá em Natal, que queria denunciar 

todas as impunidades do massacre em Alcaçuz e não estava conseguindo, aí tentei 

mobilizar aqui, ali, enfim, as pessoas que eu conheço...Me dói o coração sentir que essas 

pessoas fazem um trabalho inglório, que ninguém tá interessado em preso, a sociedade 

quer mesmo que eles morram lá dentro, quanto mais eles se matarem lá dentro melhor, 

então, é aquela coisa, joga as pessoas lá dentro, joga a chave fora e eles que se virem.  

Então, depois de 40 anos trabalhando nessa área e percebendo que a possibilidade de 

mudança é praticamente nenhuma...você pega por exemplo as CPIs do sistema 

penitenciário. Eu dei depoimento em três CPIs do Sistema Penitenciário, CPIs da 

Câmara dos Deputados, com dez anos de intervalo entre uma e outra. Eu dei um 

depoimento nos anos 80, depois nos 90, depois no começo dos anos 2000. Se você 

pegar essas CPIs do Sistema Penitenciário, pega a conclusão das três CPIs...pode fazer 

xerox e trocar a data que a conclusão é a mesma. Trinta anos aí, dez anos entre uma e 

outra. Quer dizer isso é um escárnio, não adianta, vamos admitir que essa 

área...Aconteceram os massacres recentemente, em Manaus e Natal, vários repórteres 

me disseram: “Ah, e agora, a senhora acha que isso vai mobilizar a sociedade? Olha só, 



 

238 
 

em Manaus morreram 56 presos e em Natal - eu nem me lembro do número dos que 

morreram em Natal - , isso vai provocar uma sacudida no sistema penitenciário no 

Brasil todo”. Isso aí aconteceu na virada do ano e nós estamos em abril, quer dizer 

quatro meses depois ninguém mais se lembra do que aconteceu, quer dizer, ninguém 

está absolutamente interessado, e eu tenho pouco tempo pra lutar. Já tenho quatro 

décadas de luta em uma área que nunca mudou um milímetro, essa é a minha avaliação, 

e pra quem acha...eu não acho que mudou um milímetro, pelo contrário, as unidades 

prisionais estão mais superlotadas, os presos estão menos assistidos, os governos estão 

mais distantes desse problema. 

Hoje, 67% das mulheres no sistema penitenciário estão presas acusadas de tráfico de 

drogas. Um quarto ou 30% dos presos, os dados certamente estão desatualizados, pelo 

menos 30% dos presos estão acusados de tráfico de drogas. A violência da polícia, no 

país todo, se justifica porque eles estão combatendo drogas ilícitas, as drogas tornadas 

ilícitas nos últimos anos. Então, eu acho que não há tema mais emergencial, mais 

urgente realmente, que me demande atenção, minha energia, minha dedicação. A polícia 

no Rio de Janeiro mata três pessoas por dia e com a licença pra matar que a guerra as 

drogas dá à polícia no Rio de Janeiro, é isso que me mobiliza hoje. E, eu acho que o que 

há de mais importante nessa área é discutir esse tema com os moradores de favela, eu 

gostaria de viver em um momento em que a mãe que tem o seu filho morto pela polícia, 

um menino que é do tráfico, eu não quero ouvir essa mãe dizendo: “Ah, eu tinha três 

filhos, dois foram pro bom caminho, mas um, olha aí a senhora vê, entrou para o tráfico, 

fazer o que? A polícia entrou aqui e matou meu filho, mas fazer o que, ele estava no mal 

caminho”. Não pode, eu quero viver em um dia no Rio de Janeiro que essas mães todas, 

que tem seus filhos mortos pela polícia, fiquem indignadas sim e digam não, a polícia 

não podia matar meu filho. Não importa se ele era traficante ou o que ele estava 

fazendo, polícia não deve entrar na favela atirando primeiro pra perguntar depois, a 

polícia não pode fazer isso. 

 

*** 

 

- Presídio Ary Franco: 
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Como abordado anteriormente neste relatório, o presídio foi a porta de entrada do 

sistema carcerário fluminense até 2013. O MEPCT/RJ voltou a monitorar a unidade no 

ano de 2017, quando a porta de entrada já era a Cadeia Pública José Frederico Marques. 

É válido ressaltar que o Presídio Ary Franco passou a funcionar como porta de entrada 

dos presos do Comando Vermelho, recebendo-os depois que eles ingressavam na 

Frederico Marques. Foi percebido o aumento expressivo do número de presos. Em 

2011, foi informado ao MEPCT/RJ que a unidade tinha capacidade para 958 internos, 

possuindo, na data da visita, 1.600 presos. Em 2012, o MEPCT/RJ retornou ao presídio 

e registrou um efetivo de 1.680 homens. Em 2014, a  unidade abrigava 1.400 homens e 

em novembro de 2015, 1.925 presos. Em 2016, a unidade tinha 2.146 internos. Em 

2017, foi informado à equipe que realizava o monitoramento que a unidade tinha 

capacidade para abrigar 859 internos (100 a menos que notificado nos anos anteriores), 

mas que, no momento, abrigava 2.626 presos. A direção da unidade afirmou que 

recebiam, em média, 4 mil homens por mês. 

Foi informado, durante a visita, que a unidade não recebia kits de higiene há bastante 

tempo. A última entrega de sabão, por exemplo, tinha sido realizada em 2016. A 

alimentação na unidade era fornecida através de quentinhas da PROLL Alimentos. 

Segundo os internos, a qualidade da comida era péssima, tendo sido possível obaservar 

na durante a vistoria o péssimo estado de conservação dos alimentos comida e o cheiro 

azedo que vinha das quentinhas. Além disso, a porção de alimentos era menor do que o 

previsto na licitação (de 600g, serviam entre 300g e 400g) e o cardápio foi identificado 

como extremamente repetitivo e pouco nutritivo. Além disso, o café da manhã era 

servido pela terceirizada Masgov, que só fornece 35 ml de leite por interno. Em 

decorrência da insuficiente e péssima alimentação garantida pelo Estado, a SEAP 

aprovou uma portaria que permite aos familiares levarem até três bolsas de alimentos na 

custódia. No entanto, os internos alegaram que as três bolsas, muitas vezes, não eram 

repassadas para eles. 

A estrutura da unidade era péssima, devendo ser considerada inabitável. Segundo o 

MEPCT/RJ, suas condições atentavam contra diversos tratados internacionais: o 

ambiente era úmido, escuro, e celas com capacidade para 12 ou 16 internos continham, 

em média, 75 pessoas. Diante desse quadro, foi constatada a proliferação de insetos e 
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roedores no local, bem como a incidência recorrente de  doenças de pele e respiratórias 

entre os internos. 

Cada interno tinha direito a uma visita semanal, apenas por duas horas. Teoricamente, o 

banho de sol ocorria três vezes por semana, por duas horas, mas muitos presos 

afirmaram estar há três meses sem o mesmo. Além disso, não havia atividades 

educacionais ou recreativas na unidade. Havia 22 presos que trabalhavam como faxina, 

mas não recebiam salário desde 2016. Havia apenas a assistência religiosa cristã. 

A direção informou que dois defensores públicos atuavam na unidade, mas, 

conversando com os presos, a equipe soube de casos de internos que nunca foram 

chamados para o atendimento da Defensoria Pública, apesar de estarem lá há cinco 

meses. A Defensoria Pública Federal atuava - supostamente - de 15 em 15 dias no 

presídio, mas os internos afirmaram que há três meses não ocorriam visitas. Os presos 

federais, normalmente, não recebem visitas de suas famílias, o que tornava o acesso 

deles aos bens de primeira necessidade ainda mais difícil, uma vez queos familiares não 

conseguiam estar presentes com frequência. 

No que tange ao atendimento médico, os internos não faziam exames ao chegar na 

unidade, pois segundo a direção eles já teriam sido atendidos pelo Instituto Médico 

Legal -  IML. O dentista da unidade não atendia por falta de material. A equipe contava 

com dois psicólogos, dois auxiliares de enfermagem, um psiquiatra e uma assistente 

social. Em caso de emergência, os internos eram transportados, pela SOE, até a UPA de 

Gericinó. No momento da visita, o ambulatório do Ary Franco não recebia remédios há 

três meses. Por fim, a falta de colchões, roupas e roupas de cama era fator de 

precarização do ambiente. 

 

- Penitenciária Milton Dias Moreira: 

 

O MEPCT/RJ realizou duas visitas à unidade penitenciária em 2014: uma no mês de  

fevereiro e outra no mês de novembro. Na primeira delas, a penitenciária ainda era 

composta por presos declarados da facção Comando Vermelho, dispunha de 884 vagas 

e estava com 1.239 presos, dos quais 95% ou respondiam por tráfico de entorpecentes 

ou eram presos provisórios. A direção da unidade afirmou que, até uma semana antes da 

visita, o local enfrentava um período de racionamento de água. O MEPCT/RJ tornou a 
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monitorar a unidade no final do mesmo ano, em razão das denúncias sobre o precário 

fornecimento de água. 

Na segunda visita, a equipe observou celas com capacidade para 6 internos abrigando 

16. A unidade contava com 1.245 presos e mantinha a mesma quantidade de vagas do 

início do ano. Os internos denunciaram as condições precárias da alimentação que, 

segundo os mesmos, era servida azeda. A empresa Comissaria Rio era responsável pelo 

o fornecimento de quentinhas e os serviços foram criticados pelos internos também em 

razão do atraso frequente na entrega.  

A CEDAE estava fornecendo diariamente carros pipa à unidade para tentar superar o 

problema da água, enquanto a SEAP não construía uma caixa de bombas no espaço. 

Além da precarização da higiene decorrente da restrição de água, os kits de artigos de 

primeira necessidade eram distribuídos apenas quinzenalmente e em número 

insatisfatório para contemplar todos os internos. É fundamental que se saliente que a 

região na qual o complexo penitenciário está localizado é uma das mais quentes do 

estado do Rio de Janeiro. 

O banho de sol ocorria apenas duas vezes por semana e por duas horas. O único posto 

de trabalho disponibilizado para os internos era o de "faxina", havendo somente dez 

deles na penitenciária. Diferentemente da maior parte das unidades, havia assistência 

religiosa católica, evangélica e espírita kardecista. A direção notificou a equipe de que 

não contava com nenhum médico ou dentista na unidade. As denúncias de violência do 

SOE, assim com em diversas outras unidades, foram recorrentes entre os internos. 

Nesse período, no momento das visitas, os familiares ainda eram submetidos a revistas 

vexatórias. 

Em 2015, foi realizada outra visita de monitoramento e o diretor informou que o 

presídio passou a ser reconhecido como neutro, ou seja, sem facção. O motivo da visita 

foi justamente averiguar a mudança na composição dos internos após a realização de 

transferências. O MEPCT/RJ constatou que conviviam, na unidade, presos provisórios e 

condenados. Nesse momento, a unidade já contava com 2.133 internos, mesmo 

mantendo o número de vagas constante (884).  

No que tange à alimentação, a empresa Comissaria Rio, que anteriormente enviava as 

quentinhas da Ilha do Governador - local distante cerca de uma hora - passou a cozinhar 
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em espaço construído no interior da unidade. No entanto, as reclamações relacionadas à 

qualidade e estado dos alimentos se mantiveram. O fornecimento de água havia sido 

normalizado, mas os presos informaram que o tempo para utilizar o recurso era muito 

pequeno. Os presos estavam sem banho de sol e devido às transferências realizadas, 

ninguém exercia atividades educativas. O diretor afirmou, também, que estavam sem 

vagas para faxina, pois a Fundação Sandra Cabrini, que realizava o pagamento dos 

internos, havia informado estar sem vagas. Os internos afirmaram estarem sem 

atendimento médico. No momento da transferência, os agentes do SOE não permitiram 

que os presos levassem os seus pertences e muitos foram extraviados, de acordo com os 

presos. O atendimento jurídico pela Defensoria Pública se dava quinzenalmente na 

unidade. 

Em 2016, o MEPCT/RJ realizou uma  nova visita à penitenciária. Foi verificada a 

presença de 2.669 internos. O ambiente da unidade era insalubre. Eles voltaram a 

denunciar a condição dos alimentos servidos na unidade prisional pela empresa a 

Comissaria Rio. Foi denunciado, também, o fornecimento insatisfatório de água - em 

pouca quantidade e suja. Os kits de higiene não eram distribuídos havia três meses. 

Devido à desproporção entre o número de agentes e de internos, a direção da unidade 

havia decidido manter os presos sem banho de sol. No momento da visita, trabalhavam 

na unidade 49 internos como "faxina", mas os salários estavam atrasados. A unidade 

não contava com médicos e os presos reclamaram muito da precarização do 

atendimento de saúde, o que pôde ser constatado na vistoria pelo péssimo estado de 

saúde visível de muitos internos. Um deles, por exemplo, era portador do vírus HIV e se 

encontrava com tuberculose, uma combinação de alto risco e bastante comum no 

sistema prisional fluminense. O transporte também foi alvo de denúncia dos presos e 

alguns idosos declararam preferir não sair da unidade a serem transportados por agentes 

do SOE. Por fim, o MEPCT/RJ constatou que a cela destinada aos presos evangélicos 

estava superlotada, sendo composta por presos de várias facções, transformando-se em 

um verdadeiro “barril de pólvora”. A Defensoria Pública passou a atender a unidade três 

vezes por semana. 

 

- Presídio João Carlos da Silva: 
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O presídio, localizado no Complexo de Japeri, foi visitado pelo MEPCT em 2014, 

sendo considerado uma unidade neutra, ou seja, sem facção. O diretor da unidade 

informou que o problema de falta d’água havia sido resolvido. A capacidade do presídio 

era de 888 internos, mas havia 1.300 presos. Os internos denunciaram o problema no 

fornecimento de água, principalmente no verão, e também falaram sobre a má qualidade 

e má conservação das quentinhas. 

 

 

- Presídio Evaristo de Moraes: 

 

A unidade foi visitada em 2012 pelo MEPCT/RJ. Na época, possuía capacidade para 

1.480 internos, mas abrigava 1.852 presos. A unidade funcionava como seguro, mas o 

MEPCT/RJ constatou que havia internos colocados no isolamento (chamado “seguro do 

seguro”), onde se encontravam sem colchões, somente com a roupa do corpo. Alguns 

deles apresentavam marcas de agressão e afirmaram que as mesmas era decorrentes de 

agressões por parte dos agentes penitenciários. Um dos internos quis prestar denúncia 

em uma delegacia e foi acompanhado pelo MEPCT/RJ. Presos provisórios e 

condenados conviviam na prisão. A última rebelião da unidade datava de 2007, mas em 

2012 foi relatada a apreensão de armas e celulares na prisão, o que gerou enorme tensão 

no presídio. Naquele ano, a superlotação da unidade era decorrência direta do 

fechamento das carceragens da Polinter. 

A estrutura da unidade é composta por um prédio, uma antiga oficina de automóveis, 

supostamente adaptado para a função de presídio - o que já demonstra que o espaço não 

havia sido projetado para abrigar pessoas. Tal fato foi percebido logo na entrada da 

vistoria, quando foi possível constatar a forte umidade e a grande presença de pombos 

dentro do  presídio. É importante notar que a unidade foi considerada uma das piores do 

Brasil durante a visita da Caravana Nacional de Direitos Humanos, realizada pela 

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. 

A alimentação era fornecida pela Empresa Facility, cujos serviços foram criticados 

pelos internos: reclamaram da qualidade, da conservação e da quantidade da comida. A 

falta de colchões e de distribuição de kits de higiene também foi denunciada e os 

internos reclamaram da demora para conseguir a permissão para ter um ventilador nas 

celas (garantidos pelos próprios internos e familiares). O MEPCT/RJ notou que, na cela 
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destinadas aos presos pentecostais, a pintura era melhor e a cela estava melhor 

conservada. O local do isolamento, por sua vez, estava sujo e tinha muitos pombos. Os  

Os presos podiam receber visita familiar apenas uma vez por semana e se queixaram da 

curta duração da visita - de 8h30 às 11h30, enquanto nas demais unidades o horário é de 

9h às 16h. Os internos afirmaram que seus parentes, por vezes, sofrem 

constrangimentos e intimidações na fila para a visita. Ademais, as visitas são proibidas 

para os presos que estão no isolamento, assim como o banho de sol. Para os outros 

internos, o banho de sol ocorre apenas uma vez por semana e tem a duração de apenas 

40 minutos.. 

O presídio possui uma escola com apenas 400 vagas e, no que concerne às vagas 

laborais, há apenas 49, todas na atividade de "faxina". A assistência religiosa era 

fornecida pelas igrejas católica, evangélica e grupos espíritas. Havia na unidade uma 

cela com ornamentação ecumênica e com os dizeres "Só Jesus Cristo Liberta" pintado 

na parede. A enfermagem estava em estado bastante precário e os casos mais gravosos 

eram transportados para a UPA de Gericinó. Durante a visita, um interno procurou a 

equipe e afirmou ter sido agredido e torturado por um agente, tendo sido espancado 

após pedir ao agente para mudar de cela, em função de ameaças em sua cela anterior. O 

MEPCT/RJ acompanhou, posteriormente, o translado do preso para outra unidade e 

esteve presente no exame de corpo de delito. Ele foi transferido para a Cadeia Pública 

Bandeira Stampa e, quando os membros do MEPCT/RJ o visitaram, ele disse que 

preferia esquecer a denúncia de tortura. A Defensoria Pública realizava atendimento 

uma vez por semana. 

Em 2015, o MEPCT/RJ realizou outras duas visitas à unidade, constatando que o 

presídio seguia recebendo presos na condição de seguro e outras minorias. Na primeira, 

o presídio abrigava 58 travestis, 6 pessoas em cadeiras de rodas, homossexuais, idosos, 

estrangeiros e pacientes psiquiátricos. Na segunda visita, havia 12 pessoas em cadeiras 

de rodas e 79 travestis. O diretor da unidade relatou a presença de drogas e celulares 

entre os internos. A unidade possuía capacidade para 1.490 internos e contava com 

1.759. Os presos reclamaram da comida fornecida pela Comissaria Rio, mas afirmaram 

que ela havia deixado de vir estragada. O diretor afirmou que as cela recebiam kits de 

higiene apenas a cada 40 semanas. Os banheiros não tinham canos no lugar de 

chuveiros e "bois" no lugar de vasos sanitários. Ainda não havia scanners corporais para 

realizar o monitoramento dos familiares na entrada para as visitas (ainda ocorrendo a 



 

245 
 

revista vexatória). Cada galeria tinha direito a banho de sol por apenas 20 minutos e 

uma vez por semana. Havia apenas 75 vagas de trabalho, todas para a função de 

"faxina". Nesse momento, apenas 250 internos frequentavam a escola e apenas dois 

defensores públicos atendiam a unidade.  

A partir da segunda visita, o MEPCT/RJ foi notificado que a Defensoria Pública, por 

meio de seu Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos -

(NUDIVERSIS), passou a também atuar em defesa da população LGBT em privação de 

liberdade no Rio de Janeiro. Como resultados do início desse trabalho, havia sido 

editada a Resolução nᵒ 558/2015 da SEAP e se formou um Grupo de Trabalho para 

acompanhar as internas da unidade.  

Ainda na primeira visita, a maioria dos internos disse nunca ter sido atendida pela 

equipe técnica. Duas presas afirmaram não estar recebendo hormônio feminino, do qual 

faziam uso antes da prisão, o que acarretava problemas físicos e psíquicos. Os agentes 

não possuíam formação para lidar com os pacientes com questões psiquiátricas, apesar 

da unidade abrigar os mesmos. Houve inúmeros relatos de presença de baratas no 

isolamento e no interior das celas. Na segunda visita, foi constatada a existência de uma 

equipe de psicólogas havia começado a atender o grupo de presas e presos LGBT.  

Na segunda visita realizada no ano de 2015, o MEPCT/RJ recebeu denúncias de  tortura 

praticada contra presas suspeitas de portarem entorpecentes. As mesmos tiveram uma 

mangueira enfiada no ânus, foram xingadas e humilhadas (práticas que constituem 

agressão física e sexual). Elas também alegaram terem sofrido agressões da equipe do 

SOE (responsável pelo transporte). O nome social das presas era respeitado apenas 

pelos demais internos e não pelos agentes, o que é uma violação aos direitos das presas 

transgeneres e travestis da unidade. As presas transgeneres e travestis são concentradas 

na unidade e “embora não tenham reclamações quanto a estarem em um presídio 

masculino, são muitas as queixas quanto ao preconceito e à violência sofridos". 

(MEPCT/RJ - Relatório Mulheres e Meninas e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro 

de 2016.) 

 

- Presídio Carlos Tinoco da Fonseca: 
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Em visita à unidade em 2016, a Defensoria Pública relatou a precariedade no 

fornecimento de alimentação, no acesso à água - tanto para beber como para a higiene 

pessoal e do ambiente -, bem como a falta de materiais básicos. No que se refere à 

alimentação, além do intervalo por vezes superior a 15 horas entre a última refeição do 

dia e a primeira do dia seguinte, ela era servida - recorrentemente - sem condições de 

consumo. Segundo os presos, era comum que os alimentos, fornecidos pela empresa 

Nutry Energy, estivessem crus, azedos e mal preparados. Muitos presos relataram terem 

sofrido rápido emagrecimento após a prisão e o início de diferentes problemas de pele, 

como coceiras, furúnculos e caroços 16. As condições de saúde e de atendimento médico 

também foram percebidas como alarmantes.  

 

 Testemunho João Luis Silva: Egresso do Sistema Prisional e Integrante do 

Coletivo Eu Sou Eu 

 

Meu nome é João Luis, eu sou egresso do sistema prisional, no qual eu passei cinco 

anos da minha vida, mais precisamente quatro anos e cinco meses. Estou em liberdade 

condicional há quatro anos, saí em dezembro de 2014, vai fazer quatro anos agora em 

setembro que eu estou cumprindo a liberdade condicional. Hoje eu estou cursando a 

faculdade de direito, estou no terceiro período da faculdade de direito. Além da 

faculdade, eu integro um coletivo chamado Eu Sou Eu, formado por egressos do sistema 

prisional, ou seja, de ex-presidiários, vulgarmente chamados de ex-presidiários. E, estou 

funcionário da ONG Rio de Paz, como articulador social da ONG Rio de Paz, 

instituição que me abriu as portas depois desse período de privação de liberdade. Eu 

conheci o sistema prisional em junho de 2010, foi o primeiro contato que eu tive com a 

cadeia, depois de ser preso e acusado de um crime de estelionato. Fui levado para a 20ª 

DP, que era uma carceragem administrada pela Polícia Civil, e ali no primeiro momento 

a gente se depara com a violação de direito. Ao pôr o pé dentro de uma cela de cadeia, a 

gente se depara com o que é uma violação de cadeia. Mesmo tendo um histórico de 

violações de direitos “pré-cárcere”, que antecede a cadeia, a gente acaba tendo essa 

                                                        
16MEPCT/RJ. Informe para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para o caso das Medidas 
Provisórias a respeito do Brasil: assuntos da Unidade de Internação Socioeducativa, do Complexo 
Penitenciário de Curado, do Complexo Penitenciário de Pedrinhas e do Instituto Penal Plácido de Sá 
Carvalho. Rio de Janeiro: ALERJ, 2017. 
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violação de direitos materializada quando a gente chega dentro da cela de uma unidade 

prisional, ou de uma carceragem, e se depara com a superlotação, com o ambiente 

insalubre, com o histórico de violência cometida pelo próprio Estado. Ou seja, aquele 

que está te impondo uma sanção penal por conta de um crime que você cometeu, acaba 

também cometendo um crime ao imputar uma pena de privação de liberdade. 

Hoje é ruim, muito ruim, mas em 2010, as carceragens da Polícia Civil eram bem 

piores, porque as celas eram minúsculas e o número de presos era imenso, por exemplo, 

nós chegamos a ter numa cela que cabiam trinta e duas pessoas, trinta e duas dormindo 

no chão, nós tínhamos 100, nós dormíamos em cem. Nós passamos em situações que 

pessoas se amarravam nas grades para poderem dormir e não cair por causa do sono. 

Nós passamos por situações que as pessoas tinham que se revezar para dormir, na 

verdade ninguém dormia, nós nos revezávamos para deitar,  parte dormia de meia noite 

às três (da manhã) e parte dormia de três às seis da manhã. Na verdade, ninguém 

dormia. Era um local totalmente insalubre, com doenças infectocontagiosas se 

alastrando cada vez mais, era um ambiente de extrema violência, de guardas, e até por 

conta da situação e por conta da gestão de toda aquela gente, no sentido de impor 

alguma disciplina, aconteciam cenas de violência o tempo todo. E aí, na minha chegada, 

eu senti a necessidade de me aliançar com aqueles que lá estavam, no sentido de 

promover uma melhoria, mesmo que mínima, para aquele espaço de privação de 

liberdade. Mesmo sem nenhum conhecimento do que eram os direitos humanos, sem 

nenhum conhecimento sobre os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

a gente não sabia de nada disso, a gente não tinha posse do que era a Constituição 

Federal, mas a gente sabia que unido a gente poderia expor as nossas mazelas, e fazer 

com que aquilo fosse ouvido por alguém, se fosse dito por um número maior de 

pessoas. 

Logicamente não fiz essa articulação sozinho, o Cristiano, que é um dos integrantes do 

Eu Sou Eu, teve papel fundamental. Porque na minha chegada na cadeia, chegaram 

também outros presos que tinham essa facilidade de argumentação e articulação, e nós 

resolvemos nos unir e mostrar para aqueles que lá estavam e que não tinham tanta 

informação quanto nós, que a gente poderia dividir o conhecimento e construir o 

conhecimento juntos, e fazer da nossa união uma ferramenta para a melhoria do local. 

A gente conseguiu ampliar o espaço onde a gente convivia. Tinha um corredor imenso 

chamado galeria e essa galeria ficou anexa à um outro espaço, onde foi criado um banho 

de sol, pois antes não tinha banho de sol. Quando chegamos lá, encontramos pessoas 
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que ficaram dois anos presos, aguardando o julgamento, preso provisório, e sem banho 

de sol. Por conta da superlotação tudo tem uma proporção muito maior, muito elevado, 

e por esse motivo havia um surto de micoses, existiam pessoas com furúnculos, pessoas 

com tuberculose, a questão de insalubridade afeta diretamente a saúde do preso, e a 

umidade do local eleva muito a dificuldade de permanência nesse lugar sem que se 

contraísse uma doença de pele e até doenças respiratórias. O banheiro que é um lugar 

com um nível de bactérias imenso, você não tem esse lugar isolado do convívio comum 

dos presos, então, as bactérias que são naturais daquele espaço se alastram, porque tá 

tudo muito perto, porque o espaço de convívio na cela e o espaço onde o preso faz as 

suas necessidades está muito próximo, então essas bactérias se alastram e 

consequentemente doenças acabam surgindo naquele espaço. 

A  temperatura altíssima, por conta do número de pessoas e da falta de circulação de ar, 

levava as pessoas a terem convulsões, ataques epiléticos o tempo todo. A gente acabou 

se especializando, de certa forma, em conter pessoas que estavam tendo esses ataques, 

para que essas pessoas não sofressem um dano maior, batendo a cabeça por exemplo. 

A gente conseguiu uma geladeira para manter uma água não quente, e de certa forma a 

gente usar aquela geladeira para manter alguns alimentos sem que eles estragassem, 

pois na maioria das vezes a alimentação vinha já estragada. 

Na Polinter, o racionamento de água era menor, existiu alguns momentos de falta 

d’água. Eu me lembro muito bem de um momento que nós passávamos uma 

superlotação num nível absurdo, nós estávamos com cento e cinco pessoas dentro de 

uma cela, e nesse dia faltou água, o calor era extremo, o que dificultava ainda mais a 

permanência e a convivência naquele lugar. Nas unidades prisionais administradas pela 

SEAP, a água é mais racionada, os agentes estabelecem três horários para que a água 

seja ligada e o preso é obrigado a estocar certa quantidade de água para o seu uso. O 

preso muita vezes tem que fazer as suas necessidades com dois litros d’água, tomar 

banho com dois litros d’água que ele consegue estocar numa garrafa PET. O preso que 

não tem visita e que não tem de onde prover um recurso, ele não tem balde, então o 

único recurso é a garrafa de dois litros, a garrafa PET que alguém joga fora. Ele pega no 

lixo pra estocar água, porque senão ele fica sem água pra beber. A água pra beber, pro 

banho e para outros fins é a mesma. 

Não existe uma diferenciação entre a comida que era distribuída na Polinter e a comida 

que é distribuída no sistema prisional, a comida continua sendo uma droga. A gente não 

sabe até hoje porque o preso custa tão caro e come comida azeda, como é que hoje 
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existe uma fala de que o preso custa dois, três mil reais, e continua sem água. Porque a 

comida que chega para o preso é estragada, é azeda, e nem faz parte daquele cardápio 

que uma nutricionista estabeleceu. A gente sabe que tem um cardápio feito por uma 

nutricionista, mas o que chega nas cadeias é outra coisa. Onde é que se emprega esse 

dinheiro, então? 

A maioria dos serviços do sistema prisional são terceirizados, tirando os agentes, tudo é 

terceirizado. Logo, a gente vê que a cadeia, o superencarceramento, ele gera lucro, gera 

despesa e gera lucro. Essa máquina de encarceramento gera uma demanda de gasto, e 

vai gerar lucro para alguém, para alguém que está oferecendo os serviços.  

A gente tem uma cultura de encarceramento, a gente vem do país que escravizou 

pessoas que nem moravam aqui, a gente escravizou quem já estava aqui. Então, a gente 

tem isso no nosso DNA, o desejo de encarceramento, de escravizar, vem da história, 

vem da construção desse país. E como isso é cultural, eu acredito que o único jeito de 

mudar isso é chamando a sociedade civil para uma participação maior nas questões 

concernentes ao sistema prisional, exigir que a SEAP abra as suas portas para que as 

instituições entrem no sistema prisional. (...) Que pessoas morrem lá diariamente, por 

conta dessas situações insalubres, por condições indignas, degradantes, sabe? 

Eu fui para o Evaristo de Moraes, que é o chamado Galpão da Quinta, que pra mim foi a 

prior unidade que eu passei. Então, eu recebi a oportunidade de trabalhar na cadeia, 

comecei no Galpão da Quinta e fiquei praticamente quatro, cinco meses no Galpão da 

Quinta, e logo progredi de regime, pois eu saí da carceragem que eu estava já com o 

benefício vencido, que na verdade, é o direito de exercer uma progressão de regime, 

mas como eu estava na carceragem, esse direito não foi efetivado, pois na Polinter tudo 

é mais difícil, pois nós não estávamos em uma lista que contava como preso do Estado, 

pois não contávamos como preso da SEAP, mas da polícia civil. Nós ficávamos 

esquecidos. E isso aconteceu várias vezes com vários presos, e isso foi até uma 

ferramenta que os próprios agentes usavam para uma arrecadação de forma ilícita. Quer 

dizer, eles cobravam propina para fazer a transferência do preso, para ele poder 

progredir de regime. Não foi poucas as vezes que nós vimos policiais cobrarem uma 

quantia para transferir os presos, para que eles fossem transferidos para as unidades 

prisionais, para que de lá pudessem ser transferidos para um regime menos gravoso. 

(No Galpão da Quinta,) eu me deparei com uma insalubridade ainda maior do que eu 

tinha visto nas carceragens da Polinter, por conta da falta de iluminação, da falta de 

circulação de ar, a superlotação, a falta de itens básicos para os presos ficarem nas suas 
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camas, como por exemplo a falta de colchões, o calor muito intenso, os banheiros onde 

os presos iam fazer as suas necessidades eram muito insalubres, pois eles mantinham lá 

um número muito maior de pessoas. Um lugar muito úmido onde não tinha um lugar 

para despejo dos dejetos de alimentos. Os presos faziam a chamada reciclagem dos 

recipientes que vinham as alimentações e eles faziam essa reciclagem no pátio da 

própria cadeia. O contexto lá, a arquitetura de lá, é de um galpão mesmo, com celas 

dentro desse galpão. Então, você imagina um galpão mesmo, com celas, sem circulação 

de ar e sem ventilação, e ali eram despejados todos os dejetos dos alimentos. Não tem 

área externa, só o galpão, o que dificulta toda uma reciclagem de ar. Aliás, tem uma 

área externa muito pequena que é no campo de futebol, e as celas não recebem luz do 

sol, então os presos vão pra lá uma vez por semana para poder ter direito ao banho de 

sol. Enfim, mas a situação pior é o despejo de alimentos, pois cria-se uma montanha de 

alimentos, de comida, o que com o passar dos dias fica azeda, o cheiro fica insuportável 

e acaba se tendo mais uma vez a proliferação de doenças. 

Na época, entrando no sistema de presos da SEAP, a gente era obrigado a ficar um 

tempão ainda sem ter visita, dada a morosidade da confecção da credencial para 

visitação, na época demorava de 20 a 30 dias para uma pessoa poder ter a sua 

carteirinha expedida por esses núcleos. E aí, a gente passava além da privação dos itens 

mais basilares para a nossa sobrevivência, a gente passava a privação de um direito que 

é constitucional, que é a visita do preso. Para mim, foi o pior momento de todo o meu 

processo de privação de liberdade, foi esse período no Evaristo de Moraes. 

E aí, eu recebo o direito de ir para o semiaberto, eu vou para o Benjamin de Moraes, que 

é um presídio semiaberto, mas em Bangu, no complexo de presídios de Gericinó. E, por 

conta de todo um histórico já no sistema, a gente acaba encontrando, por conta da 

cadeia ter uma rotatividade muito grande, algumas das pessoas que eu tinha estado no 

Galpão da Quinta, que tinham estado na Polinter. E aí, eu recebi uma oportunidade de 

trabalhar lá também, e eu fui trabalhar auxiliando os defensores públicos, as assistentes 

sociais, as psicólogas, eu fui trabalhar na área técnica do presídio. E assim, eu comecei a 

me envolver, desde a minha entrada no presídio, com o auxílio ao preso. É sempre 

assim, é bem seleto o grupo (que trabalha), quando na verdade a oportunidade teria que 

ser estendida à todos, eles selecionam alguns presos para fazerem parte de uma equipe 

de trabalho. São os presos com o melhor comportamento, que não têm, de repente, o 

potencial de causar problema, ou os presos com crimes menos graves. O que não é 

justo, pois todos se encontram nas mesmas condições. 
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Uma das piores experiência que tive, foi na Unidade Materno Infantil (UMI). Eu fazia 

parte da equipe que fazia alguns serviços de manutenção nas unidades, daí chegamos 

para fazer alguns reparos na Unidade Materno Infantil, e eu não sabia que essa unidade 

se tratava de crianças presas, ou melhor, mães com crianças recém nascidas que 

estavam presas. Foi a cena que mais me impactou em toda essa trajetória, foi ver 

crianças atrás das grades, foi ver crianças mamando no peito com guardas a vigiá-las, 

foi ver mães que acabaram de dar a luz sem ter o direito de ter o resguardo, e sim voltar 

para uma unidade algemada junto do seu filho. E logo em seguida, essas mães se 

despedindo dos seus filhos quando completavam seis meses de idade. 

Assim, isso me acendeu de vez a chama pela militância em defesa dos direitos humanos. 

E eu pensei: quando eu sair daqui eu vou trabalhar em defesa da dignidade da pessoa 

humana, pois isso é indigno com a mãe e é indigno com a criança. 

Mais dois anos fiquei na unidade de prisão semiaberta, eu recebi, mais uma vez, o 

direito de progredir de regime. E ai eu fui transferido para o regime aberto, para uma 

unidade chamada Crispim Ventino, que fica em Benfica, na zona norte do Rio. E lá eu 

tinha o direito de sair às seis horas da manhã, quer dizer, eu tinha a obrigação de sair às 

seis horas, porque todos os presos que lá estão têm a obrigação de sair às seis da manhã, 

não importa pra onde ele vão, se têm condições de arcar com uma despesa de passagem 

para ir para algum lugar, se ele tem condições de se alimentar durante o dia, o preso é 

obrigado a sair, independente das condições que ele tinha pra sair. Eu saía às seis da 

manhã e ia para casa. Eu me considero um dos privilegiados, pois tinha uma estrutura 

familiar para arcar com essa despesa de passagem para ir e voltar. Saía às seis da manhã 

e tinha que voltar até às dez da noite. 

A LEP, Lei de Execuções Penais, prevê que o regime aberto seja composto por uma 

casa de albergado, e não por uma prisão de albergado. Porque no contexto de casa, 

daquilo que a gente entende como casa, a gente não entende casa com portas de grade, 

com janelas cheias de grade. E casa de albergado que tem aqui no Rio de Janeiro é cheia 

de grade, com guardas, com agentes fazendo as mesmas coisas que fazem nas unidades 

prisionais, as revistas são as mesmas, a condição, muitas vezes é a mesma das unidades 

fechadas. 

Nesse regime (aberto), eu começo a minha peregrinação em busca de um emprego, saio 

como a maioria dos egressos, sem condições financeiras para manter uma casa, para 

manter uma condição minimamente digna de família, então eu tenho que procurar um 

emprego agora com o peso do estigma nas costas, com a tarja na testa de ex presidiário, 
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o que dificulta sobremodo a nossa luta por uma vaga de emprego. Numa dessas saídas, 

eu perdi minha habilitação. Fui registrar a perda em uma delegacia e o registro demorou 

uma semana, porque eles ainda faziam o registro com máquina de escrever, isso em 

2013, e esse registro ia passar por um sistema de computador. Aí me pediram que 

voltasse uma semana após pra buscar esse registro, quando eu voltei, fui informado que 

tinha um mandado de prisão em meu desfavor, algo que me surpreendeu, porque eu 

sabia o que eu tinha feito no passado e sabia que já estava cumprindo a sanção imposta 

pelo judiciário. E ainda assim, eu argumentei com o agente, com o inspetor, então ele 

fez contato com a vara que expediu o mandado de prisão e a vara informou para ele que 

esse mandado não tinha sido cumprido. O mandado de 2010, que foi expedido quando 

eu fui preso, a vara não recolheu e ficou em aberto. O agente de posse dessa informação 

enviada pela vara efetuou a prisão, me algemou, me conduziu até uma cela da delegacia 

onde fiquei até o fim da tarde. Por volta das 17:00, fui informado que seria levado para 

uma outra delegacia próxima dali, assim foi feito. No horário de maior circulação de 

pessoas na Central do Brasil, fui conduzido entre todas aquelas pessoas que transitavam 

ali, que não são poucas, algemado, segurado pelas calças, fui colocado dentro de uma 

viatura com a sirene ligada e levado até a 5ª DP da rua Gomes Freire, da 4ª DP para a 5ª 

DP. O que eu tive que fazer para solucionar a questão e voltar pra cadeia? Eu tive que 

pagar mil reais para um advogado, para que ele entrasse com um habeas corpus dizendo 

que se tratava de uma prisão ilegal, que se tratava de um mandado já cumprido e não 

recolhido. Quer dizer, eu paguei mil reais para um advogado para me tirar da cadeia, 

para ir para outra cadeia. 

Em outra dessas minhas saídas, ida e volta, eu acabo sendo assaltado no trajeto da 

minha casa para o presídio. Eu fui assaltado e levaram toda a minha documentação e o 

motorista logo me orientou que nós buscássemos a delegacia mais próxima, eu por 

medo de ser preso, mesmo sem ter cometido crime, o que já havia acontecido, não quis 

ir e resolvi seguir para a unidade.  

Um dos projetos da Rio de Paz é o Rio de Música, e eles tinham a necessidade de trazer 

crianças de outras comunidades, como por exemplo, crianças do Morro do Urubu, pois 

não tinha quem as levasse. E eu me voluntariei. Eu não estava trabalhando, estava ali 

para uma qualificação profissional, mas me voluntariei, e comecei a buscar essas 

crianças de forma voluntária. Isso foi em 2014, uma época que antecedia as 

manifestações contra a Copa do Mundo. A Rio de Paz, que é conhecida pelas 

manifestações que promove, começou a promover algumas manifestações chamadas 
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“Padrão FIFA”, que era exigir do governo do estado, governo federal, saúde padrão 

FIFA, educação padrão FIFA. E eu novamente me voluntariei para ajudar. Até que teve 

um atraso no encaminhamento para construção civil, por conta da proximidade da Copa, 

as empresas acabaram não chamando mais os candidatos à vaga. E aí, eu recebi o 

convite para trabalhar na Rio de Paz, e eu comecei a mergulhar nas questões 

relacionadas aos direitos humanos. 

Quando eu fui preso eu estava estudando, não tinha terminado o ensino médio. Voltei a 

estudar, terminei o ensino médio, fiz o ENEM em 2016, e consegui uma vaga numa 

faculdade privada, através do FIES. Eu consegui uma vaga em direito. 

A proteção que o Estado deveria fazer, quem fez por nós, fomos nós, os próprios presos. 

O próprio preso auxilia o outro naquilo que é papel do Estado. O próprio preso, ele 

fornece, porque foi assim comigo, produto de higiene pessoal, por exemplo. Na minha 

chegada à cadeia, não teve sabonete, não teve escova de dente, os próprios presos 

fornecem, eles tiram deles e dividem, repartem aquilo que deveria ser obrigação do 

Estado prover. 

A tortura, no meu entendimento, é o próprio ambiente de privação de liberdade, o 

próprio ambiente do jeito que ele está estabelecido hoje, a arquitetura prisional, do jeito 

que está estabelecido hoje, por si só já é uma tortura. O isolamento total do meio social 

do apenado é uma tortura. É uma tortura quando você olha pra televisão e nota o avanço 

da tecnologia do mundo externo, enquanto lá dentro continua pré histórico, continua 

medieval. Você tem uma relação muito próxima do que é o ambiente prisional hoje com 

as masmorras dos tempos medievais, isso por si só é uma tortura. E aí vem todas as 

outras questões à reboque, né, que é insalubridade, alimentação precária, a violação ao 

direito à visita, e a violação aos familiares, o tratamento indigno por parte dos agentes. 

Isso tudo contextualiza com esse ambiente e cria o ambiente de tortura. 

Hoje eu me coloco na condição e na posição de um grupo que é matável, o preto, o ex 

presidiário e o policial, um grupo que morre e ninguém quer saber porque foi, porque já 

tem uma justificativa pronta: morreu, é policial; morreu, é negro, é traficante; morreu, é 

ex presidiário. Isso é muito ruim, porque te deixa em uma situação de vulnerabilidade 

que você teme à tudo. Antes de vir aqui dar um depoimento, você pensa duas, três 

vezes. Antes de ir para uma plenária, para uma mesa de debates que você não sabe 

quem você pode encontrar na plateia, você pensa mil vezes, pensa na família, no que 

pode ser feito, sabe? De que forma podem te forjar e criarem uma situação para, no 

mínimo, te levarem de volta para o sistema prisional e se não te matarem.  
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E a partir do caso da Marielle mais ainda, porque você vê que uma pessoa que ocupava 

o cargo que ela ocupava e é assassinada dentro de um horário de circulação enorme de 

pessoas e é assinada do jeito que foi. E aí você pensa: quem está seguro? Quem é 

militante de direitos humanos e está seguro? Que pessoa em situação de vulnerabilidade 

tá seguro? Isso deixa a gente bastante preocupado. Foi a causa da fragmentação do 

grupo que a gente criou. O Eu sou Eu tinha quase vinte pessoas, inclusive mulheres, 

contudo, a partir de uma exposição, de uma visibilidade, as pessoas começaram a sair 

do grupo porque ficaram com medo, porque a partir da denúncia da violação de direitos, 

eles ficaram com medo do que poderia acontecer, e isso é muito traumático.  

A privação de liberdade hoje é causa de dano psicológico para muitas pessoas, e isso o 

judiciário não tá levando em conta. Muitos porque não conhecem aquele contexto 

prisional. Aquele lugar para o qual os magistrados estão enviando algumas pessoas é 

desconhecido pelos próprios magistrados. (...) Dentro da Constituição Federal de 88, a 

gente não tem prevista a pena perpétua, teoricamente, porque na prática, os traumas são 

perpétuos. Eu vou levar para a vida toda o reflexo de uma sanção penal imposta através 

de uma privação de liberdade. E aí a gente vê configurado uma pena, uma sanção, 

perpétua. A gente também não vê previsto, na Constituição, a pena de tortura, e o você 

vê um preso do sistema prisional sofrer todas essas violações que configuram tortura. 

A maioria, feliz e infelizmente, eu vi (morrer) por morte, entre aspas, natural, porque se 

tivessem tido um atendimento rápido, eles teriam sobrevivido, com toda certeza. Uma 

história que me deixa muito impactado que eu posso contar aqui, é a história de um 

senhor chamado Orlando. Eu, enquanto tomava banho, ele fazia a barba, pois era um 

banheiro grande que todos compartilhavam. Nós conversávamos sobre a possibilidade 

dele ir na rua, pois nós estávamos no semiaberto e ele tinha o direito de ir até em casa e 

voltar. E conversávamos sobre a ida dele para casa. Ele estava muito animado e, de 

repente, no meio da conversa, ele me relata uma dor no peito. Eu falei para ele que era 

para ele sentar, descansar, tomar um copo d’água, porque talvez aquilo fosse de algum 

movimento brusco. E ele parou de fazer a barba e sentou. Eu saí do banho, vi ele 

sentado, ele continuou se queixando, a dor foi para o braço. E alguns amigos que tinham 

um básico conhecimento do campo da saúde falaram que aquilo poderia ser um infarto. 

E começamos a chamar o guarda. Gritávamos pelo guarda, balançando, o que a gente 

chama de “balançar a cadeia”, balançando as grades para que o guarda venha nos dar 

atenção. Nós fizemos todo o barulho possível, o guarda, depois de um tempão, quando o 

Seu Orlando já estava desacordado, veio e disse que íamos precisar esperar os agentes 
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do SOE, que é o Serviço de Operações Especiais, que faz o transporte dos presos. E ele 

estava tendo um ataque de infarto. Nós tentávamos argumentar, atrás de uma grade, o 

guarda do lado de fora, o cadeado trancado, e o guarda disse que não poderia fazer nada. 

E nós vimos o Seu Orlando morrer sem que tivesse o socorro devido, e isso me deixou 

muito impressionado, porque eu vi todo o processo de morte do Seu Orlando, de uma 

pessoa que tá bem, fazendo barba, com a expectativa de ir para casa no fim de semana, 

começa a morrer aos poucos. E é isso que a cadeia faz, ela começa a matar aos poucos. 

E por conta de uma falta de assistência médica o Seu Orlando acabou vindo à óbito.  

O sistema é muito covarde. Está para além de qualquer punição, está para além do 

princípio de razoabilidade de pena, de proporcionalidade. A sanção penal de privação de 

liberdade está para além disso tudo. Como dá para a gente ficar tapando o sol com a 

peneira?  

Em Bangu deve estar fazendo uns cinco graus, se ontem a mínima bateu dez graus, lá 

bateu cinco, que tá perto de um monte de morro, e tem gente com tuberculose dormindo 

na pedra sem cobertor. E aí eu vou te citar outros absurdos: ainda mais quando a SEAP 

cria uma resolução para racionar o número de produtos que o familiar pode levar e vai 

além, cria um remanejamento dos presos nas unidades. Nessas transferências, por 

experiência própria, você chega lá e não tem luz, as suas cobertas, quando você chega, o 

agente já jogou fora.  

 

*** 

 

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho: 

 

O Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho foi inaugurado em 16 de fevereiro de 1999, 

como unidade masculina para cumprimento de pena em regime semi-aberto. Localizado 

no Complexo Prisional de Gericinó, encontra-se isolado, distante do resto da cidade do 

Rio de Janeiro, o que dificulta o cumprimento de tal regime. Pelo tipo de regime, grande 

parte dos apenados circula na área externa da unidade, fora das seis galerias que a 

compõe (com nove celas em cada uma).  
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Em visita à unidade, realizada no dia 31 de janeiro de 2012, o MEPCT/RJ destacou que, 

mesmo com número de presos abaixo da capacidade máxima de ocupação oficial (1.669 

vagas), havia superlotação na unidade, pois uma das galerias encontrava-se desativada. 

Não havia colchões ou uniformes suficientes. O local era úmido e, em razão da 

superlotação, grande parte dos presos encontrava-se dormindo no chão, por vezes em 

pedaços de espuma ou papelão. Só havia roupa de cama para os presos que a recebiam 

da família. Os materiais de higiene também não eram fornecidos pela unidade, sendo 

normalmente levados pelas famílias nas visitas. Ventiladores, televisão e rádio eram 

igualmente fornecidos apenas pelos familiares. A qualidade da alimentação, de 

responsabilidade da empresa Nutriz, foi alvo de diversas reclamações.  

A ventilação era ruim na maioria das galerias, com pequenas janelas no alto das celas. 

Simultaneamente, o lixo se acumulava na frente das galerias, estas possuindo áreas 

internas úmidas, rachadas e com mofo. O local estava infestado de ratos, baratas, 

percevejos, mosquitos e moscas. O péssimo odor tomava todo o espaço. Por 

consequência da superlotação, os presos dormiam próximo ao "boi" e em dias de chuva 

o chão ficava encharcado, impedindo que os presos pudessem dormir. 

Assim como nas demais unidades, o fornecimento de água era insuficiente (de três em 

três horas, durante 20 minutos) e não havia o fornecimento de água potável para os 

internos. No alojamento dos presos com visita familiar quinzenal, ou seja, aqueles que 

de quinze em quinze dias podem passar o fim de semana com a família em sua casa, o 

banho só era possível com auxílio de canecas. O seguro encontrava-se em situação mais 

grave devido à superlotação extrema (possuía 91 presos em uma cela, com apenas dois 

vasos sanitários). Os presos viviam em confinamento permanente e em situação 

completamente insalubre. Ainda havia, à época da visita, a realização da revista 

vexatória contra os familiares dos presos. 

O MEPCT/RJ recebeu denúncia sobre a prática de tortura no interior da unidade: No dia 

5 de julho de 2012, durante a vistoria em uma galeria, os agentes teriam desligado o 

fornecimento de água, fato que gerou reclamação por parte dos presos. Os mesmos 

foram, então, contidos pelo Grupo de Intervenção Tática (GIT) que fez uso excessivo da 

força e entrou na atirando no local, como forma de intimidação dos presos. O fato 

resultou na aplicação de sanção coletiva aos internos. Nos termos do relatório anual do 

MEPCT/RJ de 2012: 
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Em entrevista com os internos, o MEPCT/RJ foi informado que no 
momento que a equipe do GIT adentrou à unidade, realizou inúmeros 
disparos de bala de borracha nos corredores dos pavilhões e nas celas, 
de maneira indiscriminada. Excetuando os presos que foram prestar 
depoimento na 34ª DP, os demais feridos por bala de borracha não 
receberam atendimento médico. Afirmam ainda que nenhum preso 
reagiu à intervenção. Após a intervenção do GIT, em 06 de julho, os 
presos relatam que foram obrigados a ficar nus no pátio, sentados, 
enfileirados. Relatam que alguns agentes agrediram os internos com 
cinto no rosto dos presos enquanto agentes debochavam dos presos. 
Alguns internos afirmaram que foi utilizado um porrete com o qual, ao 
agredirem os presos, diziam “direitos humanos é madeira!”. Alguns 
apenados relatam que jamais vivenciaram situações de tortura física e 
psicológica tão intensa como naquela ocasião. Os presos entrevistados 
pelo MEPCT/RJ não se sentiram seguros para apontar os agentes 
responsáveis por uso excessivo da força na intervenção realizada no 
IPPSC. Inúmeros presos relataram a utilização de sanções coletivas 
após o episódio, como: maior restrição de pertences trazidos por 
familiares, ventiladores quebrados e roupas de corpo e de cama 
queimadas em uma grande fogueira no pátio.” (MEPCT/RJ. Relatório 
Anual de 2012, p. 136) 

 

O MEPCT/RJ observou que, no interior do isolamento, não havia fornecimento de água. 

Notou ainda o uso de cassetetes para espancamento de presos. Segundo Relatório Anual 

de 2012, a unidade era marcada pela utilização de armas de fogo por agentes, visando a 

intimidação dos presos.  

O Relatório Anual de 2015, atesta que um preso foi supostamente morto eletrocutado 

após uma tentativa de fuga. Segundo relato de um familiar - ele tinha estado dias antes 

com o preso, que afirmara estar com com medo da violência dos agentes -, o preso não 

teria morrido acidentalmente, tendo sido, na verdade, assassinado por agentes da 

unidade. O familiar, ao tentar visitar o preso dias depois de sua morte, foi direcionado à 

UPA de Gericinó, tendo apenas lá recebido o informe sobre o óbito. Apesar de ter sido 

impedida de ver o corpo do preso no IML, a família conseguiu tirar uma foto do 

mesmo, que revelava a existência de hematomas em sua face.  A família foi informada 

de que se não houvesse chegado a tempo, o preso teria sido enterrado como indigente. 

Segundo relatos ouvidos pelo MEPCT/RJ, o preso teria ficado nervoso à noite, tendo 

sido retirado  forçadamente da cela e espancado em seguido, apesar dos protestos dos 

demais presos. 



 

258 
 

O Relatório Anual de 2016 apresentou a evolução da superlotação da unidade que, em 

menos de quatro anos, passou a contar com 3.577 presos, o que corresponde a 211% de 

superlotação.  

Em 13 de fevereiro de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

concedeu medida provisória visando a proteção da vida e da integridade física dos 

indivíduos presos no Plácido de Sá Carvalho, após uma medida apresentada, em 2016, 

para a CIDH. Na resolução que defere a medida provisória, a Corte destacou a situação 

de superlotação extrema da unidade, que fazia com que os presos dormissem 

amontoados, pisassem um sobre os outros à noite para acessar o banheiro e passassem 

mais de 14 horas trancados em celas que não possuíam nenhuma salubridade. A Corte 

ressaltou, também, a falta de acesso à água, o alto índice de contaminação por doenças 

infectocontagiosas, assim como a ausência de atendimento médico e de remédios. As 

péssimas condições da unidade resultaram em 32 mortes só no ano de 2016. Os presos 

que eventualmente tiveram acesso a atendimento médico, terminaram por vir a óbito 

poucas horas depois de internados, por consequência de atendimento tardio.  

Em 19 de junho de 2017, foi emitida nova resolução pela CIDH sobre a Medida 

Provisória, após uma visita à unidade feita pelo órgão internacional.  

Na visita in loco, a Corte observou que a unidade abrigava 3.085 pessoas, tendo 

recebido a transferência de mais 100 presos no dia seguinte. A Corte apontou a 

superlotação de algumas celas, nas quais os presos dormiam no chão, com um espaço 

insuficiente para banho e com fiação em péssima conservação, o que propiciava a 

ocorrência de incêndios. A Corte ainda enfatizou que o Estado não adotou medidas para 

a redução da superlotação, o que comprovava a não diligência estatal no que diz 

respeito às obrigações para com os direitos humanos, internacionalmente assumidas.  

No âmbito da Medida Provisória, os representantes das vítimas destacaram a ausência 

de assistência médica, constatando que, em razão das péssimas condições do local, os 

presos haviam desenvolvido doenças de pele e alguns deles uma hérnia ignoescrotal 

gigante. Foi constatado, também, que presos com tuberculose conviviam com os demais 

presos. A Corte observou a ausência de medicamentos e a quantidade insuficiente de 

profissionais médicos, assim como a ausência de ambulâncias para o transporte de 

pessoas doentes. Enfatizou o mau cheiro, a falta de ventilação e a insalubridade nas 

celas. Em sua resolução, a Corte cita o caso do preso L., que encontrava-se com 
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tuberculose, pneumonia e subnutrição extrema, terminando por vir à óbito, no dia 23 de 

maio de 2017, ainda aguardando decisão judicial sobre seu pedido de prisão domiciliar. 

Enfatiza-se a ausência absoluta de informação a respeito das quase 50 mortes que 

ocorreram no período de 18 meses de vigência das medidas de urgência. Por tais 

motivos, a Corte manteve vigente as medidas até a presente data. 

 

 Testemunho Cristiano Silva de Oliveira: Egresso do Sistema Prisional e 

Integrante do Coletivo Eu sou Eu 

 

Bom, meu nome é Cristiano, eu tenho quarenta e um anos, e começo a narrar a minha 

história a partir do pior momento da minha vida. Foi quando eu tive o contato com o 

sistema prisional, foi quando eu fui preso. E acontecendo várias situações ao mesmo 

tempo, pude conhecer pelo lado de dentro como funciona o sistema prisional, as 

agruras, as mazelas do sistema prisional. Ali foi o primeiro contato que eu tive, foi um 

contato de horror, um contato que assombra, né, que danifica toda a emoção, todas as 

questões do ser humano ali, tanto da arquitetura prisional, o ambiente, o odor, aquela 

super população, o número de pessoas que ocupam o mesmo espaço. E as rupturas que 

eu sofri de deixar uma família, uma esposa, filhos, essa separação que ocorreu, 

instantânea, de forma rápida e cruel, bárbara. E diante dessa cautela que o Estado tava 

promovendo na minha vida, aconteceu várias situações, situações que contribuíram 

mesmo para o desespero, chegar momentos em pensar em desistir de viver, achando que 

era o fim, parecia uma morte, na verdade, parecia uma morte. E ali eu pude observar e 

ver que a vida ali não tinha mais sentido, parecia que não tinha mais sentido. Vários 

sentimentos. (…) Embora tivesse uma superpopulação em volta, a solidão era a maior 

companheira que nós tínhamos. (…) E olhar aquele ambiente todo ali, uma super 

população encarcerada, com doenças gravíssimas circulando dentro das celas, como 

tuberculose, doenças cutâneas, furúnculos vários, sabe, tentativas de suicídio, assim, 

coisa comum que era no dia a dia, tentar se enforcar, tentar se cortar, porque via que ali 

era um lugar que era quase um sinônimo de morte. Quando se fala de cadeia se fala de 

estar enterrado vivo e essas questões todas trazem um assombro, esse dano, e esse 

jargão que o Estado usa, sabe, “pra ressocializar pro futuro conquistar” é uma piada, 

sabe? Porque quando se entra dentro de um sistema prisional a última coisa que se 

pensa é se ressocializar, inserir novamente a pessoa que cometeu uma delinquência, um 
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desvio de conduta, porque quando se bota dentro do presídio o rótulo é um só, 

independentemente se é homicida ou pervertido, se é uma pessoa que cometeu um 

desvio de conduta ou se em algum momento da vida dela cometeu uma infração. E ali 

se torna “o presidiário”, começa, então, a ter o rótulo de uma pessoa perigosa, de uma 

pessoa que não tem jeito, uma pessoa que é matável, que merece morrer, que não tem 

direito de recomeçar.  

Então, o Estado traz um clichê pra gente, pra sociedade, coloca uma estampa, e faz um 

alvo nessas pessoas depois quando elas circulam pela cidade. Até no momento de 

encontrar algo para se reestabelecer, uma pessoa que sai do sistema prisional, ela não 

consegue um emprego, é muito raro, é uma exceção em todos os setores, todas as 

instituições públicas, privadas, é muito raro. Quantos ocupam? Quantos egressos 

ocupam? Não tem um investimento psicológico e são essas pessoas que vão viver 

novamente em sociedade. O presídio faz parte da cidade. (…) Uma pessoa que sai do 

sistema prisional, ela não consegue um emprego, é muito raro. (…) O presídio faz parte 

da cidade, ele não tá fora, mesmo que expulsem ele, ele tá dentro. A população não 

consegue captar que o presídio faz parte do desenvolvimento capital e econômico de um 

Estado, que aquelas pessoas vão sair, e elas vão sair pra fazer o que?  

E quando se fala do sistema prisional, até hoje temos transtornos psicológicos, e isso 

causa um impacto muito grande nos momentos de sono, que a todo momento você tem 

aquele sono, aquele pesadelo que você tá sendo preso, que tão te buscando pra ser preso, 

às vezes você anda na rua, você fica tão receoso de qualquer situação que te leve, o que 

seja mínimo para dentro de novo do sistema prisional, e você anda na rua alerta, você 

dorme mas sua mente fica trabalhando. Você percebe que seu corpo tá adormecido, mas 

a sua mente tá trabalhando, sabe? As questões que causam na família também, porque a 

família recebe esse emblema de “ser família de bandido, bandido é também”. Filhos, 

esposas, mães, parentes sanguíneos, amigos que vão visitar sofrem também, pelo 

tratamento, pois, na verdade, quando se entra dentro do sistema prisional, o tratamento 

que é colocado ao visitante, parece que tá tratando o preso. As questões vexatórias, os 

constrangimentos que ocorrem dentro da unidade prisional no momento em que vai 

fazer uma inspeção em uma criança, e outras coisas mais, outros absurdos que 

acontecem. Quantas visitas tive que amparar minha mãe, meus pais, minha esposa, 

meus filhos, porque eles choravam demais pelas humilhações que viveram lá fora, pelas 

agressões psicológicas, sabe? (…) A família é uma das principais ferramentas de evitar 

a reincidência. E o Estado promove uma dificuldade para essas pessoas visitar, se você 
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tirar uma carteirinha só um amigo pode te visitar, se você tiver dez amigos, eles não 

podem te visitar, eles impedem esses amigos de te visitar, impedem as pessoas de te ver, 

fecham as unidades prisionais como se fosse um casulo e ali se torna o mundo que eles 

dominam. Eles não deixam ninguém se aproximar para tentar fazer uma humanização 

dentro do sistema. E sempre mantendo aquele ritmo de militarismo e de tortura, e o que 

puder fazer pra ferir a família do preso e o preso, vai ser feito, sabe? Sem nenhum tipo 

de empecilho. 

A dificuldade de material higiênico dentro das unidades prisionais, poxa, você entrar 

dentro de um banheiro que se chama boi, defecar em um buraco de cano, a água cair 

duas vezes no dia, a alimentação vir estragada, várias vezes na semana. Tinha assim, um 

termômetro que a gente usava...tinha muitos gatos e alguns cachorros dentro da unidade 

e pra gente saber se a comida tava comível, a gente botava primeiro pro cachorro e pro 

gato, se o cachorro e o gato não comesse, aí ninguém comia. 

E falando em suicídio, não tem controle, sabe? De medicamentos, de rivotril, esses 

medicamentos psicotrópicos, eles não, assim, regras dentro da unidade, vários se 

suicidam tomando medicamentos, assim. Um companheiro de cela tomou setenta 

comprimidos de uma vez só, já saiu em óbito da cela, dormiu, estrebuchou e não 

acordou mais, porque não tem controle ali, ninguém se importa se tem acesso a essas 

coisas. 

A gente acredita que embora a constituição e as execuções penais, elas não promovam 

uma pena perpétua, em regime fechado, né, mas a perpetuação da pena ela continua a 

conviver com você o tempo todo, se você é uma vez sentenciado, você é sentenciado 

para sempre. Pra tua história mudar, você tem que ser uma exceção de regra que foge às 

vezes ao nosso domínio.  

E essas questões todas nos levam a querer cooperar de alguma forma pra tentar 

amenizar, porque é muito difícil também se identificar como preso, sabe? Manter essa 

identidade de preso, “Sou preso e vou lutar nessa área sim” Sabe? “Sou preso, estou 

preso”, e se engajar nesses debates, nessas questões todas. (…) Até as questões de 

estudo, pra você estudar, porque toda a sociedade bate que o processo de transformação 

principal é a educação, só que quando o preso consegue ter acesso à educação é negado! 

São poucos que conseguem ter acesso à educação, à universidade, à instituição de 

ensino, por causa da presunção de periculosidade, que esse cara ainda é um risco pra 

sociedade. E a ferramenta que transforma, não vai funcionar com ele porque? Então ele 

vai ser preso “até onde eu quero, até onde eu determinar.” (…) Então você vê que 
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muitas coisas fogem da questão real, da letra da lei, que só vale para alguns, para outros 

não servem, que só vale o sentimento, a subjetividade, o querer do poder judiciário, 

sabe? E, eu acho assim, que não vou fazer um pensamento utópico, mas eu acredito que 

essa luta vai ter fim um dia. Tem que mudar. (…) Aí às vezes eu fico assim, numa teoria 

de conspiração na minha mente, de que tudo isso é um traçado macabro, sabe? Pra 

espremer mesmo, para que não aconteça essa dignificação, essa liberdade.  

Eu continuo na minha luta, vou de três em três meses pro Patronato, em Benfica, 

assinar. Que a minha sentença vai até 2025, então continuo nessa batida, sou chefe de 

família. Hoje eu, assim, vivo dignamente dentro dos padrões que são louváveis para 

sociedade, mas ao mesmo tempo, vivo espremido por essa questão de ser estigmatizado, 

e até uma execração mesmo, de “joga pra lá, esse cara não serve”, e tal. Eu vivo com 

esse sentimento, eu tento manter esse equilíbrio psicologicamente, porque eu sou 

amassado, minha mente me amassa o tempo todo, “você não vai conseguir já era, cara, 

você é preso, cara, não vai dar”. E eu começo a ter uma luta tanto interna, que pra mim 

é a mais difícil, de digerir tudo que está ao externo, sabe? Para conseguir nivelar, pra 

mim continuar nessa caminhada, até onde eu vou conseguir ter essa resistência na 

militância.  

O Eu Sou Eu se constrói dentro da unidade prisional. (…) Existem presos lá que já 

vivem de forma subumana, coloquem lá, duas vezes mais isso. Vivem de forma caótica 

mesmo, não tem roupa. Se não tiver uma rede de apoio entre os presos, eles não 

conseguem nenhum produto de limpeza, um sabonete, uma escova de dente, uma pasta 

dental, sabe? Não conseguem nada. E essa rede de apoio que impede que a miséria 

efetiva venha e venha a detonar o sistema e explodir o sistema. Porque na verdade a 

tendência é essa. 

É morte que acontece todo dia por causa de tuberculose, é vários amigos morrendo de 

tuberculose, todo dia…Sem saúde, a pena é de morte. (…) Então, o Eu Sou Eu é 

construído dentro dessa visualização, desse horror que ocorre dentro do sistema 

prisional, de forma que um grupo de presos que estavam vivendo no mesmo regime 

penal naquele momento, começam, então, a se articular, conversar, mas estava só no 

mundo das ideias, até então. E depois, conforme foi a progressão de regime, por 

coincidência ou não, seja lá o que for, fomos nos encontrando nessas progressões de 

regime, e fomos fortalecendo essas ideias, em cada estágio, em cada momento, 

estávamos fortalecendo essas ideias. Até chegar a (unidade) Cândido Mendes, que é 

aqui no Centro do Rio de Janeiro, que é um regime de trabalho, vai trabalhar e volta pra 
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dormir, e ali a gente começou a fortalecer, assim, de forma aleatória, e tal, e muitos 

foram se diluindo nas transferências. E chega um momento que ganhamos a 

condicional, e começamos a entrar em contato uns com os outros, aquela galera que fez 

uma rede de contato, começamos a articular nisso, fazer algumas reuniões na casa de 

alguns, e depois a gente começou a usar a Praça da República como um escritório a céu 

aberto, né. E ali a gente se reunia, conversava, pautava os planos, onde a gente queria 

chegar, o que a gente queria fazer. Só que devido a essa dificuldade de assumir essa 

identidade, o grupo foi se diluindo. (...) E uma galera começou então a dar um incentivo 

para que não se diluísse o grupo, para que não acabasse o grupo, que chegou a quase 

acabar, sabe? Aí foi então que a gente conseguiu escrever um projeto, concorrer a um 

edital, com apoio de uma instituição chamada ISER. E a gente conseguiu escrever um 

edital, que o Samuel (Lourenço) foi um dos principais que escreveu esse projeto 

“Cumprindo Pena e Exercendo Direitos”. E a gente conseguiu ganhar o edital. 

A gente traz um olhar de dentro pra fora. Existem muitas pesquisas, muitas situações de 

um olhar de fora pra dentro, então tamos tentando contribuir com a galera da academia, 

das instituições, das organizações, dos coletivos, pra gente trazer um olhar de dentro pra 

fora, pra poder contribuir de alguma forma com políticas públicas, pra tentar impactar 

de alguma forma positiva o sistema e os familiares dos presos. 

A tortura na prisão ela acontece como foi falado, ela acontece de várias formas. Desde o 

momento da entrada da prisão, no momento da manutenção da prisão e da condição da 

prisão, vão ocorrendo as torturas que diariamente acontecem. Ser negados direitos... 

lembrando de um detalhe agora, eu lembro que vários presos que receberam notícias 

que seus entes queridos faleceram, mães, pai, pais, que faleceram, e não puderam 

participar do enterro porque foi alegado que não tinha como levar. Então, isso é uma 

tortura que vai ser eterna. O momento da alimentação, como é preparada a alimentação. 

Como os guardas se portam, não generalizo, pois tive contato com guardas que tinham a 

humanização como ferramenta de trabalho, mas tinha guardas que se sentiam bem 

fazendo situações de constrangimentos, tanto para a família, de forma verbal, agredindo 

a família verbalmente, agredindo presos de forma gratuita, isso a gente via 

constantemente, a todo momento. E negando a entrada de medicamentos 

importantíssimos para os presos que tinham diabetes, as insulinas eram negadas de 

entrar, não podia entrar, a gente via companheiros que não puderam receber o 

medicamento propositalmente, porque não deixaram entrar, e depois falecer na 
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comarca, um dia antes da visita, sabe? Então você observa tudo isso e você fala “cara, o 

que o Estado quer”? 

Porque eles promovem uma morte o tempo todo dentro das unidades prisionais. São 

presos doentes, contaminados, presos com HIV que não são tratados da forma devida, 

que não tem assistência de saúde. E outra forma de tortura estrutural são as UPAs 

dentro das unidades prisionais. Cara, de chegar o preso e ter uma opção entre morrer e a 

UPA e o preso preferir morrer a ir à UPA. (...) O pior de tudo é que torcíamos para que 

não viemos a adoecer pois sabíamos que poderia ser a nossa sentença de morte. (...) A 

questão de pessoas que chegam baleadas dentro da unidade prisional, não são tratadas, 

pegam infecções gravíssimas, tem uns que chegam a ser amputados. 

As torturas são das mais variadas, tanto da questão mental, da saúde mental do preso. 

Po, se entrar dentro das unidades penais que tratam, os sanatórios penais, é pior do que 

você ver um filme de terror da pior espécie. Você ver pessoas andando defecadas, 

pessoas sem tratamento algum, ratos. Você dormir, o rato dormir do seu lado, parece 

um bicho de estimação. Tirar barata do ouvido de vários presos. Sabe? É muita coisa, 

essas torturas são as mais variáveis possíveis. Existe a pior? Existe. Mas todas são as 

piores. 

Eu fui preso em 12 de junho de 2010, dias dos namorados, me preparando pra fazer um 

agrado a minha esposa. E já havia um mandado de prisão, e eu não sabia que tinha um 

mandado de prisão, e quando eu chego na minha comunidade, eu vejo uma operação de 

grande porte, eu nunca ia imaginar que uma operação de grande (porte) estava destinada 

para minha pessoa. Aí que eu falo que começa a tortura...a partir da prisão, porque 

quando eu me apresento e vem o mandado de prisão, o policial civil fala “Você está 

preso”, eu não ofereço nenhuma resistência, “Ok, eu só quero saber o que está 

acontecendo”, só que estava a minha esposa, a minha filha ainda tinha só um aninho de 

idade estava no carrinho de bebê, e meu filho tava com sete anos de idade. E quando ele 

viu aquele policial me pegando de forma brutal, porque eu não tava oferecendo 

nenhuma resistência, não tava oferecendo nenhum perigo ali, eu já tinha me colocado à 

disposição da polícia, e ele vai e me pega, me algema de forma áspera, e meu filho vê 

aquilo tudo, meu filho sai correndo desesperado, com sete anos, gritando. E hoje meu 

filho tem quinze anos de idade, mas eu ainda vejo alguns reflexos, sabe? Ele passa em 

alguma fila e diz “Pai, quando eu passo em alguma fila eu lembro logo de Bangu”, 

então fica aquele transtorno. A minha filha fica perguntando “Pai, tu é bandido? Tu é 
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bandido?”, porque ela era pequena e agora ela tá com nove anos e eu preciso encontrar 

uma estrada de informação para ela ter um entendimento melhor dessa situação. 

Quando eu fui preso, para eu chegar em um audiência levou 8 meses e 25 dias, para a 

primeira audiência. (...) Eram dois sistemas de prisão quando eu fui preso. Eu fiquei em 

carceragem e cheguei no Grajaú primeiro. Po, e no Grajaú é absurdo, meu irmão, muito 

absurdo mesmo. Não tinha nenhuma circulação de ar ali dentro e era um quadrado 

pequeno com mais de trezentos presos naquele quadrado. Vários amarrados na grade 

pra tentar um espaço, e uma hora tinha que revezar, tinha que revezar porque uma hora 

tinha uma camada de presos que era o tapete que era pras pessoas pisarem na gente, 

porque não tinha como pisar no chão, você sentava e a galera ia pisar em cima da gente. 

E outra hora revezava a galera que pisava e que ia ser pisada. Tinha que controlar as 

questões de banheiro porque era um banheiro para trezentos. 

(Na Polinter de Neves, em São Gonçalo, era) um lugar que dava para doze pessoas 

deitadas, tinham setenta, setenta pessoas quando tava vazio. (...) E às vezes chegava, o 

calor passava de sessenta graus, de desidratar, você chegar, tá com uma bermuda e 

quando chega de noite ela já está caindo de tanto que você desidratou. Fora o odor 

terrível, doença de pele, horrível, naquela época foi horrível, teve muita doença de pele. 

(...) Eu fiquei um ano e sete meses no sistema de Polinter. 

Po, o Evaristo de Morais é horrível, eu já tinha passado por vários terrores, assim, 

psicológicos, mas quando eu cheguei no Evaristo de Morais eu falei: cara que isso, isso 

aqui é o inferno mesmo, de verdade. E os guardas falavam o mesmo, bem vindo ao 

inferno, tava escrito, sabe? E eu ficava assim, caramba...E havia várias paradas, várias 

chineladas na cara, sabe? Po, várias agressões ocorrendo. Por fim, eu não fui agredido, 

por um milagre, eu não fui agredido, mas vários foram. Dependia do crime. Fiquei uma 

semana no Evaristo de Moraes e fui transferido para Bangu 2, essas transferências que 

não tem fim. (...) Quando eu cheguei no Bangu 2, eu fiquei onze meses lá e depois 

progredi de regime. E detalhe, essa progressão de regime não foi pela assistência da 

Defensoria Pública não, que eu também não refuto porque a Defensoria Pública é muito 

importante para as progressões de regime e faz um trabalho, assim, sacrifício pra 

atender a demanda que é gigantesca. 

Fiquei um ano e oito meses no Benjamin Moraes Filho e quando teve uma troca de 

cadeia, eu fui pro Plácido de Sá Carvalho. Eles abriram um buraco, tipo assim, 

chegaram e falaram assim "Ó, se preparem que amanhã vocês vão sair dessa cadeia". E 

é tipo assim, quando você se estabelece - a cadeia é horrenda -, mas quando você se 
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estabelece nos seus espaços, você sabe...equilibrando as coisas. E eles vem e falam 

assim "Se prepara que vocês perderam essa cadeia e vocês vão pro Plácido de Sá 

Carvalho". Abriram um buraco no muro, que é paralelo uma cadeia com a outra, 

abriram um buraco com uma marreta, que às quatro e meia da manhã começaram a 

bater, e a gente escutando aqueles barulhos, bom, bom, eram os guardas que estavam 

abrindo o buraco. E fez essa transição, né, a gente pegou nossas trouxas, nossas sucatas 

e fizemos um trouxão, e fomos passando por aquele buraco e sentando no pátio do 

Plácido de Sá Carvalho. E chegou lá e foi horrível, né, as celas que estavam já 

sentenciadas e condenadas pela Comissão Interamericana (de Direitos Humanos) e 

botaram a gente dentro de uns buraquinhos desse tamanho de passagem de ar, três celas 

com aquelas três comarcas, uma em cima da outra, três comarcas que se tu fizesse assim 

ela caía. 

Diante dessa questão toda que eu tenho visto, essas prisões constantes dentro da minha 

comunidade, numa conversa com um amigo que é atleta de MMA, a gente chegou a 

conclusão de que a gente tinha que usar uma ferramenta, a gente não podia ficar só no 

campo das ideias, das discussões, a gente tinha que fazer alguma coisa, cara, tavam 

sendo presos adolescentes diariamente, sendo mortos diariamente. Vários familiares de 

conhecidos nossos estavam perdendo seus filhos na adolescência, na pré adolescência. 

Então a gente construiu um coletivozinho lá que usa o boxe de periferia, que ele é atleta 

de MMA, mas tem por capacitação o boxe, então a gente consegue hoje reter dentro do 

projeto 60 crianças, entre adolescentes e crianças, e a gente consegue fazer esse trabalho 

dentro da nossa comunidade disso aqui, que vem diminuindo a ociosidade desses jovens 

devido a muita evasão escolar, o uso abusivo de drogas, a gente tem tentado trabalhar 

em cima dessas pautas assim, sabe? A gente tem tentado direcionar a família para a 

clínica da família para receber auxílio psicológico, várias paradas que acontecem.  

Hoje eu me engajei, devido às experiências todas que eu passei, eu procuro reverter ela 

no sentido de prevenir de que outras pessoas não sofram os mesmos danos, e a gente usa 

a prevenção e a informação como a principal ferramenta no sentido de diminuir a 

incidência de pessoas presas. 

 

*** 
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- Instituto Penal Vicente Piragibe: 

 

O Instituto foi criado em 1979 e transformado em unidade de regime semiaberto 

masculino em 2005, realizando por vezes o cumprimento de pena em regime fechado.  

Segundo o Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2016, a unidade encontrava-se com 

ocupação de 178% acima de sua capacidade máxima.  

Em relatório de visita de 05 de dezembro de 2011, o MEPCT/Rj apontou que, em 2003, 

o Instituto já havia sido considerado pela SEAP uma das piores unidades do Complexo 

Gericinó. À época, apesar da capacidade ser para 1.444 pessoas, a unidade abrigava 

2.135 presos, possuindo apenas 8 agentes por plantão. Não eram fornecidos colchões, 

roupa de cama ou kit para higiene. A alimentação era fornecida pela empresa Cor e 

Sabor, porém os presos alegavam que as refeições eram servidas frias e sem gosto. As 

celas eram precárias, com infiltração e fiação exposta, muito escuras, e com lixo e 

esgoto a céu aberto no fundo delas. A superlotação extrema fazia com que vários presos 

dormissem no chão. A título de exemplo, em uma cela com 38 camas, havia 60 pessoas. 

O acesso à água era restrito e de má qualidade. Na ampla maioria das celas, as 

instalações sanitárias eram precárias, com muitas poças no chão. Em relação ao 

atendimento jurídico pela Defensoria Pública, apesar do estabelecimento de dia fixo e 

da presença de um núcleo de defensores na unidade, havia reclamações frequentes sobre 

a falta de acesso à justiça, já que alguns presos relataram benefícios vencidos e o 

desconhecimento sobre seu processo.  

No que se refere ao atendimento médico, o local não possuía uma estrutura 

minimamente adequada, tendo em vista que o teto, o piso, as paredes do compartimento 

no qual eram guardados os remédios, estavam completamente destruídos. Por estar 

superlotada, a unidade recebia uma quantidade de medicamentos muito abaixo da 

necessária, o que impossibilitava o tratamento dos doentes graves e qualquer atuação no 

sentido preventivo. A precarização dos trabalhadores da área de saúde da unidade 

também era gritante, com baixos salários e sem a estrutura necessária para o trabalho. 

Foram feitas denúncias de tortura no que se refere ao transporte realizado pelo SOE. 

Em 2012, o Relatório Anual do MEPCT/RJ alertava para a proliferação de doenças 

respiratórias e de pele, tendo em vista o grande acúmulo de lixo e a existência de esgoto 

aberto no final das celas. Somava-se a isso a não distribuição de materiais de higiene, 
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roupa de cama, uniforme, e outros itens básicos. A unidade tampouco possuía sistemas 

de aeração, ventilação e condicionamento térmico compatível com a existência humana. 

O desrespeito à limitação da capacidade máxima de ocupação impossibilitava, ainda, o 

acompanhamento da pena de forma individualizada. Nesse sentido, a unidade foi alvo 

de uma Ação Civil Pública por parte da Defensoria Pública em 2011, o que proibiu que 

o espaço recebesse novos presos até que conseguisse reduzir o número de pessoas para 

o limite de sua capacidade. Os presos também denunciaram as violências cometidas 

durante o transporte do SOE, relatando que eram algemados e amontoados, em viaturas 

pequenas e que ficavam superlotadas. 

Durante visita realizada em 2013, o MEPCT/RJ constatou a aplicação de punição 

coletiva na unidade, após uma fuga de 31 presos, ocorrida em 03 de fevereiro do mesmo 

ano. Foi determinado que todos os internos deveriam ficar em situação de confinamento 

em suas celas, sem acesso ao pátio ou às galerias. Durante esse mesmo ano também 

houve uma série de denúncias sobre a falta de fornecimento de água na unidade. 

 

 

- Instituto Penal Ismael Sirieiro:  

 

A unidade, localizada no bairro do Fonseca, em Niterói, foi monitorada pelo 

MEPCT/RJ pela primeira vez em 29 de agosto de 2011. O Instituto Penal deveria ser 

destinado a receber presos em regime semi-aberto, mas possuía estrutura similar a de 

uma unidade de regime fechado. A visita do MEPCT/RJ ocorreu em função de uma 

denúncia recebida pela Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ, segundo 

a qual um preso teria, supostamente, tentado cometer suicídio dentro da unidade 

prisional. A inspeção, portanto, foi realizada para elucidar o ocorrido.  

No momento da visita, a unidade tinha 389 vagas, mas contava com 472 detentos, o que 

evidenciava um cenário de superlotação. Apesar do tipo de regime, apenas nove presos 

exerciam trabalho externo e apenas quarenta tinham direito à visita periódica à família. 

Os membros do MEPCT/RJ foram informados de que os internos que trabalhavam 

como faxina recebiam seus salários constantemente em atraso. Também foram relatados 

problemas no atendimento médico e psicológico (um preso com tuberculose havia 

falecido após ser internação no hospital da unidade). A qualidade da alimentação 
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também foi alvo de denúncia, os presos afirmaram que, muitas vezes, a comida vinham 

fria ou estragada e que os alimentos eram servidos sem estar adequadamente cozidos. 

O MEPCT/RJ constatou que a área destinada aos detentos apresentava sujeira e lixo e 

que os internos relataram a presença de ratos à noite. As celas contavam com o "boi" no 

lugar de sanitários, o que implicava na insalubridade do espaço e na falta de privacidade 

para os presos. Ademais, em razão da umidade, havia a presença constante de mofo nas 

celas. De acordo com o MEPCT/RJ, a água da unidade era fornecida pela CEDAE, 

tendo os internos relatado casos de insetos na caixa d’água. A condição verificada na 

cela de isolamento era ainda pior que a das demais.  

O cenário de violação de direitos era estendido aos familiares dos presos. A título de 

exemplo, vale ressaltar que a SEAP demorava em confeccionar as carteirinhas de 

visitação, o que gerava angústia e preocupava os parentes dos internos. Ademais, à 

época, todos os familiares eram submetidos à revista vexatória na entrada da unidade, 

fato considerado humilhante pelos presos e contrário aos parâmetros internacionais de 

tratamento de presos e seus familiares.  

No momento da visita, foi informado aos membros do MEPCT/RJ que a Defensoria 

Pública atendia a unidade semanalmente. No entanto, os presos afirmaram que o 

defensor estava sobrecarregado, em razão da superlotação e do restrito efetivo do órgão 

dedicado à unidade. Os presos também denunciaram o uso excessivo de força dos 

agentes do Serviço de Operações Especiais (SOE) durante o transporte, fato objeto de 

recorrente denúncia entre os presos do sistema carcerário fluminense.  

O MEPCT/RJ apurou que a tentativa de suicídio de um preso, motivo inicial da visita, 

havia ocorrido posteriormente a uma revista nas celas, em que havia sido encontrado um 

aparelho celular. O interno, que supostamente portava o celular, teria reagido de forma 

violenta contra os três agentes penitenciários que realizaram a vistoria. O SOE foi 

acionado pelos agentes que alegaram tratar-se de um princípio de rebelião. O preso foi 

levado para a 78ª DP e, ao voltar para a unidade, por acreditar que sua apreensão foi 

fruto de uma injustiça, tentou cometer suicídio. Ele foi encontrado ainda com vida na 

sua cela e conduzido ao hospital, onde foi tratado. O interno já sofria de distúrbios 

psiquiátricos e tomava remédios, o que aponta a gravidade de sua permanência dentro 

de uma unidade prisional que não fornecia assistência médica e psicológica. O 
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MEPCT/RJ acordou, então, a transferência do referente preso para a unidade 

psiquiátrica e hospitalar Henrique Roxo. 

Em seu Relatório Anual de 2012, o MEPCT/RJ afirmou que, assim como o Presídio 

Ary Franco, o Instituto Penal Vicente de Piragibe e o Instituto Penal Plácido de Sá 

Carvalho, o Instituto Penal Ismael Sirieiro possuía um ambiente extremamente propício 

à proliferação de doenças respiratórias e de pele. O acúmulo de lixo e a permanência de 

esgoto no fundo das celas gerava a presença de moscas, baratas e ratos. Por sua vez, no 

relatório temático sobre a "Análise da Progressão de Regime do Cumprimento da Pena", 

de 2013, o MEPCT/RJ afirmou que o Instituto Penal se mantinha em descompasso com 

os preceitos do regime semi-aberto, tendo sido observada a precariedade da oferta de 

atividades laborativas. 

 

- Instituto Penal Edgard Costa: 

 

A unidade, localizada em Niterói, é marcada pela insalubridade e pela superlotação. Em 

2013, sua capacidade era de 423 vagas para uma população de 611 presos. Destes, 

apenas 75 eram autorizados a usufruírem do regime semiaberto, ainda que a unidade 

fosse destinada ao cumprimento de pena neste regime. Tal fato evidencia a violação ao 

direito dos presos de cumprirem suas penas no regime penal legalmente estabelecido.  

No relatório "Análise da Progressão de Regime do Cumprimento da Pena no Sistema 

Penitenciário do Rio de Janeiro", de 2013, o MEPCT/RJ afirmou que a unidade não 

possuía local adequado para que os familiares pudessem aguardar durante as visitas aos 

internos, estando expostos a riscos em razão da movimentação constante de veículos no 

local. Foi relatado que, quando as famílias eventualmente levavam objetos não 

permitidos na custódia, os agentes jogavam os mesmos no lixo. Por ser a visita realizada 

em lugar de livre circulação no interior da unidade, os presos que não recebiam visitas 

eram obrigados a ficar restritos às celas enquanto durasse o horário de visitação. 

 

 

- Colônia Agrícola Marco Aurélio Vargas Tavares: 
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Por não haver relatório de visita do MEPCT/RJ sobre esta unidade, as informações 

abaixo apresentadas foram sistematizadas com base no relatório de monitoramento, 

realizado em 27 de julho de 2016, pelo NUDEDH, Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. De acordo com o relatório, a prisão, que integra o Complexo Penitenciário 

de Magé, é composta por construções de um andar situadas em uma vasta área verde. 

Trata-se de unidade voltada para os internos que cumprem pena em regime semi-aberto. 

Por ser localizada longe do centro do Rio de Janeiro, a visita familiar é mais custosa e 

de difícil acesso para os parentes dos presos da unidade. Além disso, o trabalho 

extramuros também é prejudicado pela distância da unidade em relação à capital, no 

entanto, por previsão legal, todos os internos da unidade deveriam exercer algum tipo de 

atividade laborativa. 

 

- Casa de Albergado Crispim Ventino: 

 

Casa de albergado é uma unidade direcionada para presos que cumprem regime aberto 

ou restrição de fim de semana, devendo ser construída no centro das cidades, sendo 

vetada a existência de quaisquer obstáculos que impeçam a fuga. No Rio de Janeiro, a 

Casa de Albergado Crispim Neto é a única do estado, sendo localizada no bairro de 

Benfica, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com o MEPCT/RJ, em 2013, era 

frequente a interrupção no fornecimento de água, ocorrendo, algumas vezes, durante 

cinco dias seguidos. Além disso, no retorno à unidade, não era possível entrar com 

comida no estabelecimento. Na unidade, não havia escola ou oferta de trabalho. Os 

internos recebiam assistência religiosa da Igreja Católica, Evangélica e Espírita 

Kardecista.  

 

 Testemunho de Simone Menezes: Esposa de William da Silva 

 

Eu me chamo Simone Barros Corrêa de Menezes, sou neta de um juiz, venho de uma 

família de políticos, claro, do princípio do século passado, meu tio-avô foi governador 

da Bahia, o irmão dele foi um senador da República, que hoje dá o nome de uma das 

unidades prisionais do Rio de Janeiro, que é o Muniz Sodré. Então eu já venho com 

uma história de uma família que tem relação com o direito, e fiz direito, né, eu conheci 



 

272 
 

meu marido quando eu fazia UFRJ. Eu fiz direito na UFRJ, tranquei, fui estagiária do 

sistema penitenciário, foi quando eu conheci o William, na Ilha Grande, numa época 

complexa. William da Silva Lima, que é o meu marido. Somos casados há 33 anos, 

fazemos 34 anos de casados este ano, temos três filhos, três netos, e a gente tem muito 

orgulho disso, porque formar uma família com a continuidade de tanto tempo assim, 

num mundo difícil, quer dizer, numa vida complexa, de medo, de violência, isso já é 

uma grande coisa, um avanço muito grande, você conseguir manter laços familiares 

numa situação como essa.  

E o William eu conheci numa época, como disse, difícil, era uma época em que o 

sistema penitenciário ainda estava muito travado, preso...Os presos da Lei de Segurança 

Nacional, porque o William é um preso da Lei de Segurança Nacional, estavam isolados 

no sistema penitenciário e eu era estagiária do antigo DESIPE que hoje é a SEAP. 

Nessa época o DESIPE funcionava aqui na Câmara dos Vereadores, 1980, foi quando 

eu entrei no sistema penitenciário, como estagiária. E me casei em 84. Era estagiária da 

Ilha Grande, passei por diversas unidades prisionais, Galpão da Quinta, Milton Dias, 

Esmeraldino Bandeira, Talavera Bruce. E um grupo passou a assessorar o Doutor 

Avelino, que era Diretor-Geral do sistema penitenciário, e nós fomos ser estagiárias do 

Doutor Avelino, servindo diretamente à Secretária de Justiça que, naquela época, se eu 

não me engano, era o Vivaldo Barbosa (o secretario). Então, os casos que eram jogados 

diretamente para o Vivaldo, eram jogados para a Diretoria do DESIPE, e nós, tinha um 

grupo de estagiário que dava esse tipo de suporte. 

Naquela época, que era um tanto diferente da que é agora, você tinha, apesar da 

violência, coisas acontecendo nas unidades prisionais: festivais de poesia, festivais de 

música...Você tinha uma aproximação da sociedade com o sistema penitenciário através 

desses eventos. (...) Esses festivais de música e poesia na Ilha Grande, nós, da equipe do 

DESIPE, lá do Gabinete, fomos chamados pra ser jurados, e fomos lá pro sistema 

penitenciário da Ilha Grande. A Ilha Grande era um lugar que ninguém queria 

trabalhar.(...) Então, tanto eu, como mais umas duas companheiras, resolvemos fazer, 

passar uma temporada na Ilha Grande. Era 1984, foi logo na vigência, no começo da 

vigência da Lei de Execuções Penais, foi logo quando ela nasceu. E aí o sistema 

penitenciário fez o primeiro levantamento de quem, aos olhos da nova lei, tinha direito 

ao quê? Indulto, livramento condicional, do semiaberto - que era uma novidade, não 

existia esse - essas modalidades de apenação, de cumprimento de pena. Então a ideia era 

fazer um levantamento de quem era quem, quem merecia o quê e quem poderia pleitear 
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o quê. Foi assim, nesta perspectiva, que a gente chegou na Ilha Grande, pra fazer um 

levantamento jurídico, era um efetivo de uns 800 homens, um lugar lindo, lindo, 

maravilhoso, mas difícil, sofrido, complexo para todos, não só pro preso, pro guarda 

também. Um ambiente onde você tinha do lado dos guardas muito alcoolismo, uma 

característica muito forte. Não sei agora, mas na minha época você tinha essa 

característica de trabalhar a contenção, de ter pouco apoio. Em contrapartida um sistema 

muito violento, muito retributivo. Continua, mas de formas diferentes, não mudou 

muito, mas a violência física, aquela basicamente física - cordão de espancamento, 

corredor polonês, espancamento em massa dia sim dia não - ...o guarda bebia na Ilha 

Grande e não tinha muita perspectiva do que fazer numa colônia penal...isolado, preso 

também, e ele acabava descarregando as suas frustrações em cima do efetivo (de 

presos), então espancamento era uma coisa comum, tanto que Ilha Grande tinha um 

cemitério particular. Era um ditado, assim, comum, que é "onde o filho chora e a mãe 

não vê”, era um regime muito brutal.  

Então a gente foi fazer esse primeiro levantamento. Era uma época ainda de abertura 

diferente, você tinha o Brizola, você tinha um outro olhar sobre essa população 

carcerária, um tipo de respeito diferente pelo cidadão preso, porque ele é um cidadão, 

ele pode estar preso com seus direitos cerceados, mas ele não deixa de ser um cidadão, 

então existia um outro olhar sobre isso. E começamos a fazer esse levantamento jurídico 

do sistema penitenciário, veio essa oportunidade, e foi aí que a gente foi detectando 

quem era quem, quem tinha direito ao quê, e foi aí que eu conheci cada um e conheci o 

William. Que era um nordestino, baixinho, careca, leitor de Marx, e eu digo: “Ué, mas 

que homem desse perdido num fim de mundo desse e ainda consegue se perceber além 

da sua própria realidade pequena, mesquinha, violenta, né, e querer ir além, descobrir 

outras coisas..."  

Então foi aí que a gente começou a trabalhar, fazer esse levantamento, o William era 

uma pessoa muito presente naquela época, fazia parte do CRI, que era um grupo de 

presos que fazia um gerenciamento interno da cadeia, eles tinham uma cantina própria, 

interna, que era oriunda da doação das famílias, cada um  levava, por exemplo, se você 

não tinha família, você podia ir ali, o cara lhe dava papel, caneta, um bloco, caneta, 

envelope e selo, então você podia escrever pra sua família, então tinha essas...café, ali 

você tomava café sem precisar comprar na cantina lá do guarda, aquilo ali era de graça, 

para servir ao coletivo, tinha um suco, que aquele cara podia ir lá, pegar um suco e 

tomar, tudo da cantina era de graça, ninguém pagava por nada. Isso era uma forma de 
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facilitar a vida do preso e fazer também com que ele não tomasse atitudes 

desnecessárias de furtar o colega, de roubar o colega, para ter aquilo que ele a princípio 

não tinha. Nem todo mundo tem visita, até hoje a gente vê, né, que é mais complexo 

isso. 

E foi aí que eu conheci o William, um cara que tinha uma cadeia extremamente alta, era 

um 157 (artigo do código penal), um assaltante; ele, à princípio, tinha uma apenação da 

década de 60 que era vadiagem, que nem existe hoje em dia mais, que era vadiagem, 

(artigo) 155. E quando eu (o) conheci ele tinha uns 12 ou 13 assaltos a banco, todos da 

época da Lei de Segurança Nacional. A diferença é que a nossa Anistia não foi nem 

ampla, nem geral e tampouco irrestrita. Isso é uma frase muito bonita para um 

determinado grupo de pessoas. Pra gente, da marginalidade, realmente não. Quando os 

presos políticos (do período da ditadura) se caracterizaram como presos políticos, 

porque até então não eram, estavam absorvidos na massa carcerária, e isso para que eles 

fossem percebidos como presos políticos. E aí vem o valor da família, precisou a 

família se organizar, sair do país, acessar a imprensa internacional, aos tribunais 

internacionais para que, de fora pra dentro, o governo brasileiro fosse cobrado sobre 

isso e começasse a perceber que teria que tomar uma atitude, e aí eles começaram a 

pinçar os presos políticos das unidades prisionais que estavam espalhados. Nesse 

momento ainda, eles queriam que os presos tomassem uma atitude, porque até então o 

governo brasileiro não tinha presos políticos, então ele de uma hora para a outra não ia 

dizer que tinha, então cabia ao preso político fazer esse movimento, dizer que ele não 

pertencia àquela escória, “não sou eu”, e é uma pena ele dizer isso.  

A geração nossa, minha e do William, é uma pena dizer isso. Existiu dois momentos 

nessa caminhada, porque existiu dois presos políticos durante esse tempo de luta até 

chegar à Anistia. Houve os primeiros presos, que eram presos oriundos do corpo militar, 

ex-sargentos, soldados, cabos, que fizeram as primeiras...sindicalistas, que começaram 

as primeiras manifestações e os primeiros embates internos contra o governo. Esses 

foram os primeiros habitantes do sistema penitenciário enquanto presos políticos, não 

caracterizados pelo governo, mas foram os primeiros embatedores, né, do governo, na 

perspectiva de pensamento político, foram esses caras oriundos das forças armadas e os 

sindicalistas. Esse foi o primeiro momento de 64, esse povo que entrou na cadeia. Então 

é um pessoal diferente, mais combativo, que se aproximava mais à massa carcerária. 

Foram esses caras que começaram a ter um diálogo com a massa carcerária, que as 

pessoas dizem assim “ah, não, os presos políticos deram toda uma base pro preso 



 

275 
 

comum se organizar”, isso sim, foram os presos políticos, os primeiros presos políticos, 

esses homens oriundos dos sindicatos, esses sargentos que vieram dos primeiros 

embates.  

Você tem um segundo momento dos presos políticos, que é a entrada da academia, que 

é um outro tipo de população de presos políticos dentro do sistema penitenciário, que aí 

já tem uma outra característica. Esses aqui (o primeiro grupo) já eram oriundos mesmo 

dos cinturões de pobreza, dos subúrbios do Rio de Janeiro, do pessoal que ralava, enfim, 

é diferente. Esse segundo público é um segundo público vindo de origem de classe 

média, porque são os filhos da academia, quem teve acesso, naquela época na década de 

70, aos bancos escolares. Foi esse público que fez uma opção, né, de se caracterizar 

(como) preso político pra poder acessar à Anistia, porque enquanto preso comum, se 

não existem presos políticos, ninguém vai anistiar presos comuns e precisou deste 

caminho. Quando a Anistia veio, ela veio desta forma: para os presos políticos, oriundos 

da classe média, da academia, os formadores de opinião, ela foi ampla, geral e irrestrita. 

Para os presos comuns, ela teve um outro tipo de olhar. Por exemplo, o William tinha 

doze processos pela Lei de Segurança Nacional. Ninguém questionava que esse preso 

que estava lá e que não tinha uma origem a princípio ideológica, mas se existia uma lei 

e ele foi condenado por esta lei, quando ela perde a sua vigência, ela também perde a 

sua eficácia, acabou, tá todo mundo anistiado naqueles crimes. Se ele tem outro 

anterior, que ele continue pagando pelo crime anterior que não tem nada a ver com 

aquilo ali, o que não houve dentro do sistema penitenciário no que diz respeito aos que 

não eram crimes políticos. Todos eles tiveram as suas apenações, em vez de anistiadas, 

elas foram adaptadas ao Código Penal, então a cadeia desses apenados de Segurança 

Nacional foi para o máximo da pena.  

Então o William tinha 12, 12, 12, 12, 8 anos e meio, 12, nos crimes que todos os presos 

políticos estavam anistiados. Não só o William, a geração do William que foi presa pela 

lei de Segurança Nacional. Todos eles morreram ainda...William, há dez anos atrás, 

ainda antes de botar a tornozeleira, ainda tava cumprindo pena de processo de auditoria 

militar. 

Isso, no “400 contra 1” do William, que é um livro que ele escreveu durante a cadeia, 

ele vem falando um pouco sobre isso, né. Eu estava falando sobre a minha entrada, e aí 

me perdi, e vou me perder muitas vezes, né, é uma história livre. Foi nesse caldo que eu 

conheci o William, com a cadeia extremamente alta, cento e tantos anos, isso em 84 

ainda, sem perspectiva nenhuma de liberdade, com uma cadeia de cento e tantos anos 
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não tem direito a nada, absolutamente nada, nenhum tipo de benefício. E a gente 

começou a tentar ver, não só ele como outros, a gente começou a tentar ver o que podia 

fazer, unificação de pena, juntar algumas coisas. E conseguimos unificar a pena do 

William em 30 anos e os processos que ainda estavam sendo sumariados, coisas assim 

de 10 anos atrás, os processos que se arrastavam a vida inteira, já que ele não era réu 

solto, era réu preso, tava lá e ficou.  

Mesmo assim, tinha aquela marca indelével de ser um dos fundadores do Comando 

Vermelho, né, quer dizer, é um grupo que internamente, ele não nasceu como um bando 

ou quadrilha, que não tinha nenhuma atividade fora do sistema penitenciário, ele nasce 

internamente como um grupo de homens que tentaram equilibrar um relacionamento 

numa instituição total, né, que você não tem muitas opções. Até aquela época, 80, 70, 

você tinha uma violência de ambos os lados do guarda pro preso, do preso pro preso, 

então era um “salve-se quem puder”, você tinha uma gama de desrespeito muito grande, 

muito estupro, muito furto, muito espancamento de preso, e quando eu digo muito furto, 

não era do guarda não, é do preso com preso né, uma falta de regra de convivência para 

quem obrigatoriamente teria que conviver durante muitos anos. Então, no final da 

década de 70 e início da década de 80, houve uma cisão muito grande no sistema 

penitenciário, houve uma guerra no sistema penitenciário, para tentar implantar novas 

regras de convivência. Por exemplo, você não pode roubar, você não pode estuprar, 

você não pode assaltar o seu companheiro, você não pode espancar o seu companheiro 

sem saber o que tá acontecendo, você não pode matar ninguém, a não ser quando há 

uma coisa extremamente grave com uma justificativa alucinadamente... fora isso, não 

funciona desse jeito, não vai funcionar desse jeito, e terá consequências se isso vier a 

acontecer. Isso foi a mudança desse sistema penitenciário de implantar regras de 

convivência, daí nasce esse Comando Vermelho. 

Esse tipo de mudança foi implantado por mais ou menos 90 homens, que eram os 90 

homens processados pela Lei de Segurança Nacional, que eram 90 presos do Rio de 

Janeiro que eram assaltantes de banco na época da revolução, né, da ditadura, e que 

foram apenados pela Lei de Segurança Nacional, consequentemente com penas muito 

altas, com referência a essa lei, e que estavam isolados lá no sistema penitenciário da 

Ilha Grande depois da divisão dos presos enquanto presos comuns ou presos políticos. 

Tanto que a gente chama a galeria que eles ficavam de fundão, foi muito conhecido, não 

na sua geração, mas na minha sim, o fundão da Ilha Grande. O fundão da Ilha Grande é 

o pior lugar para você estar no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Ele era o fundo 
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da galeria, a galeria era uma galeria grande, ela era dividida: do meio para a frente da 

galeria, aberta, com aquelas grades abertas, ficavam os presos caracterizados presos 

políticos; entre os presos políticos e o fundo da galeria, onde tinha a parede e uma 

janelinha, as celas e uma grade de ferro, um portão de ferro, não era grade, ficava o 

fundão, os 90 homens presos pela Lei de Segurança Nacional.  

E aí foi que eu fui conhecendo a cadeia, de chegar de manhã e sair de noite, você 

começa a entender a dinâmica da cadeia, aquilo que acontece, aquilo que não acontece. 

Porque tem o horário oficial, a visita do advogado, e tem o horário que tudo acontece 

sem estar sob o olhar de quem está de fora, e como você tá ali no dia a dia você vê 

coisas que Deus duvida. Então foi aí que eu comecei a aprender o que era o sistema 

penitenciário direito, como que funcionava o dia a dia de uma cadeia e resolvi, depois 

que conheci o William, “eu vou me afastar do sistema”. Pedi afastamento do meu 

trabalho que era com o Doutor Avelino lá na Direção Geral do sistema penitenciário e 

fui ser visita, o que foi muito chocante pro sistema penitenciário como um todo, porque 

eles sabiam quem eu era, minha família, não sei o quê, meu tio nessa época era 

Secretário de Cultura de Estado...então era um negócio assim que assustou o sistema, 

né, se assustou a família, que dirá o sistema, que lidava com aquilo ali. Mas não tinha 

outra opção, sou maior (de idade) vacinada, pago as minhas contas, e eu passei a ser 

visita e logo depois pedimos o benefício de colono livre. O William era um homem que 

tinha uma cadeia extremamente alta, não tinha perspectiva de ir pra lugar nenhum, então 

ele pediu para morar comigo na Ilha Grande. Eu levei 1 ano, 1 ano e meio, como colona 

livre, eu fui uma das moradoras do sistema penitenciário. 

E aí começamos a brigar para a permanência dele (no Rio de Janeiro), porque eu não 

tinha condições de subir com um bebê pequenininho para Ilha Grande, morando em 

condições mais complexas, e a gente conseguiu a permanência do William na Unidade 

do Presídio do Hélio Gomes, e foi daí que ele saiu da Ilha Grande.  

Era uma época diferente da época de agora, uma revista mais complexa, eu tomava 

revista deitada numa maca velha, enferrujada, você tinha que deitar, tirar as suas roupas, 

abrir as suas pernas, que nem se você fosse fazer um exame ginecológico. Se você 

tivesse que tomar algum toque por conta de alguma suspeita de estar levando alguma 

coisa, você podia começar a orar, porque era uma luva só, e ela ia enfiar em você e se 

desconfiasse dele, dela, era a mesma luva que ela ia dar o toque vaginal. Então era um 

tempo muito mais complexo e invasivo. E naquela época você não tinha a quem você se 

queixar realmente.  
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E você tinha como parceira a Igreja Católica que, apesar de tudo, sempre foi uma 

grande parceira, sempre foi uma grande parceira. Uma pena que está mais distante dos 

embates, antes ela tava mais perto. O Padre Bruno Trombetta foi uma grande referência 

pro sistema penitenciário, uma pessoa esquisita, complexa, mas maravilhosa enquanto 

parceiro de luta, um homem que comprava a briga do sistema penitenciário, não 

compactuava com os espancamentos, as freiras, ele sempre permitiu que as freiras 

testemunhassem, e os testemunhos das freiras sempre teve um grande peso numa mesa 

presidida seja lá por quem for, seja pelo juiz, pelo MP, com a fala coerente e 

responsável. Isso foi perdendo a força com o tempo, mas naquela época você tinha 

aquela presença do Padre Bruno com as freiras com a Irmã Maria Emília que criou, em 

frente ao Circo Voador, aquela casa dos meninos, dos jovens adolescentes, a São 

Martinho.  

Nessa época (ainda do presídio de Ilha Grande) também foi a época que os presos 

políticos saíram mesmo, mas os presos comuns ficaram isolados num pedaço do 

complexo penitenciário, que era Ilha Grande, da Cândido Mendes. Cândido Mendes era 

um prédio antigo, eles construíram atrás do prédio um outro prédio pequeno de 3 ou 4 

andares, que eles chamavam de anexo. O anexo eram os presos da Lei de Segurança 

Nacional e presos ligados a essas vertentes, que eles chamavam de lideranças, e eles 

ficavam isolados de todo o efetivo carcerário. Era uma outra cadeia isolada, tinha um 

portão que dividia o complexo onde tava a massa carcerária e esse prédio que era o 

anexo. Quando eu cheguei pra conhecer, essa abertura estava acontecendo intermediada 

pela Igreja Católica, pelo Padre Bruno Trombetta. Depois da saída dos presos políticos, 

o sistema penitenciário queria que os presos declarassem que eles podiam conviver no 

efetivo carcerário. O preso disse que não ia fazer isso, já tá preso, me pega e me bota no 

efetivo, e “até aí, morreu o Neves”. O sistema penitenciário queria uma espécie de 

salvo-conduto, “olha, eu vou botar vocês, mas se vocês morrerem, o problema é de 

vocês”. E a Igreja Católica teve esse papel de decodificador, de diplomacia, para 

negociar a abertura daquele prédio e fazer com que aqueles homens que estavam 

isolados há um tempo, a visita ia para ali, eles não saíam dali, eles não tomavam banho 

de sol no pátio normal, era num pedacinho pequenininho daquele pátio onde tinha que 

ser rodízio porque todo mundo não dava no mesmo pátio. Quer dizer, foi aí que a Igreja 

Católica teve uma atitude de diplomacia e a gente conseguiu começar a negociar a 

abertura do portão do anexo para que todos pudessem, aí sim, voltar a conviver com o 

efetivo carcerário. Foi nessa época que eu conheci o William, né, um cara combativo, as 
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reuniões eram feitas no cubículo dele, foi aí que eu conheci Padre Bruno, William, foi o 

primeiro contato com esse pessoal, com William, não foi nem no festival. Nós 

chegamos no festival, e aí tava tendo uma reunião do Padre Bruno com eles e aí nós, 

enquanto estagiários de direito, fomos procurar ver o que estava acontecendo e era a 

negociação e o Padre Bruno fazendo essa intermediação entre o que eles queriam e o 

que o sistema penitenciário também estava querendo. Daí em diante, mais um mês, dois 

meses, eles conseguiram abrir este portão e todos começaram a transitar pela unidade 

prisional como um todo, né.  

Uma época mais violenta, mas uma época também que oferecia perspectivas diferentes 

pro preso. William, por exemplo, William sempre foi um excelente alfaiate, é um 

alfaiate mesmo, com todas as características de capacitação e isso foi dentro do sistema 

penitenciário. O sistema penitenciário que, naquela época, ainda oferecia trabalho, ainda 

oferecia capacitação profissional, não a todos, mas que tinha essa semente de que 

trabalho é importante. Então você tinha oficinas mecânicas, você tinhas padarias em 

diversas unidades, no Esmeraldino Bandeira você tinha padaria da unidade prisional que 

fornecia pra padarias da Vila Kennedy, pra Bangu, o pão fresquinho de manhã, você 

tinha marcenarias, você tinha as oficinas aqui da Frei Caneca que davam suportes 

mecânicos a outras pessoas, mas também aos carros dos juízes, você tinha alfaiatarias, 

trabalhavam para fazer togas de juízes naquela época, você botava o homem pra 

aprender uma profissão. William saiu e conseguiu trabalhar devido ao que ele aprendeu 

no sistema penitenciário. A gente queria que hoje isso pudesse ter sido ampliado, para 

que esse homem pudesse sair podendo competir no mercado de trabalho. Não adianta 

você estar dizendo assim, "ah, vamos fazer artesanato, vamos juntar três palitinhos de 

dente, três palitinhos de fósforo, três palitinhos de picolé", pô, é legal, compro 

artesanato, é maneiro, mas agregado a isso, ele precisa ter um outro tipo de capacitação 

pra que ele dê conta daquilo que ele tá voltando, pra que ele dê conta daquela família 

que ficou sem ele aquele tempo todo, pra que ele possa competir. Não adianta ter sido 

um garçom durante 15 anos, porque se você pegar 10 sem pegar numa bandeja, porque 

no dia que você pegar, você tá sem destreza, você tá ainda não adaptado a tudo aquilo 

que você aprendeu, você tem que se reciclar, daqui que você consiga isso no mercado 

de trabalho saturado como nós temos, o cara vai voltar pro crime mesmo, não tem 

muitas opções. Então na nossa época você ainda tinha essas experiências de coisas 

acontecendo nas unidades prisionais.  
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Por exemplo, quando você chegava na década de 70, na unidade prisional, você ganhava 

uma calça de sarja, duas calças de sarja, duas camisas de sarja, duas camisas brancas de 

algodão, um chinelo, duas mudas de roupa de cama, uma manta, era o básico, uma 

toalha, e ali era o básico que você recebia do sistema penitenciário, era o enxoval que 

você recebia do sistema penitenciário quando você entrava. Hoje, se o cara não tiver 

família, ele vai ficar com a roupa do corpo, não tem pra onde correr. O sistema 

penitenciário ele mal e porcamente dá aquela comida sem vergonha, é, porque ficou 

sem vergonha. Antigamente cada unidade tinha sua própria cozinha, o preso fazia sua 

própria comida, então ele tinha outro critério, outro cuidado, outro carinho quando ele 

preparava aquela comida, porque ele também ia comer aquilo que ele tava preparando e 

os companheiros dele também. Depois, de lá pra cá, você vê um outro olhar sobre essas 

questões, que aí é financeiro, que aí é de licitação, que aí tem outros caminhos, mas 

deságua em você ter reduzido o número de vagas de trabalho, porque aquele cara que 

tava trabalhando na cozinha, de qualquer forma, ele tá trabalhando, ele tá treinando 

aquilo que lá fora ele vai botar em prática como cozinheiro, se ele quiser estudar e 

chegar a chef de cozinha, não importa... mas você reduziu o número de vagas de 

trabalho, você deixou a comida com um teor alimentício incrível, quer dizer, de baixa 

qualidade, né, uma comida cara, longe.  

Eu me lembro que quando eu estava em Bangu, a comida de Bangu vinha de São 

Gonçalo, você vê, e não era uma comida que vinha direto. Essa empresa de São 

Gonçalo fornecia para o complexo da Frei Caneca e fornecia para Bangu, então imagina 

o trajeto dessa comida, porque ela tinha que sair de lá, atravessar a ponte, parar aqui no 

Centro da cidade, descarregar para Lemos de Brito, Milton Dias Moreira, Hospital 

Penitenciário, Petrolino Werling, as unidades prisionais ali da Frei Caneca, o Hélio 

Gomes, que dizer, vê o tempo que esse homem tá parado ali, descarregando aquilo ali, 

depois ele sai dali, caminha na Avenida Brasil até Vila Kennedy e vai parando nas 

unidades prisionais e descarregando aquilo ali. Até ele chegar a última unidade 

prisional, a comida tá azeda. Isso aí era a coisa mais comum de acontecer, mais comum. 

Essas mudanças começam depois do governo Brizola, entendeu? Porque aí você começa 

com outro olhar. Depois daquele choque de Brizola, você vem com uma linguagem da 

segurança, em nome da segurança, nós não queremos preso na cozinha, então nós 

vamos contratar empresas. Pô, preso sempre teve na cozinha, tem um guarda ali, conte 

as facas, meu Deus gente, o homem sai do jeito que ele entrou, revistado, agora bota ele 

pra trabalhar, manda ele acordar cedo. (...) Você tem uma alimentação horrorosa, ruim, 
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caríssima, os empresários milionários ficando ricos a custa do sistema penitenciário, né, 

você tem uma parcela incrível para dar três refeições durante o dia, caréssima, 

superfaturada, obviamente. Então, é, foram as diferenças que o sistema foi tendo 

daquela época pra cá. 

Agora você tem um outro sistema penitenciário e era um sistema penitenciário mais 

ativo com ator mais ativo. Naquela época você tinha o preso que fugia, o preso que 

queria liberdade, tanto que o lema do Comando Vermelho era "paz, justiça e liberdade", 

e que não era Comando Vermelho, era a Falange da Lei de Segurança Nacional, a 

Falange da LSN. Comando Vermelho é dado pela própria administração do sistema 

penitenciário através dos relatórios do diretor da unidade prisional para a Direção Geral 

do sistema penitenciário, que ele dizia que estava surgindo uma quadrilha com 

ideologias de esquerda, consequentemente, vermelhos, e aí começou a ser falange 

vermelha, falange vermelha. Nos relatórios vieram que se portava como um comando 

ideológico, e que eles classificavam aquela quadrilha como um Comando Vermelho, 

tanto que William disse "esse nome nunca nos pertenceu, esse nome foi dado pelo 

sistema que ganhou uma mídia, mas era uma falange da Lei de Segurança Nacional". 

(No ano de) 87 a gente consegue o regime, depois da unificação de pena, tudo que eu 

disse, todo esse trabalho jurídico que eu fiz juntando as pessoas, a gente conseguiu 

reduzir essa cadeia de 100 e tantos anos para 30 anos com dois processos que ele ainda 

estava sumariando, mas que ele não tinha preventiva, então ele poderia sumariar onde 

ele quisesse, e nós fizemos um pedido de semiaberta, né, nos olhos da nova lei que tinha 

entrado em 84, e ele ganha o regime semiaberto. William estava direto, assim, sem 

fugir, porque William foi um homem fujão, há 12 anos, no pau direto. Quando ele vem 

no semiaberto, ele não quer mais voltar. Ele tá com uma mulher jovem, uma filha 

pequena e não se apresenta mais. 

O William, preso, preso, preso mesmo, o William é do SAM, o William já vem na 

cadeia desde menor, porque ele foi preso no que hoje é FEBEM, FUNABEM, 

DEGASE, antigamente era o SAM (Serviço de Assistência ao Menor). Então a primeira 

cadeia com ele foi aos 16 anos, mas cadeia, cadeia de adulto foi em 1962, eu tinha, o 

quê, 3 anos de idade, foi a primeira cadeia mesmo porque foi essa vadiagem, depois tem 

155 que é o furto, e aí depois ele cai, mais aí já no 157 mesmo com banco, mas também 

não tem nenhum outro 157 que não seja com banco, então William nunca teve processo 

por assaltar a padaria, nem uma loja, nem um centro comercial, todos os processos do 

William são de assalto a banco.  
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E aí, o que a gente faz? Eu tinha a Marina com um ano, e eu tinha acabado de ter o 

Guilherme, que é o meu do meio, tem 28 anos agora, eu tinha acabado de ter o 

Guilherme, o Guilherme tinha um mês, um mês e meio, então o que a gente faz, o que a 

gente faz, o que a gente faz? Vamos sair do Rio, vamos para São Paulo, o William tinha 

família em São Paulo, é um nordestino que veio de lá com um pedaço da família aqui, 

veio estudar aqui e fomos pra lá. Ficamos foragidos, obviamente, fizemos contato com a 

família dele que ficou extremamente com medo, obviamente, mas mesmo assim 

enquanto família, ele tinha dois filhos pequenininhos, uma de um (ano) e pouquinho e 

outro de um mês, então conviver, não vai dar pra conviver, mas a gente pode criar 

alguma coisa juntos. William era alfaiate, quer dizer, é alfaiate, e aí conseguimos uma 

verba da família dele e abrimos uma confecção.  

Estavam indo muito bem, obrigada, até que o professor de Educação Física do Moreira 

Franco foi preso por ter feito um sequestro de alguém, que eu não me lembro mais 

quem foi, então começou a sair na mídia que "o professor, o professor sequestrou". Foi 

um sequestro famoso, famoso, não me lembro mais de quem é, mas foi um dos 

primeiros grandes sequestros do Rio de Janeiro, isso foi princípio de 90, final de 90, e 

aí…Só que este professor não era o William, né, ele era assaltante de banco, ele tava 

foragido há mais de um ano e tal, morando em São Paulo, e aí depois foi se descobrir 

que o professor era realmente o professor de Educação Física do Moreira Franco, que 

deu este cara para os bandidos lá do Pavão Pavãozinho e sequestraram o cara, e eu sei 

que o cara acabou preso e foi parar no sistema penitenciário. Mas nesse ínterim, 

William volta às notícias de jornal. William que tava sumido, que não é visto, não é 

lembrado, não tá mais assaltando ninguém, então a polícia também parou de procurar, e 

então o William passou a sair nos jornais, não só na TV, como no próprio jornal né, o 

rosto dele, e aí começou a ficar mais complicado pra gente.  

E aí quando realmente começou a sair no noticiário de São Paulo, aí foi a hora de fechar 

o barraco, não, não tem como ficar. Fechamos tudo, indenizamos todo mundo, é, 

vendemos, com o dinheiro indenizamos, e viemos pro Rio de Janeiro. (...) Um dos 

amigos dele, né, que teve preso com ele lá no Esmeraldino Bandeira, foi ex-preso 

político, tinha uma irmã que trabalhava no ISER (Instituto de Estudos da Religião), que 

era Tânia Coelho, amiga querida, querida, querida, é jornalista e trabalhava na área de 

assessoria de comunicação do ISER. (...) Quando nós voltamos, William está com os 

manuscritos do 400 (livro 400X1), tudo de caneta, coisa feita na cadeia, um monte de 

papelzinho, e como trabalhar com isso, já que não tinha nada pra fazer, a gente tava 
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foragido, agora dessa vez tava mesmo, não podia se apresentar aqui porque tava saindo 

no jornal aqui, nosso trabalho em São Paulo tava impedido porque a gente também não 

poderia ficar por lá, então recuamos e o William se voltou pro livro. O dinheiro que 

sobrou a gente tentou ir empurrando com a barriga até ver o que acontecia, aí surge a 

Tânia, com o livro. A gente conversou com a Tânia, "olha, tem uns manuscritos que a 

gente queria ver se você que é jornalista dava uma olhada...". Ela olhou e disse assim 

"caraca, maravilha!". (...) Quando o livro estava pra sair, a gente vem de vez, definitivo, 

pro Rio de Janeiro. Só que, começa, entre o livro pronto e a edição, William é capturado 

no centro da cidade. 

William sai de Bangu 1 e vai pras outras unidades, ele levou 10, 9 anos em Bangu 1. 

(...) Aí de 99 até 2000 e tal ele fica em Bangu direto. Aí depois desses anos todos, a 

gente tentando tirar, e isso eu tava no ISER nessa época, foi a época de Bangu 1, foi 

época pesada, ele ganha a semiaberta, mas isso aí ele já rodou. Depois disso ele saiu de 

Bangu 1, rodou por outras unidades prisionais. William é uma das pessoas que mais tem 

problemas de saúde por conta de...William foi uma das pessoas que mais foram 

espancadas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro, ele tem um corpo todo 

quebrado...e a gente consegue a semiaberta dele por questões de saúde. O William vai 

para o (presídio) Vieira Ferreira Neto. O Vieira Ferreira Neto era uma cadeia que não 

era uma cadeia para William ir. Seria uma cadeia de inimigos, vamos assim dizer, mas o 

sistema penitenciário tem essas maquiavelices assim. Eu ainda era presidente da AFAP 

(Associação de Familiares e Amigos do Sistema Prisional). Um dia, William ganha a 

semiaberta, "ó, semiaberta, maravilha!". Tô eu sentada em casa de noite, 1h da 

madrugada, não, meia noite, toca o telefone e eu atendo, aí uma presa diz "Simone, eu 

vou interligar você a algumas pessoas, mas você tem que ficar muda, só ouvir, não pode 

falar uma palavra, senão eu tô perdida". E aí ela me bota pra falar, quer dizer, pra ouvir, 

né, era um cara lá do Vieira Ferreira Neto e tinha um cara aqui do Estácio e mais o 

preso lá, não sei se era, ai, era uma favela da Avenida Brasil, não sei se era Parada de 

Lucas, uma coisa assim. E aí um falando com o outro, todo mundo interligado pelo 

telefone, né, "não, o coroa tá chegando, o coroa tá chegando, o coroa vai tomar, o coroa 

não pode sair da galeria; hoje, abriu a galeria pode pegar ele". Aí, sabe, quando você 

ouve que vão matar o seu marido é um negócio meio complexo, aí três crianças, eu 

sempre criei meus filhos sozinha. Aí eu digo "caraca, de hoje ele não passa". Aí ainda 

ouvi mais essa história de mata, não mata, mata, não mata, e aí eu... um foi desligando, 

outro foi desligando e aí ela disse "você ouviu, Simone?". Ela não era do Comando 
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Vermelho. "Eu gosto muito de você, e a única coisa que eu posso fazer por você é isso, 

né, você sempre foi legal com a gente". O irmão dela era lá do ADA, não sei quê. "Eu 

não posso fazer mais nada, a única coisa que eu posso fazer por você é isso e lhe dizer o 

que vai acontecer". Aí não teve outra, meti a mão no telefone, saí ligando pra Deus e 

todo mundo, por isso que eu digo que as ferramentas são importantes. Aí ligo pro Saulo, 

que era Coordenador, pro Astério, pro institucional, pra Renata, que era Defensora 

Pública, fiz um auê, tanto que, de manhã, antes da galeria abrir, o William já tinha sido 

transferido da galeria para uma outra galeria, pra daí sair. Quer dizer, o sistema 

penitenciário, a vida da família de preso é assim, então que bom que eu tinha essas 

ferramentas, senão ele tava morto mesmo, porque eu não ia poder fazer nada, não ia 

poder, não tinha pra quem ligar, não tinha a quem procurar, vou na Delegacia dizer 

"olha, meu marido...uma presa lá no Talavera Bruce que faz interligação no telefone me 

disse...", não tem jeito, então é por isso que essa mulher tem que ter essas ferramentas 

que são esses parceiros com quem eu conto, eu contava com aqueles ali.  

Uma vez eu tava no, nesse mesmo, Vicente de Piragibe, ele não sabia quem eu era, 

gente nova no presídio, nenhum funcionário lhe conhece mesmo, e aí tudo bem, uma 

coroinha, uma coroinha, uma senhora negra, devia ter uns quase 80 anos, uma pele toda 

esticadinha, linda, mas uma senhora, cabelo todo branquinho, o cara (agente), pega, ela 

trouxe um pote de açúcar, mas era um pote assim [a entrevistada segura um copo de 

plástico] em vez de ser um pote transparente, um pote de plástico, ele pegou o pote de 

plástico, tava a lixeira aqui ó e ele fez assim [a entrevistada joga o copo na lixeira], isso 

não pode. Ué, se (esse tipo de pote) não pode, ele manda ela guardar, mas não pode 

pegar o açúcar dela e jogar no lixo, não foi ele que comprou, não é do Estado, é dela. Aí 

são as ferramentas, a gente tinha o telefone celular de todos os diretores de todas as 

unidades. Não vou discutir, saí, fui lá, liguei, era uma diretora, uma mulher, "fulana, 

acabou de acontecer isso e isso e isso aqui na minha frente, como é que a gente faz isso 

aqui?". "Ah não, Simone, pera aí, a gente vai resolver isso". Daqui a dez minutos 

aparece o chefe de dia, o coordenador lá de segurança de dia. Aí chama o cara, aí daqui 

a pouco, meia hora depois, aparece a diretora na unidade, falou, falou, falou, o cara pau 

da vida, mas a coroinha, pediram desculpa à coroinha, não sei o quê, quer dizer, quem 

não tem ferramentas pra lutar é humilhado o tempo todo.  

Mas chega um ponto, aí sim, que o William vai pro Edgar Costa, o William começa a 

ficar velho também, né, adoentado, que ele diz que foi a pior cadeia do mundo que ele já 

passou, que nem a cadeia mais perigosa foi tão complicada e difícil quando a última 
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cadeia que era uma cadeia semiaberta. Era uma cadeia de jovem, uma cadeia sem 

disciplina, porque o jovem ele é diferente, porque a população carcerária mudou, esse 

ator mudou, então esse ator não é o cara que vai no muro pra fugir, é aquele cara que 

fica naquela sem vergonhice de ficar brigando com o guarda porque ele quer que a 

mulher dele sente naquele canto, e o cara não deixa. Gente, vai no muro! É o que o 

William dizia, "vai no muro, entendeu, não vai começar uma rebelião porque você 

quer… então, quer fazer, vai fazer por uma coisa grande, vamos fazer para que 

neguinho vá embora, vamos tomar uma atitude para mudar alguma coisa, eu não vou 

ficar é me estapeando com o guarda porque ele tá ali no muro e tá olhando pra mim". 

Ah, pelo amor de Deus! Mas isso é muito normal porque você tem uma cadeia de 

jovens, então o cara quer, não tem nada pra fazer, então fica percebendo um monte de 

coisa no entorno dele. E não é todo mundo que sai (para a rua) no semiaberto, 

semiaberto não quer dizer que trabalha todo dia, semiaberto é só nomenclatura, são 

poucos que saem e voltam todo dia, o restante puxa lá a cadeia dizendo que é 

semiaberto, mas na verdade é cadeia fechada, foi o tempo todo que William ficou, 

nunca trabalhou, nunca permitiram que ele trabalhasse. E uma coisa a gente consegue, 

tá no semi aberto, não sei quê, vamos fazer uma VPL, uma visita periódica ao lar. O 

William tava meio adoentado, já tava velhinho, uns 68, mas todo quebrado. (...) Ele tá 

(agora) com 74. Não, não, então, ele tava mais novo ainda. Ele tá com 74, faz 75 esse 

ano. Aí William vem, a gente pleiteia a VPL dele, visita periódica ao lar, e o William 

vem passar o dia das mães, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Tem uma foto dele na 

praia, osso e pele, e tinha os filhos pequenos. E aí o William disse que não voltava, "não 

volto, não volto, quero morrer com meus filhos, eu quero ficar com meus filhos, eu 

quero ficar com meus filhos". E aí, como é que tu faz, enquanto mulher, com um cara 

desses? Devolve pra cadeia, chama a polícia, e diz o quê pros teus filhos? Que você 

entregou o pai deles pra polícia? E se ele morre lá dentro? Você diz o que pros seus 

filhos? É, faz parte? São situações que, enquanto mulher, é complicado. E aí você fica 

rendido, eu fiquei rendida, eu disse "não sei o que fazer, não posso entregar ele, acho 

que eu não tenho esse direito, a vida é dele, né, a liberdade é muito cara, eu não sei o 

que fazer, mas também não posso expulsar ele de casa". E é nesse ponto que, por isso 

que eu disse que a gente teve grandes amigos, mesmo dentro do sistema penitenciário. 

Eu sabia, pô, eu era visita, então meu endereço tá lá cadastrado no Serviço Social, então 

a gente só tava esperando o pé na porta da polícia, era uma coisa assim de mais dia, 

menos dia, em pânico, porque tinha crianças né.  
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Aí acontece que William o quê?...O William não volta, eu não me mudo, "eu vou 

esperar pra ver o que vai acontecer", e todos em pânico porque a nossa vida era 

diferente, as crianças não iam todo final de semana pra cadeia, quem ia era eu, então a 

vida deles tinha um outro ritmo, com o pai deles o ritmo mudou. Mas a polícia não 

apareceu, ela nunca apareceu, nunca.   

E aí a gente caiu na clandestinidade mesmo, e ficamos só vivendo, o William cada diz 

mais velho, cada dia mais doente, surdo, ele é surdo de um ouvido, a gente não podia 

né… Até que a gente consegue, vem o filme, a gente consegue começar a negociar o 

livro para que ele vire filme. O William ainda estava preso, mas isso era uma coisa…as 

entrevistas começaram a ser feitas...antes do "400 contra 1", houve dois produtos: um 

foi o "Senhora Liberdade" como um dos curtas no festival, não sei se foi de Califórnia, 

eu também posso ver isso direito pra você, e o segundo curta foi o "Resistir", a história 

de três presos da mesma idade, né, da mesma geração, que é William como preso 

comum; o André Borges que é um preso que era preso comum e foi o único preso 

brasileiro que foi transformado em preso político, quando ele saiu, ele saiu numa 

tentativa de fuga feita por um grupo guerrilheiro e aí quando ele retorna, ele retorna já 

caracterizado como preso político; e o terceiro que é o padre Alípio de Freitas que foi 

um padre, preso com William, mas guerrilheiro. Então são três olhares sobre o sistema 

penitenciário: um preso político, um preso político e comum e um preso comum, cada 

um com a sua leitura, que esse é o "Resistir".  

O William só não foi para o lançamento, que foi o segundo momento de dar um...de 

discutir politicamente a Anistia. Foi primeiro o (lançamento do) livro que babou, e essa, 

por orientação da advogada que disse "olha, você vai ser preso (se for ao lançamento do 

filme), e vai ser preso lá no Leblon", que foi aonde foi o lançamento do filme, vai ser 

preso." O William também naquela coisa, você vai ficando velho e a casa para o homem 

que levou tantos anos preso, como ele é um lugar tão uterino, tão acolhedor, que a 

perspectiva dele ser preso de novo deixa ele em pânico, quer assustar o William diz 

assim "ó, tu vai voltar".  

Até que o André Barros (advogado) consegue a liberdade (o regime aberto) do William, 

e que também é outro dado pela sorte, porque William não foi recapturado, William se 

apresentou à Juíza da Vara de Execuções no dia que ele foi assinar o regime aberto. Por 

isso ele é tão cagado, cara, porque não tem ninguém, ele já teria sido recapturado e 

colocado no sistema penitenciário até sair a definição da juíza, mas mesmo assim ela, o 

André conseguiu o regime aberto, e apresentou no dia que ela assinou.  
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Por que a gente não reproduz isso, para essa nova geração que tá chegando aprender a 

lutar? É isso que eu digo, pra não se perder, acho legal, não me incomodo que ninguém 

ganhe dinheiro com pesquisa, entendeu? Claro, somos público alvo, fulano tem que 

fazer pesquisa, cobra em dólar mesmo, o escambau à quatro, não tem problema, faça a 

sua pesquisa, ganhe o seu dinheiro, pague a equipe, o tabulador, o pesquisador, o 

entrevistador, o que você quiser. Mas devolva isso pra gente, mas não é só tabular 

número e botar na TV não, nos dê esse suporte. Você não ganhou um dinheiro pra fazer 

uma pesquisa, você não fala em nome do familiar do preso, do preso, da segunda, da 

terceira, da quarta geração do preso? Capacite dez, dez mulheres, que vá de 15 em 15, 

uma vez por mês, cria um projeto, pega de van no centro da cidade, aqui, lá na Central 

do Brasil, onde todo mundo se encontra, cada um vem de um canto, a gente leva lá pra 

onde for, senta, tem um quadro negro, tem não sei quê, sabe, ouça as histórias, apresente 

outras pessoas, abra esse horizonte.  

 

*** 

 

 Testemunho de Wiliam da Silva17: Preso em  uso de Tornozeleira Eletrônica 

 

Aí o Rio de Janeiro...muita luz, e aí eu fiz um poema: “Rio, criança brincando sorrindo, 

criança sem brincar, com fome, moças e meninos trabalhando sem parar, trem apertado. 

Luzes, muitas, o suficiente para encandeiar os olhos do menino que veio do norte”. Eu 

gosto do Rio, ele me inspira. 

Eu tenho um poema chamado “Processo”: Processo, papel escrito, mentiras ou verdade. 

Tem tendência a engordar, andando viajando, não para, sempre viajando. (..) mas 

marcado pela dor (...) não reajo covarde, sempre andando viajando, sem comer, sem 

beber, sem dormir, mas sempre andando, viajando, quando vai parar de engordar, ô 

desgraçado? 
                                                        
17Em decorrência das violências sofridas nos muitos anos vividos dentro do sistema prisional, no 
momento do testemunho, William se encontrava com a saúde e a memória bastante debilitadas. Dessa 
forma, seu testemunho se caracterizou por uma narrativa bastante fragmentada, com várias idas e vindas 
no tempo cronológicas, repetições de algumas narrativas e interrupções de outras. Aqui transcrevemos 
algumas partes do seu testemunho e um conteúdo mais amplo poderá ser acessado no documento 
audiovisual do mesmo.  
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Antes, o sistema penitenciário tinha violência, mas não era uma violência assim, grande. 

Eu fui pra unidade que é a Esmeraldino Bandeira agora, eu fui trabalhar na alfaiataria e 

tinha até uma horta lá que os presos saíam e iam. De lá, eu fui pra Lemos de Brito, que 

era na Frei Caneca, e fui trabalhar na alfaiataria, que eu aprendi lá no que é a 

Esmeraldino Bandeira. (...)  

A primeira vez que eu fui preso foi com dezessete anos. Dezessete anos, juizado de 

menor, RPM, Celso Garcia, era um prédio só (em São Paulo). E aí que eu fiquei três 

dias torturado também, aí dei o endereço do meu pai, embora a gente não se desse muito 

bem. Mas aí, ele foi lá assinar, me entregaram e eu voltei pra cidade...depois vi ele com 

vinte e cinco anos. Nem pai nem mãe, agora eu não tinha. O momento melhor que eu 

passei na minha vida foi com a Simone, trabalhando, eu tenho tudo fotografado, a coisa 

mudou, eu não saí com tanto ódio quanto eu tinha em oitenta (anos oitenta). 

Depois eu fui preso, voltei pra Ilha (Grande). Rodei e voltei. A pessoa viver quinze anos 

com quatro pessoas, é difícil até falar (...). Um, morreu. Ele tinha Aids, né. (...). 

Levaram ele para o hospital, o cara morrer (...). O cara ficava “me mata, me mata”, 

apertava o botão da enfermeira, mas ele queria morrer junto com nós (na prisão). Aí 

demoraram a fazer assistência à ele, um dia ele melhorou, foi à visita, viu o filho dele, 

não tinha nenhum problema, parece que ele queria ver o filho e morrer. Aí eu tenho 

sempre o costume de acordar às quatro horas da manhã, aí eu acordei, e vi o movimento 

dele e quando foi, ele tava morrendo. Eu fiz um boca a boca nele, chamamos, batemos a 

chamar o guarda, eu fui levar ele até o camburão, eu e outro. Algemaram o cara. Dois 

dias depois foi que ficamos cientes que ele tinha morrido. (...) Na prisão, eu também 

aprendi muita coisa (...). Foi como eu conheci a Simone. Nós fomos à São Paulo, 

montamos uma mini empresa, nós tinha já trinta funcionários, elas ganhavam bem. 

Trazia os filhos dela (de uma funcinária) para brincar com os nossos filhos. 

Aí veio o sequestro do Medina. Disseram. Aí saiu no jornal de São Paulo (que o 

William seria responsável pelo sequestro). Aí viemos para o Rio. Aí foi, era (...) 15 de 

novembro. E dia 02 fui recapturado (...). Fizeram um cerco, e eu vi de longe, eu vi a 

posição dele e ele me viu também. E foi pegar a metralhadora. “Pow, pow, pow”, e 

espalhou tudo.  Aí saiu correndo, eu dei as costas, aí fui preso. Aí Simone ficou com as 

crianças. 
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E esse tempo todo foi dolorido pra mim também. Foi por isso que me viciei. Eu fui 

obrigado a manter vivo, manter vivo. Você é aprendiz daquilo que você não fez (...). 

“Ontem Maria pureza, (...), sacrifício, beleza. Hoje, Maria Desita, prostituição, comida 

maldita. Amanhã, Maria farrapo, não tem casa, não tem nome, pouco dorme, pouco 

come, um trapo. Ontem, (...) engraxate, (...), doutor, jogador (...)". Entrei na cela, surda. 

Sabe o que é surda né? É você sozinho, passei trezentos dias, quase um ano. Aí fiz um 

poema, quem aí botou música participou também. "Não adianta não, que eu não vou 

chorar, eu não, eu não. Não adianta não, que eu não vou morrer, pra que, eu tenho muito 

o que viver. Pra dizer ao senhor não, e fazer o que eu quero, eu não vou(...). Nem 

tampouco me render, deixar o amor de lado, o capricho de você (...) e depois andar no 

mundo sem coragem de viver, tenho muito o que viver pra dizer o senhor não,e fazer o 

que eu quero, o amor é ter a razão." 

É o Justo de Hermano Teixeira, Natureza: “ó, natureza é bela, abre a janela para o mar e 

a primavera vem chegando, com a cheia (...). A primavera vem chegando com (...). 

Venha ver, como é lindo, ver as estrelas sorrindo, enquanto as flores dão para sonhar, já 

é madrugada (....)”. Justo de Hermano Teixeira. É um de trezentos anos, descalço, ainda 

(...) das poesias. Jornal, também fiz um jornal. Era o “Nossa Voz”. A ABI foi lá, a 

máquina de datilografar é bastante (...). 

 Aí depois eu fui preso no Carandiru, em flagrante de 155. Eu fui preso de novo, no 

Carandiru, e quando saí de lá vim direto para o Rio de Janeiro. Eu e quatro 

companheiros, fugimos lá (...). Eu fiquei trinta dias no Carandiru. Aí depois fui 

condenado aqui, acabou a minha cadeia aqui, mas fui recambiado para São Paulo. De 

São Paulo saí livre, não tinha que pagar mais nada, foi aí que eu vim assaltar banco, 

joalheria, esses negócios. Eu não suporto o ouro, eu trabalhei em fundição. 

Em 1973, fui preso novamente (...) me levaram para (...), lá eu fiquei na geladeira, 

geladeira é o seguinte: é um bocado de circulador de ar e um xadrez todo furadinho, ai 

punha você lá, aí o médico vinha tirar pressão pra ver se você aguentava ainda. Aí eu 

jogava fora. Aí eles pegava, botava eu numa mesa, um bando de luz em cima de mim, 

eles de capuz, aí não dava certo, agente vinha batia, batia, xingava. 

Tô pensando, também, em mostrar a dificuldade que a pessoa encontra depois de tirar 

uma pena de 15 anos. 
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Eu to escrevendo no Diário da Caverna (projeto de um novo livro), o ‘Psicosomático’, 

um texto de quanto tempo demora a pessoa para se libertar daquele condicionamento. 

Demora, eu larguei a cocaína por mim próprio, não precisou de psicólogo. Por conta 

própria eu reagi e esqueci de lado. Agora eu quero no Diário da Caverna, colocar o 

choque, eu tô onze anos sem estar na cadeia. 

  

*** 

 

 Testemunho Renata Tavares: Defensora Pública 

 

Meu nome é Renata Tavares da Costa, sou defensora pública do estado do Rio de 

Janeiro, entrei na defensoria em 2002, no 19o concurso. Me formei pela PUC-Rio, o 

terror dessa nação, adoro, e aí eu entrei e sempre quis ser defensora, achava incrível essa 

coisa de ser defensora, achava "po, vou defender as pessoas e ainda vão me pagar bem 

por isso", eu não acreditava que isso podia acontecer. E eu achava também que todo 

mundo era meio comunista e tal, a gente ia fazer a revolução, enfim. Cheguei na 

defensoria em 2002 e vi que não era nada disso. A defensoria é uma instituição bem 

diversa, com monte de gente e tal. Desde os primeiros meses, eu trabalhei no crime, mas 

eu fui me aprofundar mesmo...Assim, eu tenho quinze anos de defensoria, oito na 

execução penal e agora três...três só no júri...não, cinco no júri já. Desses oito anos de 

execução penal, eu fiquei trabalhando no NUSPEN (núcleo do sistema penitenciário) da 

defensoria, que é um órgão criado na defensoria pelo governo Garotinho, 1999, quer 

dizer, a defensoria criou no governo Garotinho, em 99. Tinham 38 defensores públicos 

pra atuar nos presídios, nas unidades penitenciárias. Nosso trabalho era: a gente ia pra 

presídio atender os presos uma vez na semana, uma vez na semana a gente atendia os 

parentes dos presos, e no resto da semana a gente trabalhava nas varas de execuções 

penais. Eu tenho muita história pra contar da época que a gente ia, dessas visitas que a 

gente fazia. 

Fiquei no Evaristo de Morais, presídio da Quinta (da Boa Vista), depois fui pra Bangu 

2. Já chegando em Bangu 2...gente, eu não aguentava, porque a coordenadora da época, 

pra deixar claro que foi há 10 anos, (era) a melhor coordenadora do (núcleo do) sistema 
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penitenciário de todos os tempos. A Luzanilba, com todos os quês e poréns dela, e 

tenho muito orgulho disso porque ela é mulher. E lá no sistema penitenciário, a gente 

era a maioria de defensoras públicas e a minoria de defensores públicos, que sempre se 

davam bem, ficavam com os órgãos de poder, e quem fazia o trabalho mesmo de boi 

éramos nós as defensoras, era punk isso. Eu lembro que já na minha entrada, eu fiquei - 

eu entrei e a Luiza disse que eu tinha o perfil de Bangu 2 -, eu fiquei com medo de saber 

o que era "ter o perfil de Bangu 2", fiquei meio apavorada, e todo mundo falava que 

Bangu 2 era, na época, presídio do Terceiro Comando e que os presos do Terceiro 

Comando eram chatérrimos, ficavam enchendo o saco. Diferente dos presos do 

Comando Vermelho, que eram presos muito mais organizados, por isso o defensor tinha 

mais facilidade pra atuar. Cara, eu já cheguei saindo de uma rebelião de Bangu 2, que 

eu lembro que aí era o primeiro contato que eu tive, eu tive que fazer a resposta do 

procedimento disciplinar que apurava a responsabilidade dos presos. E aí você tinha três 

ou quatro presos que tinham feito a rebelião, acho que era isso, e você teve uma punição 

coletiva. Todo mundo  ficou de castigo, o presídio inteiro ficou de castigo. Isso em 

2003. 

Na época Bangu 2 tava o bicho, tava pegando fogo. Nas disputas lá...e eu totalmente 

retardada não entendia nada, não entendia nada. Você chegava na cadeia tudo meio 

esquisito uma coisa estranha, começaram a não deixar a gente entrar, nem pra fazer o 

atendimento. Começaram a aparecer as famílias dos presos pra falar com defensora, 

porque tava lá a doutora Ana Paula Barata, que eu me lembro mais ou menos que era 

isso. Ana Paula Barata falava muito com os parentes dos presos e eles ligavam pra Ana 

e avisavam o que tava acontecendo, que (os agentes) haviam batido (nos presos) e tal. 

Eu lembro que fui acompanhar a Ana junto com a fotógrafa do presídio, do presídio 

não, a fotógrafa que acompanhou a gente foi a Jacqueline, da defensoria pública. A 

gente chegou a ver os presos marcados com bala de borracha e eles estavam com ferida 

"assim!"...Aí eu lembro da Ana Paula enchendo o saco do diretor do presídio pra levar 

os presos pra fazer o exame de corpo de delito, e aquela confusão...Eu não tenho nem 

uma memória muito clara sobre isso, tiveram outros episódios de punição coletiva no 

sistema penitenciário que eu lembro que pessoas foram levadas pra fazer exame de 

corpo delito bonitinho e tal, mas a gente não sabe o que aconteceu depois, se alguém foi 

responsabilizado por isso ninguém sabe. 
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Eu vi, por exemplo, era a coisa mais angustiante da face da terra, preso precisando de 

remédio, de remédio não, de operar, precisava operar, operar, você pedia, fazia 

mandado de segurança, ninguém fazia nada. Eu lembro de um, Walter Santos Galo. Nas 

minhas primeiras férias eu deixei ele, eu deixei, falei pro defensor, que ficou no meu 

lugar, pra ver lá a operação. Acho que era o que tinha que fazer, ele não fez nenhuma 

(operação) e eu lembro que quando voltei, o primeiro dia de atendimento, atendi o pai 

dele e ele disse que o Walter morreu. Aí fui pra Bangu, vi o que tava acontecendo em 

Bangu. O que tava acontecendo em Bangu? O Walter morreu porque os presos ficaram 

sem atendimento médico e os presos gritando...Nessa época eu já tava no (Bangu) 3, e 

os presos faziam um barulho horrível batendo na grade, assim, com aquelas canequinhas 

pra socorrer o preso que tava passando mal, porque se não fizesse o barulho, o DESIPE 

não se mexia, ninguém se mexia. 

Foi nessa época que eu conheci o William, "o professor", a Simone a esposa dele, o 

padre André (Trombeta) que era da Pastoral Carcerária e essa galera me ajudou a formar 

e a me formar, por causa deles eu comecei a questionar sobre um monte de coisa, eu 

comecei a refletir sobre um monte de coisa e uma delas era sobre o exame 

criminológico que era uma palhaçada. O assistente social, o psicólogo, e um psiquiatra, 

viam o preso em um dia e decidiam, anotando num papel, se as pessoas tinham ou não 

condições de sair da cadeia, porque elas iam voltar a delinquir. Aquilo ali era ridículo. 

Aí, veio a rebelião de Bangu 3, vocês não devem lembrar da rebelião de Bangu 3. 

(Antes da rebelião acontecer) foi quando o secretário de administração penitenciária 

resolveu botar as duas facções rivais together, no mesmo presídio; de um lado Terceiro 

Comando e do outro Comando Vermelho. E eu era a defensora de Bangu 2 (na época), 

então o Terceiro Comando foi pra lá e eles me olhavam, "Cara você tem que tirar a 

gente daqui, vai ter uma rebelião, a gente vai fazer, vai acontecer". Aí, o faxina, que na 

cadeia é o cara que ajuda a gente né, e ele falava pra mim "Renata, toma cuidado e vai 

embora daqui, porque se você acha que nós presidiários é refém, refém são vocês". Aí 

estourou a rebelião de Bangu 3. 

Mas depois eu fui parar no PO, PO, naquela época, eram os presídios que ficava com ex 

PMs. Você tinha, quando eu entrei  lá, 120  PMs. Desses 120, nenhum tinha sido 

condenado, um tinha sido condenado por tortura. E a tortura no caso foi contra o filho 

dele, bateu no moleque até...(O) moleque não queria tomar banho, meteu a porrada nele, 
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não sei porque, e foi condenado por tortura. E você tinha muitos, do Vigário Geral, 

Candelária, quando era quase um genocídio, né, os caras começavam a responder 

processo e tal. 

Eles (os presos) reclamavam disso, como eles reclamavam disso. Eles passavam pelo 

corredor polonês, todo mundo tomando porrada. E eu to falando que eles enchiam o 

saco, porque eu me sentia super culpada por não ter prova nenhuma. E aí, quando eu 

sentava  e falava pros caras "Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um ofício, vamos 

fazer alguma coisa", ninguém queria fazer. Eu falava "Cara, que que eles esperam de 

mim? O que eu vou fazer com essa porra? Com essa informação?" Essa questão de 

tortura é muito complicada. 

Eu sai do sistema penitenciário e concorri pra titularidade. Ganhei, ela que era em 

Belford Roxo. Sai e assim que o (Nilson) Bruno entrou, no primeiro mês, eu sai do 

sistema e tomei titularidade em Belford Roxo. Nesses oito anos que eu fiquei 

trabalhando lá, eu fazia  também uns júris pros amigos, sabe, pra você não esquecer 

como faz júri. Aí uma amiga precisava e me pediu e eu fazia, aí acabei fazendo as 

razões de apelação de um processo que me chamou muita atenção, porque nesse 

processo a testemunha...O  processo tratava de um dos maiores sequestradores do Rio 

de Janeiro na década de 90, Miguelzinho, e a polícia chegou até ele porque prenderam 

um cara, não lembro o nome dele, Playboy, Giraia, algo assim...e através do 

testemunho desse cara, chegaram a todas as outras provas. Todas as outras pessoas, 

então você tinha, era engraçado, eles falavam que o Miguelzinho terceiriza, ele contrata 

uma equipe pra sequestrar, uma pro hotel, uma pra negociar, algo assim...e era 

informação super detalhada, de alguém que tava dentro da equipe do Miguelzinho. Aí 

você vai ver o 1o depoimento do delator, e ele trata e vai relatar timtim por timtim o que 

a polícia fez com ele. Levaram ele não sei pra onde, pra trás da Reduc, se não me 

engano, fizeram, aconteceram, disse "Eu apanhei, foi feito assim, feito assado, não sei o 

que". E aí, a primeira alegação que eu fiz, quando fiz as razoes de apelação, foi 

exatamente essa, a prova (deve ser) obtida por meio lícito e essa, então, era a prova 

obtida por meio ilícito, porque o testemunho desse cara em delegacia foi o que 

desbaratou toda a quadrilha. E isso é uma puta questão, porque veja bem, se não tivesse 

sido com os métodos que a polícia usou, não teriam achado o lugar, porque não acharam 

nenhuma vítima não, se não me engano, não, acho que acharam a vítima sim, não 

lembro direito, mas ele apanhou gente, mas se você ouve isso...Aí, depois, que 
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aconteceu com esse processo? Absolutamente nada. O tribunal entendeu que - cara eu 

posso estar enganada -, mas o tribunal entendeu que é mera irregularidade essa 

torturada toda. Pô, o cara deu métodos, afogar e tal, umas coisas, assim, bem bizarras, 

bem bizarras. 

Esse país, nesse país, não se investiga. Tem uma piada, eu faço questão de contar pro 

testemunho, que eu conto no júri o tempo inteiro, é assim: tinham três, eram três, qual 

era a melhor polícia do mundo? FBI, Scotland Yard e a PM-RJ. Aí tinha que achar um 

coelho numa determinada selva, aí soltaram o coelho lá: o FBI pegou todos os aparatos 

eletrônicos e achou em 15 minutos. A Scotland Yard traçou o perfil psicológico do 

coelho, achou em 20. A PM pegou com uma raposa, com isso aqui tudo quebrado (o 

corpo da raposa), a raposa gritando "Eu sou o coelho, sou o coelho". Isso porque a 

violência já está naturalizada, né, é estrutural, é nossa cultura, não se investiga neste 

país. Que a gente pega? A gente vem desde as (Ordenações) Filipinas, o cara mete a 

porrada nele, o cara assina, fala qualquer coisa, às vezes bota mais coisa e tal. É assim, 

investigação séria, independente, imparcial, nesse país não existe. 

Porque a gente sempre trabalhou no Brasil com embate né, você tinha uma tortura você 

tinha um embate, você brigava. Você nunca parou (e pensou), pelo menos nunca 

vi..."Como faz o trabalho?" Você pensa o protocolo..."Quando você tem o caso de 

tortura, qual a primeira coisa que tem que fazer? Com quem tem que fazer, o que tem 

que ser feito? Quais as responsabilidades se você não fizer?" Isso aqui eu, pelo menos, 

nunca vi ninguém pensando sobre isso. 

O que é o superencarceramento no Rio de Janeiro? Se vier uma lei e abolir o crime de 

roubo e tráfico, a gente não tem mais superencarceramento no Rio de Janeiro. Então, o 

que é crime de tráfico? Como a pessoa é condenada? Com base na palavra de dois 

policiais, tem até a Súmula 70 aqui, né? Pra você desconstruir os dois policiais é muito 

complicado, então o juiz não é o juiz togado que fez prova e recebe salário para ser juiz, 

o juiz é na verdade o PM que tá lá na favela. Ele que vai decidir a vida do cara, não tem 

investigação não tem nada. 

Tem uma situação em Caxias que esclarece bem o que eu to falando. O cara matou a 

mulher, pegou o corpo, enterrou, falou pros filhos que ela tinha sumido. Os filhos foram 

registrar o desaparecimento, não sei o que não sei que lá, foram na delegacia. O que 

aconteceu? Começaram a desconfiar do próprio pai e aí foram pesquisar, procurar na 



 

295 
 

casa, aí acharam um bilhete da mãe dizendo como se tivesse qualquer coisa acontecido 

era o pai. Aí a polícia foi...não, acho que foram os filhos. Pegaram as câmeras de vídeo 

e aí viram que o cara tava com uma carroça levando um carrinho de um lugar pro outro, 

em momento que disse que não estaria lá. Aí quando ele vai e tem o conhecimento do 

desaparecimento, o marido dá a primeira versão. Então pronto, já tem a prova que foi 

ele, pra que ficar batendo cabeça, caçando, né? Vai investigar caceta, vai ser mais 

inteligente, entendeu? Sempre assim, dá porrada, dá porrada, e eles acham que todo 

mundo acha que (em) determinados casos é só assim que vai conseguir achar a pessoa, e 

aí você acaba criando...Por exemplo, tem outro caso que botaram uma menina de 16 

anos pra falar quatro vezes sobre o estupro dela, na frente do pai e da mãe...pra ver se 

ela ia mudar algo no depoimento. Porque ela (a policia) acha que, se a pessoa errar 

várias vezes depois no depoimento, a pessoa ta mentindo. Você tem que fazer a 

pergunta o tempo todo? A menina de 16 anos porra, precisa ser tratada... entendeu? 

Outra coisa que eles fazem também, que chegou aos meus ouvidos: põe o preso junto 

com os outros e fala que foi acusado de estupro, os outros presos ficam com medo e o 

cara (o preso) vai lá, pra sair logo da salinha, e escreve o que o cara quer que fale. Gente 

os presos têm direito, todos os presos...as pessoas acusadas de um crime têm direito a 

exercer seu direito de defesa, desde o primeiro momento que ela é imputada como 

autora do delito. 

Aí vem o relato de tortura, tem um caso que é um puta relato de tortura, o cara fala na 

frente do juiz. Que que o juiz tem que fazer? Mandar investigar. Mas ele pode mandar 

investigar? Não, ele pede pra extrair peças pro MP investigar. O que o juiz não pode é 

ficar silente e nem falar nada do crime, tem que fazer algo, porque ficar omisso não 

pode. Primeiro que vai responder pela própria (responsabilidade), segundo que na 

minha opinião, e isso eu coloco nas minhas petições já, ele desacreditou da palavra do 

acusado, e se ele fez isso achando “Ah isso é besteira”, ele não pode mais julgar aquele 

acusado, porque o acusado tem o direito de ser julgado por juiz independente e 

imparcial. E a imparcialidade tem a ver com a relação do juiz com o processo, mas 

também tem a ver com a imparcialidade objetiva, que é a relação de confiança que a 

pessoa tem que ter com seu julgador em uma sociedade democrática. 

Eu acho também...aí o que eu faço? Eu geralmente uso esse meu...chegou a tortura nos 

meus ouvidos eu acho que todo defensor é obrigado a fazer alguma coisa, ficar com ela 

(sem fazer nada) não pode. A gente até abriu uma discussão agora semana passada, foi 
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sexta-feira passada, que foi apresentado o relatório lá do CONECTAS...cara, os 

defensores ficavam apavorados, porque eles acham que se o réu fala que foi torturado, 

mas pede pra não levar pra frente, a gente tem que respeitar o direito do réu, a 

privacidade e intimidade dele. Só que eu acho que o direito a não ser torturado é direito 

absoluto, assim como o direito a não ser escravizado e o direito a não ser condenado 

com provas ilícitas. Então, se o réu fala hoje pra mim - e aí que ta a intervenção da 

minha ida a Buenos Aires, né? Se o réu hoje fala pra mim "Olha, fui torturado", eu falo 

"Olha, o senhor me desculpe, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa". Porque a 

obrigação nasce do simples relato e você inverte o ônus da prova. Se o cara diz que foi 

torturado, quem tem que provar que ele não foi são eles. E tem que inverter, não tem 

como o cara provar isso (que foi torturado). Então, tem isso né, mas esse andamento 

meu não dá  (em nada), essa preliminar, que a gente chama ,eu só fiz um HC no STJ, e o 

STJ insiste em achar que prova obtida por meio ilícito em tortura é simples, mera, 

irregularidade. 

Agora, também, eu fico vendo o outro lado e penso o seguinte, eu não vejo também, eu 

não sei se a gente...pode ser, mas eu não vejo com muito bons olhos, também, essa coisa 

de achar que é com a pena que a gente vai resolver a questão da tortura no Brasil. 

Porque, veja bem, olha, eu defendi Vigário Geral na execução penal, e defendi a chacina 

da Candelária. Da chacina da Candelária, então, as pessoas que eu defendi, você sentava 

com elas e você não podia imaginar, com duas ou três horas de conversa, que eles 

haviam sido condenados por aquilo que fizeram, porque era só tirar os caras da 

instituição que eles viram outras pessoas, e ai não sei até que ponto a gente...vamos 

pegar esses caras que fizeram essa maldade, tá, e vamos pôr na cadeia. Tá, é só isso? Eu 

fico me questionando se é só isso, porque o que acontece? Os caras da Candelária 

ficaram na cadeia, e aí o que aconteceu? As chacinas pararam de acontecer? Não, veio 

Vigário Geral. E depois o que aconteceu? Veio a chacina de Queimados. 

Essas práticas que não foram embora da ditadura estão por aí, permanecem, você não 

tem ninguém (do Estado) condenado por  tortura. E quem tá condenado por tortura, 

gente? É pai e mãe que bate em filho, pode olhar lá. 

O Rio de Janeiro é muito administrativista ainda, então quem decidia mais era o diretor 

da unidade prisional. Por exemplo, o Rio de Janeiro é o único estado da federação que o 

processo disciplinar de natureza grave, de falta grave, que ferra com a vida, com todos 
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os direitos de execução penal do cara - vai mudar os prazos para progressão de regime, 

para prisão condicional -, e isso decide matéria penal, quem decide é o diretor da 

unidade prisional, quem decide isso, por que? Porque ele que vai decidir se o cara 

cometeu a falta disciplinar ou não, se a falta é grave, e o juiz da execução penal não revê 

isso. 

(Eu achava) que eu ia entrar no sistema penitenciário pra ver progressão de regime, 

livramento condicional, indulto, comutação. De repente, você tem que ver, atuar, 

receber queixas, de que você não tá tendo...o preso precisa de remédio e não tem, a 

comida tá uma merda, cara, a gente fica vendo...Eu queria saber se o Sérgio Cabral tá 

comendo a comida que o pessoal comia lá. Eu lembro sabe o que? Teve uma falta 

disciplinar coletiva, que vocês sabem que isso é proibido, a falta disciplinar tem que ser 

individualizada. Na época (a governadora) era a Rosinha, os presos estavam comendo e 

a quentinha vinha com asa de frango, e a asa tava toda nojenta, crua, e eles começaram a 

falar que aquela asa era da Rosinha, e o diretor achou aquilo muito desrespeitoso e 

botou todo mundo pro castigo. É importante dizer isso, a falta disciplinar de natureza 

grave, como qualquer falta disciplinar do (sistema) penitenciário, ela, no primeiro 

momento, é uma falta física, o cara vai pra um...qual o nome meu deus do céu? Ele vai 

pro castigo que o castigo é uma cela escura...É um milhão de pessoas, todo mundo ali 

encolhido, uma coisa horrível. Então assim...aí, depois de 10 dias no castigo, é que eles 

vão decidir se é uma falta leve, média, ou grave, e essa interpretação, como a lei é muito 

aberta, o cara pode interpretar como quiser, média, leve, e grave. 

Os relatórios que ela (Roberta Fraenkel, do NUDEDH) faz, eu uso nos meus pedidos de 

liberdade provisória. Desculpa, eu peço revogação da prisão, porque estão ausentes, 

quando estão ausentes os requisitos da preventiva. E eu peço revogação porque a prisão 

é arbitrária, porque ela só pode limitar o direito de ir e vir, não pode violar outros 

direitos. Então, quando a prisão não dá comida, não dá água, não dá remédio - essa 

porra de remédio até hoje é uma perseguição na minha vida. Olha, to fazendo aqui um 

processo meu, pra ter um laudo que o cara tá com um problema seríssimo no coração, e 

a mulher vai todo dia, o juiz manda ofício todo dia, e o presídio não me dá um laudo 

dizendo que o cara...qual a doença que o cara tem. Tem uma informação que ele foi na 

UPA de Bangu e o médico que atendeu ele na UPA falou que ele chegou dizendo que 

teve um infarto. Po, o cara teve dois infartos. Ele vai pra UPA, porra, como que não tem 

a documentação dele? Boletim médico de atendimento dele não tá lá na UPA? Que 
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porra é essa? E olha, o que essa mulher tá fazendo gente, o sofrimento dessas famílias é 

uma coisa de maluco, de maluco. 

Mas ai fica a revista (vexatória) até em bebê, eu tive caso no PO, um problema na 

revista de uma criança de três ou quatro anos, quer dizer, assim, pra que isso meu deus 

do céu? E se essa revista fosse tão boa assim, como que entra tanta coisa na cadeia? Mas 

é porque você pega a parte mais fraca, ao invés de investigar sabe, fazer sua rede 

pensar, por isso que tem a inteligência do sistema penitenciário, tem a desintelingência 

do sistema do penitenciário. Essa inteligência do sistema, da polícia, só serve para por a 

população com medo, porque vai acontecer, vai fazer, porque o Terceiro Comando, o 

Comando Vermelho, o PCC e tal papapá...Fica todo mundo com medo, apavorado, e 

fica todo mundo tipo um plano Cohen, e a cada dia a gente vai entregando mais poderes 

pra essas pessoas. 

Ainda assim, eu vejo muita pouca mudança, porque nessas questões estruturais das 

unidades prisionais, especialmente esse período que estamos vivendo no Rio de Janeiro, 

comida, questão de saúde e tal, tá bem complicado, assim...Eu vejo pelos meus presos, 

agora na semana retrasada, fui na unidade prisional, cara, eu encontrei rato na sala que 

eu tava atendendo, tinham quatro celas, assim, entupidas de gente, que pra um deitar 

outro tem que estar em pé, sabe, sem comida, com umas coisas...Assim, sem 

necessidade de estar preso, entendeu? Então, não adianta a gente entrar com uma ação 

civil pública maravilhosa e (ao mesmo tempo) entupir as unidades do Rio de Janeiro, do 

sistema prisional, porque a máquina que tá enchendo ali, ela não parou, e a máquina que 

enche é o judiciário. O judiciário retrógrado, que não está comprometido com as 

pessoas, entendeu, com os jurisdicionados, o judiciário brasileiro tá preocupado com 

sensação de segurança gente, pelo amor de deus. E eles falam isso nas decisões sabe. 

Cara, você tem um hospital psiquiátrico. Na época que eu fiquei no PO, eu fiquei num 

hospital psiquiátrico. Cara, (para) vocês entenderem como é importante essa história de 

capacitação. Eu cheguei em 2007/2008 eu acho, e fui descobrir a lei 10.216, que é de 

2001, eu não fazia ideia, ninguém (do direito) nunca fez ideia que tinha uma lei que 

falava de reforma psiquiátrica. Foi Tania Dahmer que começou a falar. Olha só, minha 

família...eu achava que maluquinho, a gente não precisava atender os maluquinhos. 

(ATania) falou "Não, você tem que atender, são pessoas humanas, que merecem 

respeito". Que eles têm vontade, que eles tem isso, tem aquilo. Cara, medida de 
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segurança, então, é aquilo: tinha um que ficava mais de 50 anos lá, o Joel. Eu adorava o 

Joel, ele chegava assim pra mim “Você quem é?” "Eu sou a defensora pública." “Ah é? 

Faz o papel aqui pra mim então, que  eu sou o juiz e vou tirar todo mundo”. No outro 

dia, eu chegava na unidade prisional e ele tava lá medicando as pessoas, que ele era o 

médico da unidade, maravilhoso. Assim, 50 anos entendeu? Uns crimes bobos assim, 

um maluquinho entrou, queria dirigir a van, entrou na van e saiu. Pegaram o cara e 

internaram, entendeu? E aí, o cara vai ficando, vai ficando, ficando... 

Mas hoje, o lugar mais legal que eu já trabalhei em termos de sistema penitenciário, 

gente que realmente se preocupa com os internados, foi a galera do hospital 

psiquiátrico, esse pessoal foi, Tânia, foi a galera que conheci aí. 

Não vejo como mudar isso, e nada vai acontecer, porque eles vão bater, a gente vai 

dizer, vai ter o laudo, e o juiz vai dizer que não tem problema, que era mera 

irregularidade. Nessa pesquisa de tortura do CONECTAS, eu achei engraçado uma fala 

da menina, Carol acho que é o nome, a promotora perguntava assim: "Mas ele te bateu 

porque?" Bateu porque?? Não, querida, bateu, pronto! 

Então eu acho que é isso, vieram no Brasil, por exemplo, veio nos vinte anos de 

ditadura militar, veio antes, a gente tá precisando revisitar a história toda, porque a 

gente vê essas práticas, e você vai ler os livros de história, e vem da época da Casa 

Grande e Senzala, né, enquanto a gente não repassar isso vai ser difícil. 

Mas eu não falo da prisão específica “x”, eu falo do sistema penitenciário que é assim, 

"Olha aqui juiz como tá o sistema penitenciário. Ele é assim, então nesse lugares você 

vê questão de comida, questão de habitação da cela, questão de superencarceramento, 

essas coisas todas". Mas o juiz caga e anda, tá nem aí. Aí fala que não cabe, a promotora 

diz que não pode aplicar as decisões do tribunal interamericano, porque a decisão é 

política e não é jurídica.  

Desde a casa grande e a senzala pra cá, a gente vive uma cultura de tortura, entendeu? A 

tortura é algo normal, é tão normal que tem defensor público que entende que não tem 

que denunciar se o cara fala pra você (que não quer). E aí vamos deixando tudo 

acontecer, tá normalizado? Eu sou contra, eu não gosto de prisão pra resolver as coisas, 

eu acho uma besteira, mas eu acho que tem que ter alguma responsabilidade. As torturas 
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tem que ser investigadas de forma séria, independente, e imparcial, e nesse país 

ninguém investiga a tortura de forma séria, independente, e imparcial. 

E aí tem um outro questionamento, é obrigação da defensoria fazer isso? A obrigação 

primária não é da defensoria, é do órgão (o Ministério Público) que a Constituição 

dotou de “n”, mil, poderes - e, agora, nos últimos anos (foi) dotado de vários 

penduricalhos: auxílio saúde, auxílio teto, auxílio não sei o que - pra fazer isso. Mas eu 

to achando que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, você vê assim que...o que 

nos resta é da ditadura? Que estamos falando isso, o que nos resta da ditadura? É isso, 

essa mentalidade de persecução penal do MP, de certa forma é construída porque os 

caras não fixaram ainda a ideia de que eles estão ali pra proteger direitos, promulgar. 

Eles estão ali para (dar) exemplo (para) o crime, MP tá ali para por o cara na cadeia, 

entendeu? E não é isso. Se eles velassem pelo processo penal, pelo (controle da) 

atividade policial, ia ser muito mais importante do que a defensoria ficar velando por 

essas coisas. Porque eles têm muito mais estrutura pra isso de investigar. Aí você 

imagina o seguinte, vê lá em Caxias o 15o batalhão. Aí você sabe que lá tem uma região 

que tem policiais...que todos presos que vem dali relatam as mesmas coisas, então você 

já tem um modus operandis de tortura naquela área. 

A outra coisa que o sistema de justiça tem que ter é diversidade, porque só um juiz 

negro é capaz de entender um relato de tortura feito pela polícia, não adianta, a gente 

nunca vai entender. Só uma juíza mulher vai entender uma mulher, uma (juíza) mulher e 

negra vai entender um relato de uma mãe negra que perdeu seu filho. Enquanto não 

tivermos essa diversidade, enquanto o MP for branco, a defensoria for branca....A 

defensoria do Rio de Janeiro até que ela é branca, uma maioria de mulheres, mas as 

mulheres ainda não possuem cargo de poder. Eles ficam dizendo que tem mulher em 

diretoria, mas...mas também não é culpa da mulherada na defensoria, porque até pra 

mulherada na defensoria sobra o terceiro turno, chegar em casa e trabalhar. E acho 

também que o combate à tortura, ele também tem que ser pensado de como você vai, 

como que é o curso de formação dos PMs, quem são esses coronéis? Alguém já pensou 

nisso? Quem vai fazer um curso de formação neles? Como isso é trabalhado na 

cabecinha deles? E o outro, o terceiro lado que eu acho que é super importante é a 

mentalidade do judiciário. Quando ele recebe um relato de tortura,  talvez esteja ligado a 

capacitação, agora precisa de uma cobrança forte, um CNJ (Conselho Nacional de 

Justiça) que pense, porque acho que juiz só tem medo do CNJ hoje né, precisa de 
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alguém que pense como o CNJ pode trabalhar isso, tem que deixar de ser a casa grande 

e senzala. Sair da casa grande, um bom começo por aí. 

Você começa a estudar, você começa a fazer conexões na cabeça, e você começa a ler 

você lembra do Foucault, (do livro) Vigiar e Punir...Ai você começa a juntar aquilo com 

as escolas, aquela palhaçada da dogmática alemã que você aprende na faculdade, aquela 

coisa ridícula, e você começa a ver que é tudo verdade o que te contaram. A prisão, 

você entra achando que aquilo ali é a verdade. Não, aquilo ali é uma história que te 

contaram, porque na época que foi inventada...o que você tinha antes? O suplício...A 

prisão serviu pra quê? Pra fundar o sistema capitalista. E quando você lê, o negócio é 

tão claro, e hoje você vê a prisão para que?...Não galera, é porque tem muita gente 

ganhando dinheiro com essa porra, é porque tem muita gente ganhando dinheiro com 

isso. 

 

*** 

 

 Testemunho Eduardo Quintanilha: Defensor Público 

 

Meu nome é Eduardo Quintanilha Telles de Menezes, eu sou defensor público do estado 

do Rio de Janeiro, eu fui aprovado no concurso do final do ano 2000, tomei posse em 

abril de 2001. Naquele momento, a defensoria pública do estado estava vivendo uma 

situação muito única, porque a gente tinha um sistema penitenciário conflagrado, havia 

uma crise no sistema penitenciário muito grande, e a defensoria pública nos anos 

anteriores tinha criado o Núcleo do Sistema Penitenciário da Defensoria Pública 

(NUSPEN). A ideia desse núcleo era quebrar um paradigma: era tirar o defensor do seu 

gabinete, onde ele trabalhava só com processo, e levar o defensor pra dentro da cadeia, 

onde ele teria que atender o preso diretamente. Naquele momento, a gente já tinha uma 

experiência disso, porque durante o ano 2000 esse núcleo já estava em funcionamento, 

ele foi fruto de uma resolução conjunta com o governo do estado, de 1999, foi 

implementado efetivamente em 2000. E você precisava ter uma expansão desse núcleo. 

Então, eu entrei na defensoria em abril de 2001, tive uma rápida passagem pela vara de 

infância e juventude, que pra mim, em particular, foi muito difícil em razão da tristeza 
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que era, pra mim, a questão dos menores. Eu tinha uma dificuldade pessoal em lidar 

com aquelas questões, e aí em razão disso, eu acabei não conseguindo ficar. E aí, por 

não conseguir ficar, eu acabei pedindo outro lugar dentro da capital, e o lugar que me 

foi oferecido foi o núcleo do sistema penitenciário. Eu entrei no núcleo do sistema 

penitenciário, a gente tinha uma estrutura muito precária ainda, não eram muitos 

defensores, e havia uma preocupação em fazer a divisão em quem ia ficar em qual 

unidade prisional. Eu era mais novo, era do último concurso, não tinha experiência, e o 

que acabou acontecendo foi que eu fui colocado em Bangu II. Passei a atuar ali 

substituindo duas colegas queridas e entrei na unidade. Essa unidade era, quase de uma 

forma unânime, considerada uma unidade de extrema dificuldade de atuação, em razão 

do perfil de preso. Eram presos de segurança máxima, naquela época, como agora, a 

gente tinha uma identidade entre as facções Terceiro Comando e ADA, e você tinha o 

Terceiro Comando e o ADA juntos naquele momento. Mas você tinha uma realidade de 

sistema muito diferente. E muito diferente da minha vida. Eu sou uma pessoa de classe 

média, filho de mãe professora, pai funcionário público, tive uma criação em colégio 

particular, fiz uma faculdade pública porque tive uma oportunidade boa no vestibular, 

passei num concurso relativamente novo, com 25 anos, e ingressei na defensoria dentro 

de uma realidade completamente diferente. Naquela época, o sistema penitenciário, em 

uma palavra, era violento. Você tinha uma violência latente na relação dos agentes 

penitenciários com os presos, na relação entre os presos. As narrativas de violência 

sexual, as narrativas de brigas entre presos, as narrativas de violência dos 

guardas/agentes penitenciários em relação aos presos. Isso era uma realidade no 

sistema, não era um mito, não era uma ficção. Nessa unidade, naquela época, não era 

incomum os presos transitarem internamente com estoques – que são facas artesanais – 

como meio de se proteger. Não era incomum a narrativa de violência de agentes 

penitenciários contra presos. 

Eu diria pra vocês que uma conversa comum entre defensores naquele ano de 2001, 

2002, era “Como é que eu procedo diante de um preso que chega e me diz que foi 

espancado?”. E aí a gente começou a ter uma visão...eu particularmente passei a ter uma 

visão de curiosidade em relação a isso, porque eu queria entender aquilo ali. Por que 

aquele espancamento, por exemplo, acontecia. E eu descobri que você tinha coisas 

completamente diferentes que coexistiam dentro de um mesmo patamar de aceitação. 

Então, por exemplo, um preso que praticava uma falta disciplinar, comumente ele era 
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espancado. Ou sofria algum tipo de violência – às vezes não era um espancamento mais 

brutal, às vezes tomava socos, chutes, pontapés, dados pelos agentes penitenciários. E aí 

você chegava pro apenado e falava “Pô, você foi espancado, vamos resolver”. “Não, 

doutor. Deixa no zero a zero, porque eu não fui pro livro, eu não tomei a punição 

formal”. E aí eu falava “Pô, como é que o cara aceita ser espancado?”. E aí eu descobri 

que aquilo ali era fruto de uma violência social muito mais intensa do que eu via. 

Aquela pessoa não foi espancada pela primeira vez ali. Ele tinha sido espancado ao 

longo da vida dele infantil, ele tinha sido espancado na vida de adulto jovem, ele tinha 

sido espancado no momento da prisão. Ele já tinha sido espancado em outras situações 

dentro da unidade prisional e sofria aquele espancamento ali. (...) Era muito difícil esse 

momento, porque você tinha uma relutância do preso, e você ouvia de uma pessoa 

“Doutor, eu sei como é isso aqui, eu não vou falar nada não, porque quando apagar a luz 

o senhor não vai estar aqui pra me ajudar”. E ao mesmo tempo, você tinha uma 

concepção muito clara de que alguma coisa devia ser feita, de que você não podia deixar 

aquilo ali acontecer. 

Eu me lembro que uma das conversas que a gente tinha aqui, permanentemente, era que 

o defensor público que atuava numa unidade prisional, ele precisava entrar na unidade, 

ele precisava andar na unidade, ele precisava olhar a unidade toda. A gente estabeleceu, 

aqui, o atendimento em ordem alfabética pra que você não tivesse uma pessoa que não 

ia ser atendida nunca porque era escondida pelo diretor ou por um agente penitenciário 

que não tinha interesse em que ele fosse atendido. (...) Eu vou dizer pra vocês que eu 

assisti muito mais violência do que tortura. Sendo que a violência da forma como era 

posta, era uma forma de quase tortura coletiva, porque os presos todos tinham 

consciência de que qualquer coisa que fosse feita num determinado sentido podia gerar 

uma reação violenta. Por exemplo – e esse exemplo é um exemplo que eu partilho com 

muitas pessoas que atuaram nas rebeliões do estado do Rio de Janeiro naquele momento 

–, você chegava pra conversar com os presos pra tentar acabar com uma rebelião e o 

preso chegava pra você e falava assim “Mas a gente vai apanhar muito quando vocês 

forem embora”. Então, o principal fator de resistência ao fim da rebelião, num 

determinado momento, era o medo da tortura e da violência generalizada que se seguiria 

a essa rebelião. Então você tinha, veja só, a violência do sistema alimentando a 

violência, porque você tinha uma rebelião que se mantinha, ou que se protraía no tempo, 

que se alongava, porque você tinha medo da violência que viria após aquele momento.  
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Uma rebelião que ficou muito na minha cabeça, muito marcada, foi a do (presídio) 

Hélio Gomes, em que você tinha agentes penitenciários como reféns, você teve dois 

defensores, Denis Sampaio e Rodrigo Murtinho, que ingressaram pra fazer as 

negociações iniciais, porque eram os defensores daquela unidade. Eu cheguei depois pra 

tentar fazer aquela intermediação. E no final, houve a situação do helicóptero vindo, e 

atingindo, e baleando um preso no teto da unidade prisional. E no final a gente entrou 

na unidade prisional: saíam caixas – dessas caixas de feira – de estoque (de facas 

artesanais). E os presos estavam todos no pátio do Hélio Gomes. A cadeia tinha sido 

parcialmente queimada, então tinha muita água descendo – tinha sido jogada muita água 

na unidade prisional. Os presos estavam ali, e o único medo deles era o espancamento 

coletivo que ia se seguir. E a gente ficou até tarde ali pra evitar que isso acontecesse. 

Aquela foi uma das últimas desse ciclo de rebelião que a gente enfrentou. 

Existia um segundo grupo de violência, que era a violência disciplinar mantida na 

unidade prisional, feita pelos agentes penitenciários. Então, o agente penitenciário não 

batia por “maldade”, digamos assim. Ele batia pra manter a ordem. Você fez uma coisa 

errada, você apanhava. Mais de uma vez eu ouvi de preso que tentou fugir. Eu falava 

pro cara “Mas você tá todo machucado. Quem te bateu?”. Ele: “Ah, doutor, é do jogo. 

Quem tenta fugir e é pego, apanha”. E não havia nenhuma possibilidade daquele cara 

denunciar ninguém, porque ele não denunciaria ninguém, porque ele sabia que aquilo 

era uma regra que existia entre eles. Então, você tinha essa violência que era uma 

violência disciplinar. E você tinha um terceiro grupo de violência, que, pra mim, sempre 

foi a violência que eu tive mais dificuldade de entender e que de certa maneira me 

deixava mais assustado. Era uma violência que não tinha a ver com disciplina e que não 

era estabelecida entre presos. Era uma violência que se estabelecia entre agentes do 

Estado e aqueles apenados, por motivos que não estavam associados à disciplina. Às 

vezes, era uma questão extra prisão, eu vi apenados sofrerem pressão muito forte porque 

eram representantes de grupos criminosos ou de localidades que eram por algum motivo 

associados, eu vi presos sofrerem violência em razão do homicídio de agentes 

penitenciários – eu vi presos sofrerem violências graves em relação a isso -, eu vi presos 

sofrerem pressão e violência para entregarem outros presos, pra darem informações, 

isso era também uma questão que me chocava porque de certa maneira isso se afastava 

demais da vida penitenciária. Porque você pensa que o cara tá preso ali, numa 

penitenciária de segurança média ou segurança máxima, quer dizer, é difícil você 
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visualizar a investigação que ainda está sendo feita, aquilo que ele ainda poderia 

fornecer de informação. E uma coisa que pra mim também sempre pareceu muito óbvio 

é que essa tortura física, essa violência física, ela era um viés, mas não era o único. 

Você tem uma violência psicológica, uma tortura psicológica muito marcada nessas 

pessoas. Eu sempre falei, quanto tive a oportunidade, que qualquer unidade prisional é o 

campo mais fértil do mundo para uma pesquisa psiquiátrica ou psicológica, porque você 

tem todo tipo de patologia de todas as ordens. 

(Eu) diria pra vocês que eles (agentes penitenciários) vitimizam (os presos) na medida 

em que você tem a ausência de condição do Estado. Então, o preso fala “Eu quero 

remédio” e o agente penitenciário vira e fala “Pô meu irmão, você sabe que não tem 

remédio”, e o cara tá passando mal. Ou (o preso fala) “Eu quero ir pro hospital” e o cara 

(agente) vira e fala “Pô, não tem como ir pro hospital, porque não tem viatura”, e o cara 

(preso) fala “Então, eu vou morrer aqui dentro?”. Quer dizer, você tem uma tortura, isso 

é uma tortura, é uma forma de tortura. (...) Eu tive preso com AVC que foi levado pra 

dentro do hospital pela viatura da direção, porque não tinha outro método de levar esse 

preso e tinha que preservar a vida dele. Agora, o assustador quando se olha pra trás é 

entender que a violência, e essa tortura física em alguns casos, e psicológica em tantos 

outros, ela era institucionalizada. E ela não só era institucionalizada, como ela tava 

sendo aceita pacificamente. Quer dizer, eu como defensor público, quando me esforçava 

pra fazer um preso denunciar alguém, e no final eu acabava desistindo daquilo, porque 

efetivamente eu sabia que não podia garantir a vida daquele cara se ele fizesse a 

denúncia, isso é a aceitação dessa institucionalização da tortura. E eu vou dizer pra 

vocês do outro lado: consegui que muitos denunciassem e consegui preservar a vida de 

muitos. Nem sempre consegui a punição dos culpados ou a apuração de quem foi que 

praticou a violência. E em alguns casos vi os presos sofrerem muita pressão. 

Você imagina você tendo a chance de voltar pra sua casa e estar com a sua família, estar 

com os seus filhos, e você saber que aquele pedido que foi feito não foi avaliado pelo 

promotor ou o setor de cálculo não fez o cálculo ou o juiz ainda não julgou. Por isso que 

é muito importante pra que a gente caminhe pra solução desse tipo de situação, pelo 

menos dentro da questão penitenciária, uma conscientização de humanização, aquelas 

pessoas têm que deixar de ser o preso e passar a ser alguém que precisa ter o seu direito 

garantido. Porque enquanto você não tiver essa visão, você não consegue. E aí, esse 

núcleo tentou fazer isso sempre, tenta fazer isso permanentemente. Quando você olha a 
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maneira como se faz os pedidos, a maneira como a gente trabalha, porque a gente tá lá 

vendo o preso, a gente tá lá apertando a mão dele toda semana, a gente tá lá ouvindo que 

o cara tá morrendo, tá piorando. Então, você fica desesperado. A gente ontem, aqui no 

núcleo, atendeu uma pessoa, e eu tava com a minha equipe, que são meus dois 

estagiários e meu servidor, dentro da sala, a gente fez o atendimento e no final do 

atendimento, quando a pessoa saiu, eu chamei os rapazes e falei “Olha, eu assumi o 

atendimento e acabei atendendo ela praticamente sozinho, porque a minha experiência 

mostra que o rapaz, filho dessa senhora, vai acabar morrendo. E eu não queria que essa 

carga de atender ela e depois amanhã ela dizer 'Ah, não conseguiu resolver' fosse pra 

vocês e não pra mim". Quer dizer, eu tenho a consciência que o rapaz vai acabar 

morrendo, porque não tem o tratamento adequado pra patologia dele. Será que o 

promotor de justiça, que vai atuar no processo, tem essa visão? Será que o juiz que está 

atuando no processo tem essa visão? Porque se o promotor de justiça e o juiz não 

tiverem, não adianta. 

Mas em momentos pretéritos, eu tive que assumir uma conduta que era muito mal vista 

pela magistratura e MP: quando eu tinha um preso com problema de saúde grave e ele 

não era tratado,  eu fazia o pedido de certificação do juiz e do promotor que atuavam no 

processo pra apurar a responsabilidade civil e criminal quando ele morresse. Eu acho 

que todo mundo consegue imaginar o desconforto que isso gerou pros juízes e 

promotores que estavam envolvidos ali naquele momento. Mas isso era exatamente o 

que eu sentia, porque eu falava “Olha, eu não posso imputar isso a mais ninguém, eu 

tenho que imputar isso a quem efetivamente tem o poder de resolver e não resolve” . 

Uma outra coisa, que merece um espaço bastante significativo, foram as rebeliões e a 

forma como elas foram enfrentadas ao longo do tempo. A rebelião sempre foi vista 

como sendo um ato de insurgência dos presos que merecia ser punido com a máxima 

violência. Como eu disse aqui, a máxima violência gerava o medo de a rebelião 

terminar e acabava acarretando o recrudescimento da violência dos próprios presos 

contra os agentes penitenciários. A gente teve um momento emblemático dessa 

violência, que foi a rebelião de Benfica. É, de longe, a rebelião mais mal explicada do 

estado. Eu não tenho nenhuma dúvida quando eu afirmo isso. Se for feita uma pesquisa 

de jornal da época, você vai ver que as informações são absolutamente desencontradas. 

O Estado dizia que ninguém tinha fugido, o Estado dizia que ninguém tinha morrido, o 

Estado dizia que não tinha ninguém baleado, e todas as informações de todos os agentes 
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que participaram daquilo ali apontam no sentido contrário, apontam no sentido da 

existência de fugas, apontam no sentido de existência de mortes e apontam no sentido 

da existência de diversos presos baleados. Quanto a presos baleados, eu tenho certeza 

absoluta, porque eu vi. Eu não vi cadáver, apesar de ter tido a impressão de ter visto 

alguns – mas eu não vi cadáver porque não deixaram a gente entrar logo depois que a 

rebelião acabou –, mas preso baleado eu vi. E naquele momento aconteceu uma segunda 

coisa muito complicada, porque na época a gente discutiu muito como a gente poderia 

ter certeza daquilo ali, já que a gente não ia pra dentro da unidade fazer a vistoria, 

porque na época o comandante geral da PM não deixou. Era o comandante geral, se eu 

não me engano era o Renato Holtz. Ele proibiu a entrada da defensoria pública naquela 

situação. O Defensor Público Geral, da época, era o Dr. Marcelo Bustamante, a gente 

acompanhou por telefone aquilo ali. O doutor Leonardo Rosa, que trabalha aqui no 

núcleo ainda, sub-coordenador, também tava atuando pelo núcleo de direito humanos, o 

doutor Alexandre Paranhos, era do núcleo de direitos humanos. E a gente foi proibido 

de entrar logo depois para fazer o que a gente chama de “rescaldo”. E eu, 

particularmente, já tinha entrado em diversos rescaldos, de diversas unidades, o que me 

fez ter muita dúvida sobre o que existia lá dentro que não era pra ser visto. Precisava de 

uma limpeza antes, pra ser colocado. Nessa situação específica de Benfica, que foi uma 

situação muito complicada, formalmente a gente acabou dando muitas entrevistas, 

acabou falando muito na mídia, e o que eu defendi foi o seguinte: “Olha, cadeia é um 

lugar em que você tem um efetivo controlado. A gente tem que pegar o último confere – 

confere é a contagem de presos – antes da rebelião e fazer antes de qualquer 

transferência, um outro confere. Os presos que não estiverem no confere que a gente 

fizer agora ou estão foragidos ou estão mortos. Porque a gente vai ter a lista dos feridos, 

a gente já tinha a lista de quem tava ali presente. No dia seguinte à rebelião, os presos 

foram pulverizados por cadeias do estado, tornando esse confere absolutamente 

impossível. 

Outra coisa que eu acho importante dentro dessa visão de institucionalização da 

violência é que nunca essa questão foi enfrentada de uma maneira aberta, oficialmente. 

E ela sempre foi enfrentada de uma maneira extremamente aberta e sincera 

extraoficialmente. Você não tem nenhum agente – quando eu falo agente, eu não to 

falando de agente de segurança penitenciária, o ISAP, inspetor de segurança 

penitenciária –, nenhuma pessoa que compõe, nenhum ator desse cenário, que não saiba 
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que a violência existe. Todos nós, defensores, promotores, juízes, agentes 

penitenciários, presos, médicos, psicólogos, assistentes sociais, todos nós sabemos que a 

violência existe. Nós sabemos que ela existia numa quantidade muito maior, nós 

sabemos que ela existe hoje numa quantidade infinitamente menor – não é comparável. 

Por isso, às vezes, eu vejo um estagiário ou um defensor muito novo, chocadíssimo com 

uma situação de violência específica e eu falo “Nossa, como eu to ficando duro demais, 

porque diante de tudo que acontecia lá atrás, isso aqui é tão pequeno, tão fácil de 

solucionar”. (...) Hoje, eu acho que o que mais causa o choque – aquele choque que a 

violência me causou no passado – hoje, o maior choque pra mim é a falta de condições 

mínimas do tratamento na área de saúde e a demora da prestação jurisdicional. A gente 

tinha que já ter superado esses dois problemas. Eu não posso ter um preso morrendo por 

insuficiência renal e simplesmente a resposta ser “O hospital penitenciário não trata 

disso”. Eu não posso ter um preso ficando cego e a resposta ser “Não temos 

oftalmologista no sistema”. Eu não posso ter uma pessoa cardíaca e a resposta ser “Nós 

não temos remédio para problema cardíaco”. Eu não posso ter uma pessoa com 

benefício atrasado há seis meses, porque a VEP tem uma dificuldade de processamento. 

Eu não posso ter 100 presos, numa unidade de 1.000 homens, com potenciais benefícios 

não deferidos, se a gente está em crise de vaga. Quer dizer, a nossa sociedade tem que 

decidir o que ela quer. Quer dizer, você não pode querer tantos direitos e tanta proteção 

a tantos grupos – o que é absolutamente legítimo – e simplesmente a mesma sociedade 

resolver que um determinado grupo tá fora dessa brincadeira e não vai ter direito a nada, 

não tem direito à médico, não tem direito à saúde, não tem direito à alimentação, não 

tem direito à mais absolutamente nada. Então, essa situação é o que a gente tem que 

combater hoje. Eu diria que a violência física que me chocou a 16 anos atrás, hoje se 

transformou numa violência institucional de outro tipo, com uma agressão menos 

evidente talvez, mas que efetivamente tem que ser combatida de uma forma muito 

sólida, porque se não a gente vai perder essa batalha. 

Se você pegar o preso recente, em casa de custódia, e perguntar pra ele da violência 

física, ele vai te dar uma narrativa brutal da violência física policial. Se você pegar esse 

mesmo preso e perguntar da violência física do agente penitenciário, ele vai te dar uma 

narrativa brutal dessa violência, porque o preso que ingressa no sistema, ele sofre a 

violência, porque é como se fosse um processo de adequação com o qual a gente briga. 

Se você pegar estatisticamente, o maior número de violência física vinha do Frederico 



 

309 
 

Marques, que era a porta de entrada do sistema penitenciário. Como na minha época de 

ingresso no sistema, quando eu entrei há 16 anos pra trabalhar como defensor, era no 

Ary Franco. Quando eu trabalhava no Bangu II, os presos falavam do Ary Franco como 

porta do inferno. Porque literalmente, 100% dos presos eram agredidos ao entrarem no 

Ary Franco. Hoje em dia, o tamanho da nossa porta de entrada é gigantesco. Porque o 

volume de prisão por dia no Rio de Janeiro é colossal. E aí quando a gente fala de porta 

de entrada, o que é a porta de entrada? A porta de entrada não é você dizer "oi" e entrar 

na cadeia. A porta de entrada é você passar aquele primeiro mês, aqueles primeiros dois 

meses, onde as questões do cárcere vão se colocando, e tudo sofre uma resposta violenta 

nesse momento. 

Por exemplo, a gente tinha em 2008, 2009, desabastecimento de água de dias. Não é o 

desabastecimento de água que a gente tá acostumado. Numa unidade de segurança 

máxima como Bangu III, a água cai, a água é liberada, durante 20 minutos ou 15 

minutos, duas vezes por dia. Isso é o normal, isso é o que o preso tá preparado pra 

acontecer. Ele tem um tonel, á água sai, ele enche o tonel, e ele usa a água daquele tonel 

até o próximo abastecimento. E ele vai fazendo desta forma. Em 2008, 2009, nessa 

mesma unidade, você tinha períodos de uma semana sem água. Você consegue imaginar 

o que são 700 homens vivendo uma semana sem água? 

Hoje tem muita corrupção também. É óbvio que tem corrupção. Você pega uma unidade 

prisional de segurança máxima em que você tem apreensões de 50 celulares. Você tem 

unidade prisional em que você tem apreensão de 50 roteadores. Você tem unidade 

prisional em que você tem apreensões muito significativas de drogas. Você vai dizer 

que tudo isso entra pelo familiar, se agora tem scanners nas unidades todas? Não. Óbvio 

que tem algum grau de corrupção. 

Você teve agora uma crítica que foi veiculada numa revista – na "Isto é" – quando foi 

noticiado a questão da greve de fome dos presos, falando que a vistoria do MP apontava 

erro dos presos, não apontava erro do Estado. Quer dizer, vamos lá: Em quantas 

vistorias que o Ministério Público fez, ele identificou alguma violência sofrida pelos 

presos? O Ministério Público é fiscalizador, aliás ele sempre foi. Nós é que nos 

tornamos fiscalizadores de execução penal há menos tempo com a alteração da Lei de 

Execução Penal. E no fundo no fundo, a gente se tornou depois de estar fazendo esse 

papel há anos. (...) É sazonal. Lamentavelmente, ela (a atuação do Ministério Público e 
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do judiciário) depende da pessoa que lá está. Vou te dar um exemplo extremamente 

concreto. Hoje o juiz da VEP é o doutor Rafael Estrella. O doutor Rafael Estrella, 

sozinho, foi pra dentro da galeria do Bangu III B conversar com os presos. Isso pra mim 

é inédito. “Ah, Eduardo, mas já outros juízes foram”. Muitos juízes foram 

acompanhados por defensores ou por mim mesmo em algumas situações, e sempre 

foram dentro de uma recalcitrância, uma certa preocupação com isso. O primeiro juiz 

que eu vi ingressar e conversar com os presos dentro de um grau de normalidade foi o 

doutor Carlos Eduardo Figueiredo. Eu acho que o nome dele é Figueiredo. Doutor 

Carlos Eduardo, que foi juiz da VEP durante muito tempo. O outro, agora, é o doutor 

Rafael Estrela. Outros juízes que lá passaram, titulares e responsáveis pela vara, não 

tinham esse contato. (...) Então, o que eu to falando é que, lamentavelmente, essas 

atuações do MP e a atuação da própria magistratura, elas são sazonais. Por exemplo, a 

gente hoje tem um programa chamado Projudi, o programa é ruim, os cálculos ali estão 

errados, os andamentos não funcionam como deveriam funcionar. Então, ainda que os 

juízes sejam extremamente bem intencionados, e tenham comprometimento com tentar 

fazer isso funcionar, eles têm um instrumento ruim pra isso. 

Foi discutida a questão da Vara de Execuções Penais exatamente nos mesmos termos 

que a gente está discutindo hoje. Resumindo, em apertada síntese, não funciona e atrasa 

o que funciona. Então o que funciona vem com atraso e outra parte simplesmente não 

funciona. Quando a gente estava discutindo isso, uma das coisas que foi colocada era 

que é isso mesmo: que era importante a VEP ser assim porque a lei de execuções é 

muito benéfica, então é importante a VEP ser um gargalo administrativo. Quer dizer, 

quando você tem uma resposta como essa, você já não tem mais nada pra conversar com 

aquelas pessoas envolvidas. Porque, quer dizer, se você tem alguém que tá disposto a 

achar que um gargalo administrativo é razoável, não dá. E você pode até medir a 

importância e relevância que você dá a essas áreas pela alocação de insumos humanos. 

A defensoria pública tem 38 defensores aqui no núcleo, mais 5 defensores na vara de 

execuções penais. Então, a gente tá falando de 40 defensores, aproximadamente, 42, 43 

defensores. Isso é mais de 10% da classe inicial da defensoria pública. Isso é quase 10% 

de quem efetivamente está na defensoria pública. A defensoria pública tem 850 pessoas. 

Você tem um grupo que tá de férias, licenciado, etc, você tem um grupo que tá no 

segundo grau. Quando você pega o grupo que está efetivamente trabalhando no 

primeiro grau, 43 pessoas representam quase 10% dos que efetivamente estão 
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trabalhando. É o maior núcleo da defensoria pública. Aí você vai pro judiciário: quantos 

juízes estão lotados na VEP? 4, 5, 6? Quando muito, 6. Quantos promotores estão 

envolvidos na execução da pena de verdade? O Ministério Público vai pras unidades 

prisionais fazer fiscalização. Ele entra nas unidades prisionais? Ele não entra nas 

unidades prisionais. Ele entra...muitas vezes a fiscalização é feita a partir da sala do 

diretor, com as informações que são dadas pela direção. Olha, eu trabalho em cadeia há 

16 anos. Isso não é fiscalizar nada. (...) A VEP tem que ter uma dinâmica de 

fiscalização engajada. Porque, na verdade, se você parar pra ver, a fiscalização da 

unidade prisional, ela deve ser um serviço permanente, e é um serviço permanente que 

ninguém tem condição de fazer. Então, por exemplo, se você pegar uma unidade como a 

minha, e tiver uma fiscalização da defensoria no primeiro trimestre, uma do MP no 

segundo trimestre, uma da ALERJ no terceiro trimestre, e uma da VEP no quarto 

trimestre, você chega no final do ano com quatro relatórios, e você pode cruzar as 

informações. Mas pra isso acontecer, qual é o primeiro fato? As instituições têm que 

sentar e conversar. E será que essas instituições conversam e fazem acordos? Não, não 

fazem. O MP historicamente não conversa e não faz esse tipo de acordo com ninguém. 

A magistratura em alguns casos faz, mas é raro, não é comum. Também acaba sendo 

vinculado  à figura do juiz que lá está e se ele tem essa tendência ou não. 

A gente tem que melhorar a qualidade do que eu to entregando. Eu tenho que melhorar 

a minha qualidade como defensor. Tem equipe pra isso. Eu fico brigando por mais 

funcionário, por mais computador, por uma estrutura melhor. Entendeu? Por um 

programa de computador que a defensoria ainda não tem. Tem ofício meu de 2003, 

dirigido ao doutor Luis Inácio Araripe Marinho, que era o coordenador do núcleo 

naquela época, pedindo pra ele a elaboração de programa de computador próprio pra 

gente poder organizar preso. Sabe quantos presos eles tinham no sistema penitenciário 

em 2003? Algo em torno de 20.000, 25.000 pesos – 5.000 custodiados (presos 

provisórios), 20.000 condenados. A gente tá com 55.000 presos e o programa ainda não 

veio. A gente agora tá tentando fazer o programa que é o chamado “Verde”, que é um 

programa que vai trabalhar pra toda a instituição, e também vai ter um capítulo que vai 

trabalhar com o sistema penitenciário, mas ele ainda não veio. 

No Ministério Público, a gente tem uma outra questão: o Ministério Público tem que 

fazer um trabalho interno de se conscientizar que na execução penal ele não é acusador. 

Na execução penal, ele é fiscal da lei. Aliás, fiscal da ordem jurídica, como está no novo 
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Código de Processo Civil. Quer dizer, se ele é fiscal da ordem jurídica, ele pode pleitear 

benefício, não vai matar ninguém. “Ah, tem promotor que pleiteia benefício”. Tem, eu 

já vi, mas é raro. Em regra, o promotor se coloca numa posição de contraposição. Quer 

dizer, eu brinco que a gente tá vivendo em relação ao MP, muitas vezes, aquilo que a 

gente, no passado, discutia tanto quando colocava-se policial militar pra atuar como 

agente penitenciário. Não sei se você vai lembrar disso, mas nas casas de custódia era 

comum a cultura de que elas deveriam ser tanto dirigidas quanto guarnecidas por 

policiais militares. Isso é um absurdo. Porque o policial militar e o preso, eles levam pra 

dentro da unidade a contraposição da rua, e isso incrementa a violência absurdamente. 

Todas as unidades que são dirigidas, ou todas as unidades que eram guarnecidas por 

policiais militares, você tinha um índice de violência muito maior. Não preciso ir longe. 

Não sei se você vai lembrar, mas em torno de 2007, 2008, a gente teve um problema 

muito grave no Galpão da Quinta, no Evaristo de Moraes, que é chamado de Galpão da 

Quinta, próximo ao zoológico. Foi um problema muito grave, com um grau de violência 

psicológica contra os internos, violência física, uso indiscriminado de armas não letais. 

A direção era de um oficial da PM, Gabriel Castilho. (Em) 2008, houve um problema 

gravíssimo envolvendo os presos e a direção, que culminou no assassinato do diretor. 

Quem era o diretor? Um oficial da PM. São muito poucas as pessoas que conseguem 

mudar o seu papel, mudar a sua posição para a qual você se dirigiu. O promotor que 

trabalha em execução penal tem que fazer isso. Ele tem que falar “Olha, eu não sou 

mais o promotor acusador que to no júri condenando esse cara. Eu sou o promotor que 

to fiscalizando se esse cara tá recebendo alimentação adequada”. E alimentação 

adequada não pode ser vista na sala do diretor pela quentinha que mandaram buscar. 

Porque se não, não funciona. 

A tortura mais recorrente é o espancamento. O espancamento mais comum era o 

espancamento eventual disciplinar. Mas você tinha o espancamento continuado, 

digamos assim. Você tinha aquele preso que era vitimado por um espancamento 

continuado. Essa vitimização do preso, normalmente, estava associada a esse terceiro 

tipo de tortura, que eu coloquei lá atrás, que era o que mais me angustiava, que era um 

fator externo. Então, por exemplo, o preso roubou a casa de um policial e praticou um 

latrocínio, naquela situação, contra um parente daquele policial. Esse preso era 

costumeiramente espancado. Esse espancamento não tinha nada a ver com a disciplina 

do preso, esse espancamento não tinha nada a ver com a relação dele com o guarda, esse 
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espancamento tinha a ver com o crime que ele praticou. Vou fazer um paralelo com 

hoje, pra você entender quando eu falo que a violência de certa forma mudou. Eu sou 

defensor do Bangu I também – Laercio Pellegrino. Eu tenho no Laercio Pellegrino dois 

presos  que estão vinculados à homicídio de agente penitenciário. Os presos vinculados 

à homicídio de agente penitenciário estão no Laercio Pelegrino, o que não deveria 

acontecer, pra garantir a integridade física deles e garantir que eles não sofram nenhum 

tipo de violência dentro das unidades.  Então veja, a gente tem uma distorção, porque 

manter alguém no Bangu I é muito ruim, porque o Bangu I é uma unidade que gera 

praticamente um RDD (regime disciplinar diferenciado) pro preso, mas a gente tem isso 

pra evitar essa violência continuada que eu não tenho certeza se ocorreria, mas 

possivelmente poderia ocorrer, dependendo da unidade onde ele estivesse, porque 

alguns agentes penitenciários poderiam querer punir aquele preso por aquilo ali. Então 

eu pergunto pra você: melhorou ou piorou? A gente continua...o problema da tortura tá 

aí. Porque o cara que tá trancado em Bangu I há um ano, tá sendo torturado 

psicologicamente. Mas só que a tortura hoje é uma tortura, como eu falei pra você, 

estatizada, institucionalizada. É a tortura da ausência de lugar adequado para acautelar 

esse preso. E esse a há dez anos atrás tava onde? Dentro de uma unidade onde ele 

pudesse sofrer tortura física. Então, quer dizer, a gente está enfrentando o problema, 

mas o problema foi mudando de cara ao longo dos anos para um segmento (do sistema 

prisional). No segmento de porta de entrada, as denúncias ainda existem e continuam se 

colocando. Outra modalidade de tortura comum naquela época, hoje menos – eu não 

tenho narrativa recente disso, mas naquela época era uma cultura comum. Era a tortura 

associada a briga entre preso e guarda. O preso fazia alguma coisa que o guarda levava 

pro aspecto pessoal e o guarda, muitas vezes muito apto fisicamente, muito forte 

fisicamente, resolvia que ia brigar com aquele preso. Isso pra mim é uma forma de 

tortura. Porque se você pega um cara que tem uma condição física boa, que treina uma 

arte marcial, que é um agente penitenciário, que é uma pessoa forte e apta fisicamente, e 

pega um preso, inapto fisicamente, 30, 40kg menor, com mais idade ou com muito 

menos idade, dependendo da situação, e coloca ele pra brigar, sendo espancado por 

outro guarda na frente dos outros presos e outros guardas, a tortura é evidente. Eu tenho 

narrativas de confinamento. Então, presos confinados em espaços extremamente 

restritos em algumas unidades. Isso depende muito do tipo de unidade que é. Porque, 

por exemplo, nas unidades mais modernas, você vai ter a dificuldade de fazer isso. Você 

só vai conseguir um lugar confinado se você arrumar um armário, se você botar um 
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tonel lá dentro, alguma coisa assim. Mas em unidades mais antigas, esse confinamento 

era muito possível, porque você tinha locais que eram possíveis esse confinamento. 

Você tinha uma questão relacionada a cerceamento de direitos essenciais, diminuição da 

quantidade de alimentação, não fornecimento de alimentação. Você tinha – e isso eu 

assisti uma vez – a inundação da unidade prisional quase que de forma deliberada, de 

um segmento da unidade prisional, para que os presos não saíssem das celas naquele 

local. Você tinha denúncia de privação de sono. Então, o preso era colocado no 

isolamento e não deixavam que o preso dormisse ao longo de várias noites, pra manter 

ele privado de sono. E a gente sabe que privação de sono é uma tortura, evidentemente, 

mas ela é usada como forma de interrogatório. Muito utilizada de forma geral. Então, 

quer dizer, quando essa narrativa veio pra mim, a dúvida que suscitou é se não estavam 

tentando ali obter alguma informação, fazer alguma coisa desse jeito. Você tem uma 

tortura caracterizada – e aí é de caráter psicológico – com a ameaça da privação da 

visita. Então o cara vira pro preso e fala “Olha, você vai fazer isso. Se não fizer isso eu 

vou te dar uma parte disciplinar e se eu te der uma parte disciplinar, você vai ficar sem 

visita por tanto tempo”. Você tem uma tortura psicológica colocada para os presos com 

a questão da exposição dos presos em relação a informações que foram dadas. Então, 

por exemplo, numa cadeia de segurança máxima de uma determinada facção orientada, 

como é a minha que eu trabalho, se o preso sai sozinho no meio da noite pra ir na 

direção, ele é quase que automaticamente considerado um delator. Então, se tem uma 

coisa que deixa um preso desesperado é ele ser chamado sozinho. Isso não é uma forma 

de tortura? Você vira pro cara e fala “Ó, você vem”. Ele não pode dizer que não, porque 

se ele disser que não, ele vai estar desobedecendo e vai tomar uma parte disciplinar, e se 

ele for, ele sabe que vai ser considerado um delator. Você tem a não transferência de 

presos. Você tem a transferência de presos. Por exemplo, hoje em dia, será que não é 

uma tortura você permanentemente manter um preso sob ameaça de transferência pra 

um regime disciplinar diferenciado fora do Rio de Janeiro? Eu não tenho dúvida que é. 

Se bem que alguns presos até, às vezes, conseguem direitos mais rápidos lá fora do que 

aqui. Mas não aqueles que são transferidos com RDD e com punição disciplinar. Então, 

por exemplo, alguns dos presos que estão lá fora há muito tempo, eles, é capaz de 

conseguirem que os benefícios sejam implementados lá. Eu tinha um preso, tenho um 

preso, ainda é meu preso, lamentavelmente – está com ordem pra sair, mas ainda não 

saiu –, que tava cumprindo prisão em albergue domiciliar, pra se tratar de um problema 

de saúde grave, fora do estado, em uma penitenciária federal. Então, ele conseguiu uma 
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casa lá fora, tava se cuidando, fazendo tratamento de saúde. Aí, ele foi preso 

cautelarmente, foi trazido pro Rio de Janeiro e foi colocado em Bangu III. E o 

tratamento de saúde que se deu pra um homem que fazia quimioterapia, foi dipirona. 

Quer dizer, como é que você vira pra uma pessoa que tá no meio do tratamento de 

quimioterapia e diz “A partir de agora, você não vai mais ser tratado. Você vai tomar 

dipirona”? Não foi uma sentença de morte. Ele não morreu. Mas você concorda comigo 

que a sensação pra ele ou pra qualquer pessoa que ouça isso...Eu me lembro que eu me 

desesperei. Eu fiz um procedimento especial junto à Vara de Execuções Penais, porque 

eu falei assim “Ele vai morrer, e vai morrer na minha mão comigo sabendo, assistindo a 

morte do cara. Isso não faz nenhum sentido.”. Como é que você pode, em sã 

consciência, pegar um cara que tá em prisão albergue domiciliar, não é um preso de 

pouca idade, é um preso já de meia idade, tirar esse cara da prisão albergue domiciliar 

onde ele está se tratando com quimioterapia, trazer ele pra uma penitenciária, botar em 

uma penitenciária de segurança máxima, e passar a tratar o cara com dipirona? Sentença 

de morte, né? Você não deu uma decisão de prisão, você deu uma sentença de morte. 

Quer dizer, quando você tem uma Comissão, como a da ALERJ, que trata de direitos 

humanos, quando você tem um Núcleo de Direitos Humanos (NUDEDH da defensoria), 

quando você tem um núcleo do sistema penitenciário, quando você tem um CAC do 

Ministério Público, quando você tem uma vara especializada com meia dúzia de juízes, 

como é que você pode reunir essas pessoas todas e dizer “Não, olha só, vamos tolerar a 

tortura e a violência nos casos A, B e C, e vamos melhorar a tortura e a violência no D, 

E e F, e vamos acabar com a tortura e a violência no F, G e G, e vamos ficar felizes com 

o resultado”. Gente, esse resultado é uma porcaria. Porque enquanto você tiver uma 

pessoa torturada, enquanto você tiver uma violência ocorrendo, não pode. (...) Eu to 

falando de dois homens brigarem, saírem na pancada, e o um ficar com a cara toda 

inchada e quebrada. Quer dizer, isso não pode ser tolerado pelo estado que está 

encarcerando alguém. Isso não pode ser tolerado pelo Ministério Público se for na 

unidade. Isso não pode ser tolerado pela Defensoria se tiver essa informação. (...) Eu 

tenho que ter uma estrutura que caminhe para a solução disso, e que pare de tolerar, que 

pare de aceitar a violência física, a violência institucional, a tortura física, a tortura 

psicológica, a tortura institucional, como um elemento normal da vida no sistema 

penitenciário. 
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Eu passei isso na primeira unidade. Posso dizer a unidade também: Bangu II. Eu vi um 

preso que tinha sido espancado, eu conversei com o preso, o preso falou pra mim “Eu 

caí da escada”. Eu tinha um mês e meio na unidade e tinha um mês e meio no núcleo do 

sistema penitenciário. Aí eu falei “Foi? Mas bateu?”, e ele “Bati com a cara no degrau, 

me machuquei”. Aí passou um tempo e eu vi outro preso meio machucado, eu falei “O 

que aconteceu?”. Ele falou “Eu caí da escada”. Eu falei “Pô, mas que escada é essa? 

Temos que fazer uma obra urgentemente”. Aí o cara virou pra mim e falou assim “Olha, 

doutor...”. Aí passou, aí eu sentei na minha sala, chamei o meu faxina, que era o chefe 

da facção naquele momento, daquela facção, de uma das duas facções que existiam lá 

dentro naquele momento. Posso falar o nome dele também, porque ele morreu: Rogério. 

Morreu na rua, no dia em que tinha sido colocado em liberdade pela primeira vez, foi 

morto assassinado. Ele ficou preso durante muitos anos, foi pro semiaberto, ganhou 

VPL (visita periódica ao lar), no dia que saiu de VPL, entrou num táxi, o táxi dele foi 

parado na Avenida Brasil, ele foi retirado do táxi, deram dinheiro para que o táxi 

continuasse com a mulher e com o filho que lá estavam, deitaram ele no chão e mataram 

ele. Eu falei pra ele “Rogério, cara, que escada é essa? Onde é que tá essa escada? 

Porque eu tenho que ver essa escada. Eu sei que você não vai poder chegar, de repente, 

onde tá a escada, mas você tem que me falar onde é que tá a escada pra eu achar”. Ele 

“Doutor, a cadeia é plana. Não tem escada.” 

Noelle Resende: Alguma denúncia que você fez teve continuidade? 

Eduardo Quintanilha: Nenhum. Não, elas todas pararam na investigação policial. 

Noelle Resende: Todas? 

Eduardo Quintanilha: Eu era o denunciante, assinei a notícia crime. Nunca fui chamado 

pra nada no Ministério Público.  

Noelle Resende: Na sua carreira? 

Eduardo Quintanilha: Na minha carreira. 16 anos. Eu fiz, acho que talvez, uma dezena e 

meia de denúncias crimes. Umas 15 denúncias crime. Veja que tem uma coisa chamada 

de taxa de atrito, que a gente trabalha quando fala de crime em geral. Quantos crimes 

ocorreram efetivamente, quantos crimes são noticiados, quantos crimes chegam no 

Ministério Público, quantos chegam ao judiciário e quantos chegam a uma condenação. 

Se você pensar na minha taxa de atrito em relação à denúncia de violência, ela é uma 
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desgraça. Ela, por si só, é uma tristeza. Porque assim, eu ouvi dizer, talvez, mil notícias 

de violência. Eu consegui informação concreta sobre, talvez, umas cem que eram 

associadas a alguma atribuição minha de alguma maneira, ou uma coordenação fora 

dela, ou alguma subcoordenação, algum lugar. Eu consegui documentar, fazer o cara 

assinar e dizer que ia levar adiante, quinze. E essas quinze, eu nunca fui chamado pra 

nada. Eu te digo que boa parte delas teve repercussão dentro da SEAP. Então, por 

exemplo, o agente penitenciário envolvido, ele era afastado daquela unidade 

imediatamente e muitas vezes deixava de trabalhar em turno. O diretor envolvido era 

afastado da direção.  

Noelle Resende: Medidas administrativas... 

Eduardo Quintanilha: Medidas administrativas muito por conta do “Eu vou fazer isso 

aqui correndo, porque fazendo isso eu paro de pressionar o preso e, parando de 

pressionar o preso, o Quintanilha para de me pressionar”. Então, assim, é um cala a 

boca administrativo pra tentar evitar que ocorresse um segundo evento, um terceiro 

evento, e também pra evitar que eu mantivesse a pressão, porque eles sabiam que eu 

tinha um comprometimento significativo com o preso. Então, basicamente foi isso, mas 

nenhuma delas foi adiante.  

Em 2000, 20.000 presos, em 2010, 30.000 presos, em 2015, 40.000 presos, em 2017, 

2018, 55.000 presos. O crescimento de 2000 a 2010, 10 anos, foi o mesmo crescimento 

de 2010 a 2015, que foi menor do que o crescimento de 2015 pra 2018. Dá pra gente ter 

uma ideia do que vai acontecer, né? Dá pra gente ter uma ideia clara do que tá 

acontecendo. E você tá encarcerando um segmento muito determinado da sociedade. O 

encarceramento é 18 a 25 anos, negro, pardo e pobre. É isso. Quer dizer, você fez uma 

escolha.  

 

*** 
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Memórias de Rebeliões no Sistema Prisional - alguns acontecimentos que marcaram 

o Rio de Janeiro18 

Em 11 de agosto de 2002, ocorreu uma rebelião, envolvendo 40 presos e oito reféns, no 

presídio de segurança máxima, Laércio Pelegrino (Bangu 1). Segundo jornais da época, 

a rebelião começou às 8:30 hrs e o Batalhão Especial de Operações da Polícia Militar 

(BOPE) foi chamado para realizar a contenção. O evento teria ocorrido durante a 

contagem dos presos, por consequência de desentendimento entre presos de facções 

rivais, tendo uma das alas sido invadida por Luis Fernando da Costa, conhecido como 

Fernandinho Beira-Mar. Segundo notícias veiculadas à época, quatro pessoas foram 

mortas e uma ficou ferida (RJTV, 2002)19. A rebelião chegou ao fim no dia seguinte, 

após autorização da então governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, de invasão 

do presídio por parte da polícia militar20. Uma das vítimas da rebelião, Ernaldo Pinto de 

Medeiros, conhecido como Uê, teve seu corpo carbonizado, enquanto as outras três 

vítimas fatais foram executadas a tiros. 

Em 2004, dois anos depois, ocorreu uma rebelião na Casa de Custódia de Benfica, que 

se configurou como a rebelião com mais mortos do sistema carcerário fluminense, tendo 

sido vitimados, aproximadamente, 34 presos vitimados. A rebelião, assim como a 

anterior, teria ocorrido por conta da briga entre facções rivais, tendo os mortos sido 

carbonizados e mutilados, o que dificultou a contagem dos corpos. A rebelião teria sido 

iniciada por volta das 7:00 hrs, do dia 29 de maio de 2004, sábado, após uma tentativa 

de fuga em massa. Logo no primeiro dia foi cortado o fornecimento de luz, água e 

comida para a unidade. A rebelião só teve fim na noite de segunda-feira (com a duração 

de 62 horas), após a chegada do Pastor Marcos Pereira da Silva, que negociou a 

rendição. Ele entrou na negociação após o afastamento do então Secretário da SEAP, 

Astério Pereira dos Santos, por consequência da morte do agente carcerário Marco 

Antonio Borgatte, alvejado por uma escopeta durante a rebelião. A Casa de Custódia 

havia sido inaugurada apenas três meses e abrigava 900 presos, possuindo capacidade 

para 1.300. 

                                                        
18Essa sistematização foi desenvolvida pelo NDH-PUC/Rio e faz parte da pesquisa construída em parceria 
com a Subcomissão da Verdade na Democracia. 
19 Cf.:https://www.youtube.com/watch?v=gRQm-NxSMd4 
20 Cf.:https://www.youtube.com/watch?v=AxKzbSaOBTM 
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No mesmo ano, em 10 de julho, houve nova rebelião, desta vez no Presídio Hélio 

Gomes, localizado no Complexo Frei Caneca. A rebelião, que começou às 18:00 hrs, 

terminou no dia 11, após a entrada de policiais na unidade, tendo durado no total 14 

horas. Poucas informações foram encontradas sobre o evento. Em notícias disponíveis à 

época, apontava-se a existência de um morto e cinco feridos entre os reféns, não sendo a 

rebelião vinculada a nenhum preso ligado à facção. A repressão à rebelião, na parte do 

telhado, foi realizada com uso de helicópteros, sendo possível observar uso de 

armamento menos letal e troca de tiros, durante voos rasantes do helicóptero quando 

ainda havia reféns. Simultaneamente, o Grupo de Intervenção Tática (GIT) invadiu a 

cadeia se valendo do uso de armamento menos letal. Um preso foi morto por 

consequência da atuação das forças do Estado, sob alegação de resistência, e 14 foram 

feridos durante o motim. Essa foi a primeira atuação do GIT, que havia recebido seu 

treinamento em Brasília, 30 dias antes.21 

Em agosto do mesmo ano, o Presídio Ary Franco, na região de Água Santa, foi palco de 

outra rebelião. Também com poucas informações disponíveis, sabe-se que a rebelião 

teve início às 7:30 da manhã e que oito presos foram mortos durante o motim. O clima 

hostil na unidade, principalmente na cela onde ocorreu o motim, já havia sido percebido 

30 dias antes em visita realizada pela Comissão de Direitos Humanos da ALERJ à 

unidade. Segundo informações, os presos simularam uma fuga, tomando a chave de 29 

celas, e escolhendo os presos que seriam mortos. Logo após o término dos assassinatos, 

os presos entregaram as armas e acabaram com o motim. Os presos mortos foram André 

Luis Couto Coutinho, 33; Josélio Canuto, 21; Roberto Alves dos Santos, 25; Fábio 

Schott Bianchini, 33; Carlos Walace Brasil Teixeira, 36; Sebastião Batista dos Santos 

Júnior, 35; Luiz Antônio Durval, 31; e Marcelo Rodrigues Matias, 24. A unidade já se 

encontrava-se superlotada à época (tinha capacidade para 958 presos, mas abrigava 

1.195 pessoas privadas de liberdade)22.  

Nova rebelião ocorreu no presídio Ary Franco, em 07 de dezembro de 2006, na qual 

dezoito pessoas ficaram feridas, dentre elas, 14 presos e quatro agentes carcerários. 

Entre os presos feridos, um veio a óbito no Hospital Salgado Filho, por consequência 

                                                        
21 https://tribunapenitenciariarj.blogspot.com.br/2013/07/rebeliao-rj-presidio-helio-gomes-
gpoegit.html; http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,rebeliao-faz-cinco-refens-no-presidio-helio-
gomes,20040710p14347; 
22 http://www.dgabc.com.br/Noticia/304129/rebeliao-em-presidio-no-rj-termina-com-oito-mortos 
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dos ferimentos23. Segundo a organização Justiça Global, a contenção da rebelião foi 

feita com abuso por parte do GIT, que teria entrado atirando dentro da unidade. A 

rebelião, assim como aquela ocorrida no presídio Hélio Gomes, não possuiu 

participação de presos ligados à facções. Foi informada a presença de sinais de tortura 

nos agentes feitos reféns - espancamento e queimaduras com cigarros - assim como nos 

presos. Três dias antes, já havia ocorrido um tumulto na unidade, supostamente em 

decorrência da intervenção de um agente para impedir que um preso fosse queimado 

vivo. O presídio de Benfica, que passou a abrigar Policiais Militares, sob o nome 

Batalhão Especial Prisional (BEP), antes de voltar a ser porta de entrada em 2017, 

também passou por uma rebelião em 21 de julho de 2014. Esta teve início às 11 horas 

da manhã, após a decisão de transferência de alguns presos para o Complexo de 

Gericinó. O Batalhão De Choque foi acionado para conter a rebelião, que teve fim às 

23:00, após negociações e sem nenhum ferido.24 Essa unidade toma o lugar de Bangu X, 

antiga porta de entrada do sistema penitenciário fluminense, tornando-se Cadeia Pública 

Frederico Marques em fevereiro de 2017.25 

No dia 14 de março de 2015, foi noticiada uma rebelião na Casa de Custódia Dalton 

Crespo de Castro, mas as versões dos familiares e da SEAP sobre os fatos são 

divergentes. Os primeiros afirmaram que o tumulto começou após o furto de alimento 

por um agente, enquanto a segunda sustentou que a rebelião teria ocorrido após uma 

ordem de transferência. As informações também colidem entre os meios de 

comunicação e os órgãos oficiais: a mídia informava a existência de dois mortos, 

enquanto a SEAP negava qualquer fatalidade, dando a estimativa de três presos feridos. 

A Polícia Militar alegou ser quatro o número de presos feridos por consequência da 

ação de repressão dos agentes de Estado. A rebelião teria sido iniciada na madrugada, 

por volta das 3:00hrs, e controlada pelo GIT e pela PM do 8º Batalhão (Campo dos 

                                                        
23http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,AA1378760-5606,00-
UM+PRESO+FOI+MORTO+DURANTE+A+REBELIAO+NO+PRESIDIO+ARY+FRANCO.html; 
https://oglobo.globo.com/rio/um-morto-14-feridos-em-rebeliao-no-presidio-ary-franco-4541527 
24https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2014-07-21/rebeliao-em-presidio-da-pm-
provoca-panico-em-moradores-de-benfica.html;http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2014/07/termina-rebeliao-em-unidade-prisional-da-policia-militar-do-rj.html 
25https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-02-08/antigo-presidio-da-pm-vira-cadeia-publica-
para-presos-provisorios.html 
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Goytacases)26. Como consequência, 238 presos foram transferidos para o Complexo de 

Gericinó. O presídio estava superlotado, abrigando 732 presos para 500 vagas.27 

Em 2016, uma rebelião foi noticiada no Presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em 

Itaperuna, no noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Ela teria ocorrido no dia 19 de 

junho, tendo como principal demanda a transferência de presos para outras unidades por 

conta das condições precárias do presídio (ausência de camas, inundação em celas 

durante chuvas, comida de péssima qualidade, falta de transporte para audiência, dentre 

outras). A rebelião durou 12 horas, tendo tido 15 reféns, dos quais três foram feridos. A 

unidade estava superlotada, abrigando 882 internos apesar de sua capacidade ser de 

466.28 Alguns presos foram transferidos para unidade prisional de Campos. 

Em janeiro de 2017, após uma série de rebeliões que geraram massacres em diversos 

presídios do país, as unidades do Rio de Janeiro entraram em estado de alerta29, sendo 

necessária a transferência massiva de presos. Em 19 de abril de 2017, foi novamente 

emitido um alerta de preocupação sobre risco de rebeliões no estado por falta de 

pagamento das empresas de fornecimento de alimentação, o que poderia gerar a 

interrupção no fornecimento de comida aos presos30. Em novembro de 2017 foi iniciada 

uma greve de fome em pelo menos 12 unidades prisionais no estado31. Em 03 de 

fevereiro de 2018, ocorreu um início de rebelião no Presídio Jonas Lopes, no Complexo 

Penitenciário de Gericinó, após uma suposta agressão feita por um preso a um agente 

penitenciário que o havia levado para a cela de isolamento. O GIT foi responsável pelo 

controle do motim, que teve como resultado um preso ferido por bala de borracha na 

perna32. A unidade também estava superlotada. 

Quando do anúncio da intervenção federal, em fevereiro de 2018, foi emitido um alerta 

máximo contra fugas para as 54 unidades prisionais em funcionamento no estado, o que 
                                                        
26https://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-16/campos-seap-e-policia-miliar-
divergem-sobre-numero-de-feridos-em-rebeliao.html;  
27http://www.ururau.com.br/cidades54521_Rebeli%C3%A3o-resulta-em-grande-transfer%C3%AAncia-
de-presos-para-o-Rio-; http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2015/03/detentos-sao-transferidos-
de-presidio-superlotado-de-campos-apos-rebeliao.html 
28http://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2016/06/presos-colocam-fogo-em-colchoes-em-
rebeliao-em-itaperuna-no-rj.html; http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/videos/t/todos-os-videos/v/apos-
rebeliao-98-presos-do-presidio-de-itaperuna-sao-transferidos/5114640/ 
29 https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/massacre-em-manaus-deixa-em-alerta-penitenciarias-do-rj-
diz-sindicato.ghtml 
30https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/rj-teme-rebelioes-em-presidios-por-falta-de-pagamento-a-
fornecedores-de-quentinhas.ghtml 
31https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/presos-de-bangu-fazem-greve-de-fome.ghtml 
32https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/presidio-de-bangu-4-tem-rebeliao.ghtml 
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indicava um aumento na vistoria das celas pelos agentes carcerários 33. No mesmo dia 

dessa notícia, 18 de fevereiro, uma unidade prisional do Complexo de Japeri, a Milton 

Dias Moreira, entrou em rebelião, após uma tentativa de fuga frustrada iniciada durante 

a contagem dos presos. Houve troca de tiros, na qual três presos foram baleados. Foram 

feitos 18 reféns durante a rebelião, que acabou no final da noite do mesmo dia. O 

presídio Milton Dias Moreira é uma unidade neutra (sem facção), com superlotação 

extrema, possuindo 2.027 presos para 884 vagas.34 No que concerne à intervenção 

militar, realizada no estado do Rio de Janeiro a partir de fevereiro de 2018,  deve ser 

enfatizada a gravidade da expansão do militarismo para dentro das unidades prisionais. 

Desde sua decretação, houve duas varreduras realizadas pelo Exército em unidades do 

estado: Milton Dias, após a rebelião35, e Penitenciária Gabriel Ferreira Castilho (Bangu 

III)36, em março de 2018. A SEAP alertou que seriam realizadas novas varreduras nas 

demais unidades até o fim da intervenção. 

  

 

5.2 - Construindo Memórias: Dados e Testemunhos sobre o Sistema Prisional 
Feminino  

 

Assim como nas seções anteriores, a análise sobre a normativa internacional e os dados 

trazidos nesta parte, acerca das unidades prisionais femininas, são fruto do trabalho de 

sistematização do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-Rio, a partir dos documento 

internacionais e dos relatórios cedidos pelo Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura para a Subcomissão da Verdade na Democracia-Mães de Acari. É 

importante destacar que, no que tange ao aprisionamento feminino, os dados são ainda 

mais escassos que em relação ao masculino. Tanto no que se refere à quantidade de 

trabalhos e análises já produzidos sobre mulheres e prisão, quanto ao acesso a egressas, 

                                                        
33https://extra.globo.com/casos-de-policia/intervencao-deixa-54-presidios-do-rio-em-alerta-maximo-
contra-fugas-22409205.html 
34https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/pm-e-acionada-para-auxiliar-a-conter-rebeliao-em-um-
presidio-em-japeri-rj.ghtml;https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/refens-sao-libertados-apos-
rebeliao-em-presidio-milton-dias-em-japeri.ghtml 
35https://oglobo.globo.com/rio/apos-operacao-em-japeri-exercito-fara-varreduras-em-outros-presidios-do-
rio-22417408 
36https://oglobo.globo.com/rio/forcas-militares-fazem-operacao-em-bangu-3-miram-escritorios-do-crime-
em-presidios-22530242 
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familiares, militantes e organizações, para a escuta de testemunhos sobre esse tema. A 

invisibilidade e o abandono vivido pelas mulheres nos presídios é marcante, ao longo 

dessa seção, serão abordadas as principais violações existentes nesses espaços. Se, em 

grande parte, elas são similares àquelas observadas nos presídios masculinos, quando 

elas dizem respeito às mulheres, seus efeitos podem ser ainda mais perversos. Ademais, 

a elas se somam outras, que dizem respeita ao corpo, à subjetividade e às necessidades 

específicas das mulheres. 

  

*** 

 

Os impactos gerados pelas condições carcerárias impostas às pessoas privadas de 

liberdade (sua segurança e integridade física e psicológica, acesso à comida, água, 

defesa legal, saúde, suporte psicológico, oportunidades de trabalho e de educação, 

banho de sol, ar fresco e lazer) recaem sobre as mulheres de forma diferenciada. A pena 

privativa de liberdade, quando aplicada às mulheres, pode converter-se em fator de 

discriminação e opressão, na medida em que costuma ser acompanhada de um 

tratamento penitenciário diferenciado (baseado em ideias estereotipadas sobre as 

mulheres em situação de conflito com a lei) e aplicada sem levar em consideração as 

problemáticas específicas das mulheres, como por exemplo, as condições próprias de 

higiene, o cuidado com as gestantes, o contato com os familiares, as formas de violência 

sexual dentro da prisão, a vedação da manutenção dos caracteres de gênero no caso de 

mulheres trans, dentre outras.  

Entende-se por discriminação de gênero "toda distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 
homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais 
nos campos político, econômico, cultural e civil ou em qualquer outro 
campo” (Art. 1º da Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres) 

 

Nesse sentido, as mulheres em situação de prisão têm demandas e necessidades muito 

específicas quando comparadas à população masculina, o que influencia diretamente 
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nas condições de encarceramento às quais estão submetidas. Essa especificidade é ainda 

mais complexa quando a opressão à mulher é compreendida de forma interseccional, 

pelas suas condições de mulheres negras, pobres, com deficiência, idosas, lésbicas, 

bissexuais, trans ou travestis.  

A perspectiva interseccional investiga o gênero em conexão com 
outros fatores discriminatórios, como raça e sexualidade. Propõe que 
os problemas sejam investigado a partir das "consequências estruturais 
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos de subordinação”, 
buscando compreender como "ações e políticas específicas geram 
opressões que fluem ao longo de tais eixos [raça, etnia, gênero, 
sexualidade], constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do 
desempoderamento".  (CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o 
encontro de especialistas em aspectos da discriminação racial relativos 
ao gênero in: Estudos Feministas, 171, 1/2002) 

 

Além de toda a normativa internacional geral, apresentada no início deste trabalho, 

aplicam-se normas especiais para o caso de mulheres privadas de liberdade. Vale 

mencionar, por exemplo, a Convenção Belém do Pará, ratificada pelo Estado brasileiro, 

que chama atenção para o fato de que o Estado, ao adotar medidas de prevenção e 

combate à violência contra a mulher, deve considerar a situação de especial 

vulnerabilidade imposta às mulheres privadas de liberdade (Art. 9º Convenção 

Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, “Convenção 

de Belém do Pará”). No mesmo sentido é preciso destacar a Recomendação Geral 

número 19 da CEDAW. Além dessas, um dos poucos instrumentos que aborda 

especificamente os direitos das mulheres presas são as Regras das Nações Unidas para o 

Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres 

Infratoras (Regras de Bangkok), elaboradas em 2010 para complementar as Regras de 

Tóquio. Fato é que a promoção e proteção dos direitos das mulheres presas ainda é 

insuficiente e marginal no âmbito do DIDH.   

Compilamos, a seguir, alguns dos principais parâmetros internacionais que devem ser 

respeitados pelos Estados no que diz respeito às condições mínimas na execução da 

pena de privação de liberdade, quando aplicadas especificamente às mulheres.  

 

Condições das acomodações e higiene pessoal  
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- A acomodação de mulheres presas deverá conter instalações e materiais exigidos para 

satisfazer as necessidades de higiene específicas das mulheres, incluindo absorventes 

higiênicos gratuitos e um suprimento regular de água disponível para cuidados pessoais 

das mulheres e crianças, em particular mulheres que realizam tarefas na cozinha e 

mulheres gestantes, lactantes ou durante o período da menstruação. (Regra 5 das Regras 

de Bangkok)  

- O regime prisional deverá ser flexível o suficiente para atender às necessidades de 

mulheres gestantes, lactantes e mulheres com filhos/as. Nas prisões serão oferecidos 

serviços e instalações para o cuidado das crianças a fim de possibilitar às presas a 

participação em atividades prisionais. (Regra 42.2 das Regras de Bangkok) 

- Nas unidades prisionais femininas, deve haver acomodação especial para todas as 

necessidades de cuidado e tratamento pré e pós natais. Devem-se adotar procedimentos 

específicos para que os nascimentos ocorram em um hospital fora da unidade prisional. 

Se a criança nascer na unidade prisional, este fato não deve constar de sua certidão de 

nascimento. (Regra 28 das Regras de Mandela) 

- Às mulheres e meninas privadas de liberdade serão proporcionados regularmente os 

artigos indispensáveis às necessidades sanitárias próprias de seu sexo. (Princípio XII.2 

dos dos Princípios e boas práticas para a proteção para as pessoas privadas de 

liberdade nas Américas) 

 

Acesso à saúde, água e alimentação  

 

- O exame médico de mulheres presas deverá incluir avaliação ampla para determinar a 

necessidade de cuidados de saúde básicos e deverá também determinar: (a) A presença 

de doenças sexualmente transmissíveis ou de transmissão sanguínea; e, dependendo dos 

fatores de risco, mulheres presas poderão optar por realizar testes de HIV, com 

orientação antes e depois do teste; (b) Necessidades de cuidados com a saúde mental, 

incluindo transtorno de estresse pós-traumático e risco de suicídio e de lesões auto 

infligidas; (c) O histórico de saúde reprodutiva da mulher presa, incluindo gravidez 
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atual ou recente, partos e qualquer questão relacionada à saúde reprodutiva; (d) A 

existência de dependência de drogas; (e) Abuso sexual ou outras formas de violência 

que possa ter sofrido anteriormente ao ingresso. (Regra 6 das Regras de Bangkok) 

-  Se diagnosticada a existência de abuso sexual ou outras formas de violência antes ou 

durante o encarceramento, a mulher presa deverá ser informada de seu direito de 

recorrer às autoridades judiciais. A mulher presa deverá ser plenamente informada sobre 

os procedimentos e etapas envolvidas. Se a mulher presa concordar em prosseguir com 

ações judiciais, funcionários/as competentes deverão ser avisados e imediatamente 

remeter o caso à autoridade competente para a investigação. As autoridades prisionais 

deverão ajudá-la a obter assistência jurídica. Independentemente de a mulher optar pela 

ação judicial, as autoridades prisionais deverão empenhar-se em garantir que ela tenha 

acesso imediato a aconselhamento ou apoio psicológico especializado. Medidas 

específicas deverão ser adotadas para evitar qualquer tipo de retaliação contra aquelas 

mulheres que fizerem tais denúncias ou que recorrerem a ações judiciais. (Regra 7 das 

Regras de Bangkok) 

- O direito das mulheres presas à confidencialidade médica, incluindo especificamente o 

direito de não compartilhar informações e não se submeter a exames em relação a seu 

histórico de saúde reprodutiva, será respeitado em todos os momentos. (Regra 8 das 

Regras de Bangkok) 

-  Serão oferecidos às presas serviços de atendimento médico voltados especificamente 

para mulheres, no mínimo equivalentes àqueles disponíveis na comunidade. (Regra 8 

das Regras de Bangkok) 

- Deverão ser disponibilizados às mulheres presas com necessidades de atenção à saúde 

mental, na prisão ou fora dela, programas de atenção à saúde mental individualizados, 

abrangentes, sensíveis às questões de gênero e centrados na compreensão dos traumas, 

assim como programas de reabilitação. (Regra 12 das Regras de Bangkok) 

- Mulheres presas devem ter o mesmo acesso que mulheres não privadas de liberdade da 

mesma faixa etária a medidas preventivas de atenção à saúde de particular relevância 

para mulheres, tais como o teste de Papanicolau e exames de câncer de mama e 

ginecológico. (Regra 18 das Regras de Bangkok) 
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- Mulheres gestantes ou lactantes deverão receber orientação sobre dieta e saúde dentro 

de um programa a ser elaborado e supervisionado por um profissional da saúde 

qualificado. Deverão ser oferecidos gratuitamente alimentação adequada e pontual, um 

ambiente saudável e oportunidades regulares de exercícios físicos para gestantes, 

lactantes, bebês e crianças. Mulheres presas não deverão ser desestimuladas a 

amamentar seus filhos/as, salvo se houver razões de saúde específicas para tal.  As 

necessidades médicas e nutricionais das mulheres presas que tenham recentemente dado 

à luz, mas cujos/as filhos/as não se encontram com elas na prisão, deverão ser incluídas 

em programas de tratamento. (Regra 48 das Regras de Bangkok) 

- As mulheres e as meninas privadas de liberdade terão direito de acesso a atendimento 

médico especializado, que corresponda a suas características físicas e biológicas e que 

atenda adequadamente a suas necessidades em matéria de saúde reprodutiva. Em 

especial, deverão dispor de atendimento médico ginecológico e pediátrico, antes, 

durante e depois do parto, que não deverá ser realizado nos locais de privação de 

liberdade, mas em hospitais ou estabelecimentos destinados a essa finalidade. Caso isso 

não seja possível, não se registrará oficialmente que o nascimento ocorreu no interior de 

um local de privação de liberdade.   Os estabelecimentos de privação de liberdade para 

mulheres e meninas deverão dispor de instalações especiais bem como de pessoal e 

recursos apropriados para o tratamento das mulheres e meninas grávidas e das que 

tenham recém dado à luz. Nos casos em que se permita às mães ou pais manter os filhos 

menores de idade no interior dos centros de privação de liberdade, deverão ser tomadas 

as medidas necessárias para a organização de creches infantis, que disponham de 

pessoal qualificado e de serviços educacionais, pediátricos e de nutrição apropriados, a 

fim de assegurar o interesse superior da infância. (Princípio X dos Princípios e boas 

práticas para a proteção para as pessoas privadas de liberdade nas Américas) 

 

Acesso à defesa legal: 

 

• Mulheres presas que relatarem abusos deverão receber imediatamente proteção, apoio 

e aconselhamento, e suas alegações deverão ser investigadas por autoridades 

competentes e independentes, com pleno respeito ao princípio de confidencialidade. 
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Medidas de proteção deverão considerar especificamente os riscos de retaliações. 

Mulheres presas que tenham sido submetidas a abuso sexual, especialmente aquelas que 

engravidaram em decorrência desse abuso, deverão receber orientações e 

aconselhamento médicos apropriados e deverão contar com os atendimentos médicos e 

psicológicos adequados, apoio e assistência jurídica. (Regra 25 das Regras de Bangkok) 

 

Oportunidades de trabalho, educação, banho de sol, ar fresco, exercício e esporte:  

 

- Mulheres presas deverão ter acesso a um programa amplo e equilibrado de atividades 

que considerem as necessidades específicas de gênero. (Regra 42 das Regras de 

Bangkok) 

- Haverá especial empenho na elaboração de programas apropriados para mulheres 

gestantes, lactantes e com filhos/as na prisão. (Regra 42.3 das Regras de Bangkok) 

- Haverá especial empenho na prestação de serviços adequados para presas que 

necessitem de apoio psicológico, especialmente aquelas que tenham sido submetidas a 

abusos físicos, mentais ou sexuais. (Regra 42.4 das Regras de Bangkok) 

 

Contato com o mundo exterior  

 

- Mulheres presas deverão permanecer, na medida do possível, em prisões próximas ao 

seu meio familiar ou local de reabilitação social, considerando suas responsabilidades 

como fonte de cuidado, assim como sua preferência pessoal e a disponibilidade de 

programas e serviços apropriados. (Regra 10 das Regras de Bangkok) 

- Sanções disciplinares para mulheres presas não devem incluir proibição de contato 

com a família, especialmente com crianças. (Regra 26 das Regras de Bangkok) 

- Será incentivado e facilitado por todos os meios razoáveis o contato das mulheres 

presas com seus familiares, incluindo seus filhos/as, quem detêm a guarda de seus 

filhos/as e seus representantes legais. Quando possível, serão adotadas medidas para 
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amenizar os problemas das mulheres presas em instituições distantes de seus locais de 

residência. (Regra 26 das Regras de Bangkok) 

- Onde visitas íntimas forem permitidas, mulheres presas terão acesso a este direito do 

mesmo modo que os homens. (Regra 27 das Regras de Bangkok) 

- Visitas que envolvam crianças devem ser realizadas em um ambiente propício a uma 

experiência positiva, incluindo no que se refere ao comportamento dos funcionários/as, 

e deverá permitir o contato direto entre mães e filhos/as. Onde possível, deverão ser 

incentivadas visitas que permitam uma permanência prolongada dos/as filhos/as. (Regra 

28 das Regras de Bangkok) 

- Autoridades prisionais deverão incentivar e, onde possível, também facilitar visitas às 

mulheres presas como um importante pré-requisito para assegurar seu bem-estar mental 

e sua reintegração social. (Regra 43 das Regras de Bangkok) 

- As autoridades penitenciárias concederão às presas, da forma mais abrangente 

possível, opções como saídas temporárias, regime prisional aberto, albergues de 

transição e programas e serviços comunitários, com o intuito de facilitar sua transição 

da prisão para a liberdade, reduzir o estigma e restabelecer contato com seus familiares 

o mais cedo possível. (Regra 45 das Regras de Bangkok) 

 

Segurança e integridade física das mulheres privadas de liberdade:  

 

- Medidas efetivas deverão ser tomadas para assegurar a dignidade e o respeito às 

mulheres presas durante as revistas pessoais, as quais deverão ser conduzidas apenas 

por funcionárias que tenham sido devidamente treinadas em métodos adequados e em 

conformidade com procedimentos estabelecidos.(Regra 19 das Regras de Bangkok)  

- Deverão ser desenvolvidos outros métodos de inspeção, tais como escâneres, para 

substituir revistas íntimas e revistas corporais invasivas, de modo a evitar os danos 

psicológicos e possíveis impactos físicos dessas inspeções corporais invasivas. (Regra 

20 das Regras de Bangkok) 
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- Não se aplicarão sanções de isolamento ou segregação disciplinar a mulheres 

gestantes, nem a mulheres com filhos/as ou em período de amamentação. (Regra 22 das 

Regras de Bangkok) 

- Instrumentos de contenção jamais deverão ser usados em mulheres em trabalho de 

parto, durante o parto e nem no período imediatamente posterior. (Regra 24 das Regras 

de Bangkok) 

- A capacitação dos/as funcionários/as de penitenciárias femininas deverá colocá-los em 

condição de atender às necessidades especiais das presas para sua reinserção social, 

assim como a operação de serviços e equipamentos seguros e com foco na reabilitação. 

As medidas de capacitação de funcionárias deverão incluir também a possibilidade de 

acesso a postos superiores com responsabilidades determinantes para o 

desenvolvimento de políticas e estratégias em relação ao tratamento e cuidados com as 

presas. (Regra 29 das Regras de Bangkok) 

- Em uma unidade prisional para homens e mulheres, a parte da unidade destinada a 

mulheres deve estar sob a supervisão de uma oficial feminina responsável que tenha a 

custódia das chaves de toda aquela parte da unidade. Nenhum funcionário do sexo 

masculino deve entrar na parte feminina da unidade prisional a menos que esteja 

acompanhado de uma agente. As presas devem ser atendidas e supervisionadas somente 

por agentes femininas. Entretanto, isso não impede que membros homens da equipe, 

especialmente médicos e professores, desempenhem suas atividades profissionais em 

unidades prisionais ou nas áreas destinadas a mulheres. (Regra 81 das Regras de 

Bangkok) 

 

5.2.1 Os Espaços de Privação da Liberdade para Mulheres 

 

- Presídio Joaquim Ferreira de Souza: 

 

De março de 2011 (com a desativação das carceragens da Polícia Civil) até o final de 

2017, a porta de entrada no sistema carcerário para as mulheres presas era o Presídio 
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Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, cuja portaria é compartilhada 

com entrada da unidade masculina Presídio Pedrolino de Oliveira.  

Segundo o Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2012, a unidade apresentava problemas 

estruturais semelhantes aos das unidades masculinas, como falta de água potável, 

banheiros compostos por "bois", uniformes sujos e em péssimo estado de conservação. 

Em termos higiene, o MEPCT/RJ constatou a insuficiente distribuição de papel 

higiênico e absorvente. Notou, ainda, que não eram distribuídos talheres durante as 

refeições, cuja qualidade era tida como péssima. Apesar da oferta de cursos e de 

atividades ser maior nessa unidade quando comparada às masculinas, ainda assim as 

mulheres eram obrigadas a permanecer quase em completo ócio, permanentemente 

confinadas e sem banho de sol, sendo ainda impedidas de manter contato com seus 

familiares desde a delegacia.   

Em visita nos dias 22 e 29 de agosto de 2012, o MEPCT/RJ atestou que as celas 

possuíam seis beliches e acomodavam oito presas no mínimo, havendo presas que 

dormiam no chão. Diferentemente das unidades masculinas, a divisão por celas é feita 

por tipos penais, havendo uma ala para as gestantes, as recém ingressas ou casos 

excepcionais. O procedimento utilizado para as presas recém chegadas consistia em 

colocá-las em fila, algemadas e de costas para parede, até passarem pela revista 

vexatória e receberem o uniforme. A visitação ocorria somente de 15 em 15 dias, porém 

as presas com filhos menores de idade ou residentes em outros estados tinham direito a 

receber visita, ainda que não tenha sido confeccionada a carteira de visitantes. As 

visitantes, à época, estavam sujeitas à revista vexatória. O acesso à saúde restava muito 

prejudicado, não havia médico ginecologista na unidade e não eram feitos exames 

preventivos e ginecológicos. A triagem para o atendimento médico, assim como em 

unidades masculinas, era feita pelos agentes penitenciários e não por profissionais de 

saúde. Segundo relatos das presas, a alimentação (fornecida à época pela empresa 

MWM) vinha fria e, em alguns casos, azeda. Não havia distribuição de talheres. As 

presas denunciaram, também, xingamentos e outros maus tratos, relatando episódios 

que envolviam socos e tapas, e contavam, por vezes, com a participação de agentes 

penitenciários masculinos. 

No dia 29 de setembro de 2015, nova visita foi realizada na unidade. O MEPCT/RJ 

relatou a falta de fornecimento de materiais de higiene, agravada no caso de presas que 
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não recebiam custódia da família, bem como a falta de roupas, incluindo calcinhas. 

Segundo as presas, o acesso ao banho de sol não era regular e não tinha uma duração 

razoável, não sendo ofertada nenhuma prática recreativa para as mesmas. O controle das 

mulheres presas na unidade era realizado de forma extremamente severa. As presas 

eram forçadas a circular na unidade de cabeça baixa e de braços para trás e qualquer 

movimentação de outra forma era considerada indisciplina, passível de punição. A 

unidade não possuía médico ou enfermeiro e ainda contava com uma equipe técnica 

extremamente reduzida. Uma reclamação constante das presas com filhos era a ausência 

absoluta de informação sobre os mesmos. O MEPCT/RJ recebeu denúncias de agressão 

moral e física, essa última por vezes com participação dos agentes de portão que nem 

sequer deveriam ter contato com as presas da unidade.  

A última visita do MEPCT/RJ, datada de 20 de setembro de 2016, foi motivada pela 

morte de uma interna na unidade, cujos relatos dos familiares - que afirmavam que a 

presa havia morrido sob tortura - divergiam da versão oficial da SEAP - que alegava ter 

ocorrido morte natural. Segundo as informações fornecidas pela direção, a presa havia 

passado mal e teria sido retirada para atendimento. Depois, ao se desentender com uma 

colega de cela, foi mandada para o isolamento, onde passou a noite, tendo sido 

encontrada morta por agentes na manhã seguinte. 

Durante a visita, o MEPCT/RJ atestou a absoluta falta de acesso a medicamentos e 

atendimento médico, sendo relatado pelas presas que o único remédio fornecido era 

uma pomada vaginal. Além disso, os agentes negavam-se a levá-las para atendimento, 

salvo em situações muito críticas, onde houvesse risco de morte. No que se refere à 

violação do acesso à saúde, vale observarmos o caso específico de uma presa, abordado 

pelo relatório anual do MEPCT/RJ de 2016. 

Durante visita de monitoramento à Cadeia Pública Joaquim Ferreira 
de Souza, destinada a mulheres presas em caráter provisório, E. 
relatou que não recebe dieta alimentar compatível com seu quadro 
clínico.  Portadora de doença celíaca há 19 anos, a interna vinha 
recebendo da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
uma dieta destinada a pessoas diabéticas e hipertensas. Portanto, suas 
refeições continham glúten. Intolerante a tais proteínas, E. vinha 
bebendo café comprado na cantina da unidade prisional e se 
alimentando dos biscoitos trazidos por seus familiares. Em função 
disso, havia emagrecido muito na prisão, onde também passou por 
diversos episódios de desmaios.  Um agravante para a saúde de E. se 
dava por seu quadro depressivo, para o qual fazia uso contínuo de 
rivotril e fluoxetina. Diante da situação em que se encontrava, seu 
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estado psíquico havia piorado, fazendo com que ela mesma estivesse, 
sem acompanhamento médico, aumentando o uso desses 
medicamentos. Não havia perspectiva de que E. recebesse uma dieta 
ou atenção médica adequada durante sua prisão provisória. 
(MEPCT/RJ. Relatório Anual de 2016, p. 78) 

 

Segundo o Relatório Temático do MEPCT/RJ, intitulado Meninas e Mulheres em 

Privação de Liberdade, as presas estrangeiras encontravam-se em situação ainda pior de 

vulnerabilidade, com dificuldade de comunicação por conta da língua, sem contato com 

suas família, sem conhecimento das informações de seus processos, com acesso à saúde 

precarizado - com a ausência de remédios para lidar com questões psíquicas, como anti-

depressivos, por exemplo, o que as tornava alvos frequentes de discriminação. No final 

de 2017, em uma visita a unidade, o MEPCT/RJ foi informado de que a nova porta de 

entrada das mulheres havia mudado para a Cadeia Pública Frederico Marques, cujas 

condições foram relatadas no ponto acima.  

 

 

- Presídio Nelson Hungria: 

 

A unidade foi inaugurada em 2004 no Complexo de Gericinó, sendo anteriormente parte 

do Complexo Frei Caneca. A cadeia é voltada às presas provisórias, apesar de ter, entre 

as custodiadas, presas condenadas a regime fechado. Em visita realizada em 13 de 

setembro de 2013, o MEPCT/RJ foi informado pela direção da unidade sobre o 

recebimento de presas transferidas da Penitenciária Joaquim Ferreira. Segundo 

constatou, a separação das presas não era realizada por facção, mas por tipo penal, 

sendo as celas amplas, cada uma comportando em torno de 50 presas. As presas eram 

responsáveis pela limpeza de sua própria cela. A alimentação fornecida pela empresa 

MWM, foi alvo de reclamação das internas sobre a qualidade da comida, muitas vezes 

fria e com pouca variedade nutricional. Não havia fornecimento de uniformes, 

tampouco de absorventes higiênicos em quantidade suficiente.  

Reforçando estereótipos de gênero, foi implementado um concurso de limpeza de cela, 

chamado “Cela Brilhante”, no qual as presas que mantivessem a cela mais limpa, teriam 

direito a quatro ventiladores de teto. Diferentemente da grande maioria das unidades do 

sistema, a custódia só autorizava a entrada de roupas, proibindo a entrada de alimentos 
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trazidos por familiares. O presídio não possuía área destinada à visita íntima, o que fazia 

com que a presa tivesse de ser levada à unidade Talavera Bruce ou, caso o companheiro 

também estivesse preso, à unidade na qual ele se encontrasse. O banho de sol era 

permitido somente por 2 horas, três vezes por semana, mantendo-se as presas 

confinadas o restante do tempo. A unidade não possuía atendimento médico e caso 

necessário, as presas eram obrigadas a se deslocarem até a UPA, o que por vezes 

demorava excessivamente. O MEPCT/RJ ouviu diferentes relatos de agressões verbais e 

lesbofóbicas.  Foi constatado, durante a vistoria, que o isolamento possuía uma chapa de 

ferro na frente. 

Em cada um das celas de isolamento há uma porta de chapa metálica 
que, caso fechada, impede qualquer contato visual com a área externa. 
Há apenas um pequena janela na parte superior, a mais de 3 metros de 
altura. A direção afirma que usa a chapa de isolamento com pouca 
frequência. Entretanto, segundo relatado pelas internas, a utilização da 
chapa de isolamento é comum quando da aplicação da sanção 
disciplinar. Uma presa relatou ter ficado 2 dias em isolamento no 
“chapão”. (MEPCT/RJ - Relatório de visita do Presídio Nelson 
Hungria de13 de setembro de 2013) 

 

Em visita posterior, datada de 09 de novembro de 2015, o MEPCT/RJ verificou o 

absoluto desrespeito à privacidade das presas - os banheiros das celas podiam ser vistos 

de diversos ângulos, o que foi absurdamente justificado pela direção da unidade como 

uma medida de segurança. O MEPCT/RJ apontou ainda o aumento considerável do 

encarceramento feminino: em 2013, a unidade possuía 460 presas para 500 vagas, 

enquanto em 2015, no momento da visita à unidade, havia 570 internas, configurando 

um cenário de superlotação. O fornecimento de comida pelas famílias passou a ser 

permitido e se mantiveram as reclamações sobre a qualidade dos alimentos fornecidos 

internamente pela SEAP. A ausência de roupas e o péssimo estado dos colchões 

(algumas dormiam no chão por conta da superlotação), foram denunciados pelas presas. 

O fornecimento de água tornou-se restrito, sendo aberto apenas duas vezes ao dia, por 

30 minutos, tempo insuficiente para que as 60 presas de cada cela pudessem se 

higienizar. As presas também informaram que passavam o dia inteiro confinadas em 

suas celas, tendo direito apenas a um dia de banho de sol por semana. Houve relatos da 

aplicação de sanção coletiva na unidade, por exemplo, a retirada de água, de 

ventiladores e de energia elétrica de celas inteiras por dez dias. O MEPCT/RJ verificou 

a precariedade da assistência jurídica, problema este que afetava de forma ainda mais 
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grave as presas estrangeiras. O atendimento à saúde era inexistente, faltando médicos no 

presídio. 

As demandas feitas diretamente à equipe do MEPCT/RJ foram 
majoritariamente sobre atenção médica, relatando total desamparo das 
presas com quadro de leucemia, com laudo para transplante de 
coração, HIV e problemas renais, cuidados oftalmológicos, pedra na 
vesícula, transtornos psiquiátricos, ortopédicos e caroço nos seios. Em 
alguns desses casos houve expressa determinação de cuidado por 
outros organismos de monitoramento, retirando as presas das celas. 
Contudo, o MEPCT/RJ constatou que elas não receberam atenção do 
setor médico ou foram levadas para atenção hospitalar. (MEPCT/RJ - 
Relatório de Visita do Presídio Nelson Hungria de 09 de novembro de 
2015) 

 

 As consequências gravosas do encarceramento feminino não se limitam somente às 

presas. As famílias se tornam responsáveis pelos cuidados dos filhos das mulheres 

detidas, do custo do transporte para a visitação (considerando que algumas unidades são 

distantes dos centros urbanos), da ausência da presença materna e dos maus tratos que 

as familiares são submetidas quando da visita. 

 

- Penitenciária Talavera Bruce: 

 

A penitenciária, construída na década de 1940, foi o primeiro espaço prisional do estado 

destinado exclusivamente para mulheres. Anteriormente, as presas eram detidas em 

estabelecimentos masculinos - em alas separadas dos homens - , nas unidades que eram 

mistas. O objetivo da construção da penitenciária não foi a melhoria das condições para 

as mulheres, mas sim um visão preconceituosa que entendia que  a mistura de homens e 

mulheres nos presídios trazia emoções perniciosas aos homens. Em seu interior, a 

disciplina era voltada para adequação da mulher à uma postura estereotipada de gênero. 

O espaço foi administrado pelas Irmãs do Bom Pastor até 1996, quando passou a 

integrar a estrutura carcerária do Estado. Nessa unidade, foram presas mulheres que 

militaram contra o regime ditatorial no país, mantidas em alas separadas das presas 

consideradas como presas comuns (GOMEZ, 2018). Deve ser ressaltado que, já nessa 

época, presas consideradas perigosas ou com sofrimento psíquico eram mantidas em 

isolamento na unidade, prática que como se perceberá, é mantida até o presente. 
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A unidade é responsável não apenas por receber presas em regime fechado, como 

também abriga presas grávidas. Um caso emblemático da unidade foi exposto no 

Relatório Anual do MEPCT/RJ de 2013, no qual constatou-se que uma presa idosa de 

79 anos, identificada durante uma visita em 30 de agosto de 2013, deveria estar 

cumprindo sua pena em regime domiciliar, conforme informações processuais apuradas 

pelo órgão. Em visita datada de 24 de fevereiro de 2014, foram apuradas denúncias de 

constante falta d'água na unidade, informação confirmada pela direção da unidade, que 

relatou receber somente dois carros pipa por dia, quantidade insuficiente para abastecer 

toda a unidade.  

Em nova visita no dia 29 de setembro de 2015, o MEPCT/RJ observou que a estrutura 

da penitenciária que era formada por 7 galerias, possuía uma fechada para obras à 

época. Cada galeria tinha capacidade para 436 pessoas. No entanto, tal contagem, 

informada pela direção, era feita levando em consideração não o número de camas 

(comarcas), mas sim de espaços vazios para se colocar colchões. Sua capacidade real 

comportava 299 presas e, no momento da visita, a penitenciária abrigava 375 mulheres. 

Dessas, 27 estavam grávidas: quinze na ala destinadas para gestantes e doze em celas 

comuns de uma galeria. No primeiro contato com as presas grávidas, elas reclamaram 

que a alimentação era inadequada, sendo a última refeição do dia entregue às 17 horas. 

A nutricionista da MWM, empresa responsável pela nutrição, informou também que 

não era fornecida alimentação especial às gestantes.  

No isolamento, foi localizada uma presa gestante que estava em condição precária, 

aparentando ser paciente psiquiátrica. Essa presa terminou passar pelo parto naquele 

mesmo mês, sozinha no isolamento, apesar das demais presas terem gritado por horas 

pedindo ajuda. Ela foi levada horas depois ao hospital, já com sua filha nos braços, 

ainda ligadas pelo cordão umbilical. (MEPCT/RJ - Relatório Anual de 2015) 

A unidade, assim como as demais do estado, não possuía nenhuma constância na 

distribuição de kit de higiene, de uniforme, de roupas de cama, cabendo destacar a falta 

de absorventes higiênicos. A unidade tampouco oferecia atividades recreativas, sendo 

somente garantido o banho de sol diário. Havia atividades educacionais e laborais na 

unidade. A reclamação quanto ao atendimento de saúde se mantinha, principalmente em 

casos emergenciais que ocorriam no turno da noite. Havia relatos de presas que, em 
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razão da demora de assistência, passaram pelo trabalho de parto e tiveram seus filhos 

dentro das galerias, contando somente com auxílio das outras internas. 

Em visita em julho de 2016, o MEPCT/RJ observou a manutenção de beliches na ala 

das grávidas, que ainda eram responsáveis pela higiene de sua própria cela. No dia da 

visita, existiam 370 presas na unidade, das quais 24 eram gestantes. No que se refere 

especificamente ao transporte de presas grávidas, foi relatado a equipe que elas eram 

transportadas algemadas. 

Elas contam que mesmo grávidas são transportadas algemadas e que 
em alguns momentos são conduzidas junto com outros presos. Uma  
presa relatou que foi transportada para Campos dos Goytacazes com 
um detento portador de tuberculose, e que não importava a distância 
percorrida, precisava segurar a urina. Algumas delas relataram que no 
momento do parto eram sendo levadas para o hospital no caminhão do 
SOE e não em uma ambulância e que este trajeto era feito com o uso 
das algemas. (MEPCT/RJ - Relatório de visita Penitenciária Talavera 
Bruce, em 27 de julho de 2016) 

 

 

- Unidade Materno Infantil Madre Tereza de Calcutá (UMI): 

 

A UMI foi a primeira creche penitenciária do país, inaugurada em 1966, como anexo da 

unidade Talavera Bruce, passando a funcionar autonomamente somente em 2005. Em 

visita realizada em 21 de outubro de 2015, o MEPCT/RJ atestou a diferença 

arquitetônica da unidade em relação a outras unidades prisionais, assemelhando-se mais 

a um abrigo, com boa aeração e iluminação. Nela, as relações pareciam forjadas mais 

com laços de solidariedade do que com o vigilantismo predominante na lógica prisional. 

O MEPCT/RJ ressalta, em seu Relatório Temático sobre Mulheres e Meninas 

encarceradas, que a unidade de aprisionamento de presas grávidas não é, inicialmente, a 

UMI, mas sim o Talavera Bruce. Ali, as mulheres eram submetidas a condições de 

abandono, insalubridade e violência. Durante a visita à UMI, houve denúncias sobre as 

violências praticadas pelo SOE durante o transporte, que muitas vezes utilizava algemas 

em mulheres grávidas.  

Devemos ainda apontar que o tempo de permanência na UMI é de seis meses, tempo 

mínimo de aleitamento, depois do qual as mulheres são separadas de seus filhos.  

Não há o que as perturbe mais do que o momento dessa separação. 
Sentem com muita angústia a constatação de que, assim que seu filho 
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completar seis meses de vida, ela voltará ao seu presídio, e que o bebê, 
caso haja outro responsável legal, ficará sob guarda dessa pessoa. Nas 
situações nas quais não há outro responsável legal, quando a mulher 
não tem alguém conhecido disponível para ficar com a guarda de seu 
filho, ele irá para um abrigo...Quando a situação se encaminha para a 
institucionalização do bebê, não há o que garanta a continuidade da 
relação entre ambos. Há burocracia e outros impedimentos para que 
uma mulher presa possa sair para ver seus filhos, abrigados ou 
não...para as crianças abrigadas, muitas vezes a saída é a adoção ou a 
inserção do Programa Família Acolhedora. As mães na situação de 
possível abrigamento de seu bebê questionaram as autoridades 
presentes no evento sobre as garantias de retomada da guarda da 
criança após seu livramento (MEPCT/RJ - Relatório Meninas, 
Mulheres e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro de 2015, p. 70 e 
71) 

 

Segundo pesquisa realizada em 2015 pelo LADIH-UFRJ, a partir de um grupo focal na 

unidade37, o perfil da mulher presa grávida na unidade era bem demarcado: 78% tinha 

até 27 anos, 77 % eram negras, 82% solteiras com baixa escolaridade, e 85% estavam 

em empregos informais quando foram presas e eram responsáveis pelo sustento do lar 

(19% integralmente, 22% parcialmente), sendo mais de 73% delas presas provisórias. A 

maioria foi presa com pequenas quantidades de drogas e foi enquadrada em crime de 

tráfico, sendo afirmado pela grande maioria que o que as levou à prisão foram questões 

financeiras. Ademais, 41,5% já haviam sido vitimadas, anteriormente, por violência de 

gênero, 65,9% não recebiam visitas, e apenas 9,8%  tinha recebido atendimento pré-

natal. 

 

- Presídio Nilza da Silva Santos: 

 

O presídio é uma das unidades femininas do sistema carcerário fluminense e abriga 

presas condenadas, presas provisórias e presas em regime semiaberto. De acordo com o 

relatório sobre mulheres e meninas encarceradas, no ano de 2015, havia 310 presas na 

unidade, apesar de sua capacidade ser de 224 (138,40% acima do máximo permitido). 

Naquele momento, 135 das 310 presas eram provisórias. Segundo os membros do 

MEPCT/RJ, na ocasião de uma vistoria, em conversa com as presas, foi percebido que 

                                                        
37BOITEUX, Luciana, FERNANDES, Maira, PANCIERI, Aline, CHERNICARO, Luciana. “Mulheres e 
crianças encarceradas: um estudo jurídico- social sobre a experiência da maternidade no sistema prisional 
do Rio de Janeiro”, LADIH- UFRJ, 2015 
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Algumas de fato precisavam de um acompanhamento psicológico, 
decorrente da solidão gerada pela falta de visita e até mesmo notícias 
dos filhos, outras por estarem com problemas de saúde e não estarem 
conseguindo os encaminhamentos necessários, uma presa inclusive 
corria o risco de perder a visão. (MEPCT/RJ - Relatório Meninas, 
Mulheres e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro de 2015, p. 39) 

 

Não existia escola na unidade e o único projeto educacional existente era a alfabetização 

promovida pela Pastoral Carcerária. Não havia condições mínimas de higiene e 

absorventes higiênicos não eram distribuídos de forma regular. As presas contavam 

exclusivamente com o auxílio das famílias na visita, o que é extremamente 

problemático e mais gravoso do que a situação dos homens presos, uma vez que que as 

mulheres privadas de liberdade, em sua grande maioria, costumam receber menos 

visitas, em razão do preconceito e estigma que recaem sobre elas. 

No ano de 2016, o MEPCT/RJ realizou nova visita de monitoramento na unidade e 

verificou que esta continuava superlotada, havendo 352 presas para apenas 224 vagas. A 

unidade é arquitetonicamente muito diferente dos demais presídios do estado. O prédio 

foi construído em 1888, ainda no período do Império, e funcionou como presídio 

exclusivamente masculino até o ano de 2008. A unidade possui muros baixos e está, 

dentro das limitações de uma unidade prisional, inserida na dinâmica da cidade. Isso 

facilita a visita familiar e a mobilidade das internas que cumprem pena em regime 

semiaberto.  

O MEPCT/RJ relatou ter recebido algumas queixas no que tange à segurança (como o 

arremesso de objetos do exterior para dentro da unidade), mas tais reclamações não são 

diferentes daquelas feitas em unidades mais isoladas e com muros mais altos. É 

fundamental destacar que o governo do estado havia prometido adaptar a unidade para 

receber mulheres, construindo creches e outras dependências que respeitassem as 

necessidades básicas inerentes às presas, mas esta obra, por exemplo, estava paralisada 

no momento da visita. Desse modo, a unidade não podia receber mulheres grávidas. 

Durante a vistoria, foi verificado que as presas vestiam uniformes em péssimo estado de 

conservação e que algumas sequer possuíam uniforme. A diretora da unidade afirmou 

que a entrega de materiais, como os kits de higiene - que não incluem absorventes 
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higiênicos -, era realizada de carro comum e, muitas vezes, era quantitativamente 

insuficiente. Os absorventes distribuídos para as presas eram de tamanho único e se 

assemelham a absorventes pós parto. Além disso, muitos dos artigos de primeira 

necessidade não eram sequer fornecidos à unidade, de forma que os parentes das presas 

os levavam no momento da custódia, onerando as famílias com uma responsabilidade 

que deveria ser do Estado. A direção da unidade afirmou que a alimentação era 

fornecida pela empresa Nutry Energi, tendo sido observado pelo MEPCT/RJ que os 

valores dos alimentos na cantina da unidade eram desproporcionais em relação à 

condição financeira da maior parte das internas. 

No que concerne à saúde das presas, muitas delas afirmaram sofrer com infecções 

urinárias e outras doenças relacionadas à saúde da mulher. O MEPCT/RJ também 

constatou que não havia mais revista vexatória no momento de visita familiar. Apesar 

de ser permitida a visita uma vez por semana, a maior parte das internas não recebia 

visitas e apenas duas internas recebiam visitas íntimas na unidade. As presas tinham 

apenas uma hora de banho de sol e em um espaço pequeno, muitas disseram ficar até 

duas semanas sem o mesmo. Passavam a maior parte do tempo “na tranca”, dentro das 

celas, que comportavam de cinco a seis presas. 

A unidade não apresentava programas ativos de educação. O programa Brasil 

Alfabetizado havia sido suspenso e a diretora afirmou que a parceria com o SENAC 

para cursos profissionalizantes estava em curso, mas naquele momento não havia 

nenhum curso sendo ofertado. Foi informado que a SEAP havia autorizado a construção 

de uma escola com um laboratório de informática. Na unidade existiam 27 presas que 

trabalhavam como faxina e recebiam 75% do salário mínimo pela Fundação Santa 

Cabrini. Foi informado à equipe do MEPCT/RJ que havia dois anos que o número de 

vagas ofertadas não aumentava. 

Na unidade existia atendimento médico ambulatorial e o primeiro atendimento às presas 

era feito no momento do ingresso na unidade. Porém, muitas internas reclamaram da 

presença constante de doenças de pele e se queixaram da demora do atendimento 

médico, principalmente quando as demandas implicavam em atendimento externo. 

Havia uma psicóloga e uma assistente social que trabalhavam na unidade duas vezes por 

semana. As celas de isolamento da unidade eram utilizadas para o cumprimento de 
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medidas disciplinares e, segundo as internas, estavam “sempre cheias”. Os processos 

disciplinares respeitavam os ritos da Comissão Técnica de Classificação. 

A direção da unidade manifestou preocupação com o fato de que, desde fevereiro de 

2016, haviam sido registradas mais entradas de internas na unidade, sem ter havido 

qualquer saída de presas da mesma. As presas relataram sofrer com as condenações 

estipuladas pelo judiciário, que impunham penas desproporcionais, sempre tendendo a 

mantê-las o máximo de tempo possível dentro do cárcere. 

 

 

- Instituto Penal Oscar Stevenson: 

 

A unidade é um centro de privação de liberdade feminino, para presas sentenciadas para 

cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto. O Instituto, no momento da visita 

do MEPCT/RJ, em 2015, tinha 392 vagas e abrigava 314 presas. Apesar de não 

funcionar dentro da sua lotação máxima, existiam celas superlotadas, em função da 

divisão interna de presas por galerias. Ainda, as presas que não possuíam o benefício 

para sair da unidade durante o dia eram agrupadas em celas superlotadas, o que fazia 

com que algumas dormissem no chão, sem dispor de colchão. A direção da unidade 

denunciou a insegurança na região e o problema da falta d’água que já se estendia por 

todo o dia da visita. 

No que concerne à alimentação das presas, a empresa Sublime Sabor realizava o 

fornecimento de almoço e jantar, enquanto a empresa Primus era responsável pelo café 

da manhã e pelo lanche. As internas reclamaram da alimentação fornecida, afirmando 

receberem sempre os mesmos alimentos, fato que pode ser relacionado ao atraso do 

pagamento das terceirizadas por parte da SEAP. Os membros do MEPCT/RJ 

constataram a insalubridade das celas, relatando haver, por exemplo, baratas no seu 

interior.  

A direção da unidade alegou que poucas presas recebiam visitas. Aquela que estavam 

cumprindo regime aberto estavam proibidas de receber visitas, sob a justificativa de que 

elas poderiam visitar os familiares no período que estivessem na rua. Porém, na maioria 

dos casos, isso era impossível, pois as presas trabalhavam durante todo o tempo que 
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passavam fora da unidade.Consequentemente, tal restrição significava a total ausência 

de contato familiar.  

As presas também reclamaram do banho de sol, afirmando que esse ocorria apenas uma 

vez por semana, diferentemente do que a direção da unidade alegava. Além disso, 

observou-se que as internas em regime aberto passavam a maior parte do tempo em que 

permaneciam na unidade na tranca (durante a noite, nos finais de semana e nos feriados) 

o que é incompatível com o regime que deveria ser concedido a elas. 

Não eram oferecidas atividades educativas e as atividades laborais eram todas extra 

muros, ou seja, disponíveis apenas para aquelas que poderiam ter acesso a esse 

benefício. A assistência religiosa fornecida era apenas de matriz cristã. De acordo com a 

direção, muitas presas faziam uso de remédio controlado, mas a unidade sofria com a 

falta de medicamentos. As presas afirmaram lidar com a falta de atendimento médico, 

precisando serem levadas à UPA de Gericinó, que também tinha problemas estruturais. 

Por vezes, as presas afirmaram terem sido algemadas no transporte pelo SOE e escutado 

agressões verbais. É necessário pontuar que existia um ginecologista no quadro técnico 

da unidade. 

Muitas presas relataram ter sofrido agressões físicas por parte dos agentes homens 

presentes na unidade. Tapas no rosto, por exemplo, era algo comum na dinâmica do 

presídio. Foi também denunciado que medidas disciplinares eram aplicadas em função 

de eventuais atrasos no retorno à instituição, fato que ocorria, muitas vezes, em razão da 

distância da unidade dos locais de trabalho das internas. Foi relatado o caso de presas 

que perderam o benefício do trabalho extra muros exclusivamente por conta de atrasos 

esporádicos. 

 

 Testemunho de Lívia Casseres: Defensora Pública 

 

 Eu sou Lívia Casseres, sou Defensora Pública aqui no Estado do Rio, e eu me graduei 

em Direito na Faculdade de Direito da UERJ, na turma de 2003, que foi, 

coincidentemente, a primeira turma com cotas para estudantes negros. Eu sou 

ingressante pelas cotas, sou cotista da UERJ, e me formei em 2008, no primeiro 

semestre de 2008. Eu sempre tive esse interesse de trabalhar com a Defensoria Pública, 
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desde que eu tomei conhecimento da estrutura do sistema de justiça, foi a instituição 

que mais me interessou. Cheguei a fazer algumas pesquisas no Ministério do Trabalho, 

Ministério Público do Trabalho, e a trabalhar dentro da universidade com a disciplina 

Direito do Trabalho, em monitorias e esse tipo de atividades, mas acabou que a temática 

que mais me seduzia era a questão criminal, os direitos humanos, então por isso acho 

que a Defensoria foi um lugar que me despertou bastante interesse em trabalhar. Eu 

estagiei na Defensoria durante vários anos, sempre em varas criminais, e depois na 

Procuradoria do INSS, por um curto período, não foi uma experiência que eu tenha tido 

muita afinidade, e aí fui tendo mais certeza de que gostaria de trabalhar na Defensoria. 

E aí, no final da faculdade, eu prestei concurso pro escritório modelo (da UERJ). Tem 

um programa de residência jurídica lá, que é uma advocacia popular né, o escritório 

presta assistência jurídica gratuita pras pessoas de Vila Isabel, Mangueira, região no 

entorno da universidade, e ali eu fiquei na área criminal, já prestando o serviço de 

advocacia criminal pra essas família, essas pessoas que ficam nos bairros que ficam no 

entorno da UERJ. Então, foi mais ou menos um ano e meio trabalhando nessa temática 

lá no escritório, de 2009 a 2010. Logo em seguida eu prestei concurso para o cargo de 

técnico na Defensoria e entrei no concurso de 2010, final de 2010. Então, eu exerci esse 

cargo de técnico superior jurídico na Coordenação de Defesa Criminal da Defensoria, 

entre 2010 e 2011, ou 2011 a 2012, posso estar confundindo. Acho que eu tomei posse 

em dezembro de 2010 e exerci até janeiro de 2012, mais ou menos, e foi uma 

experiência bem rica, bastante interessante. Na época teve problemas enormes e 

políticos. Teve a prisão dos bombeiros, que a Coordenação Criminal, que na época 

chamava Assessoria Criminal do Defensor Geral, estava ligada diretamente. Teve o 

assassinato da juíza Patrícia Acioli na mesma época...Então a Coordenação Criminal 

acabou me levando muito para essa prática criminal mais uma vez, de Defensoria 

Criminal, Defensoria da Execução Penal. E aí, eu continuei prestando concurso para o 

cargo de Defensor e acabei iniciando na Defensoria do Estado do Rio Grande do Sul e 

comecei a trabalhar lá em março de 2012, e fiquei lá 6 meses, até setembro de 2012, 

quando eu passei pro concurso do Rio. Lá também foi bastante enriquecedor, conhecer a 

dinâmica da Defensoria do Rio Grande do Sul, que é muito mais jovem que a nossa, 

então ela não tem alguns dos vícios institucionais que a Defensoria do Rio tem. 

Quando eu vim pro Rio, eu senti muita diferença de entrar numa instituição que era pré 

Constituição de 1988, ela é da década de 60, 50/60, então ela já vem cheia de tradições 
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complicadas, assim, do ponto de vista republicano, né. É uma Defensoria que tem 

pessoas que advogam de maneira privada, apesar de exercerem cargos de defensor. É 

uma Defensoria que cada um se enxerga muito como o dono do seu pedaço de 

Defensoria, dono dos seus horários, dono da forma de funcionamento. Uma relação 

mais complicada entre funcionários e defensores, né, tem uma distância muito grande 

salarial, de controle, mas tem várias outras virtudes. Tem (uma) estrutura muito boa, ela 

está em todas as comarcas, e tem a tradição de ser muito inovadora, é uma Defensoria 

que é vanguarda pro resto do país. As outras instituições, até um certo tempo, se 

espelharam na Defensoria do Rio, que é a maior e tem experiências importantes 

coletivas, desde que ela existe. 

Em 2015, a equipe do André Castro me convidou pra cuidar do Núcleo dos Direitos 

Homoafetivos e Diversidade Sexual, que é o NUDIVERSIS. Ele é criado em 2011, a 

partir do Conselho (Estadual) LGBT, com uma provocação do Conselho, a Defensoria 

cria. E do NUCORA, que foi criado em 2014, que é o Núcleo contra a Desigualdade 

Racial. O NUCORA teve muita relação com a gestão do ex-Defensor Geral, Nilson 

Bruno, que tinha proximidade com alguns segmentos do movimento negro. E a minha 

leitura é de que, a partir dessa proximidade, ele criou o NUCORA, por uma demanda e 

por uma troca com esses segmentos do movimento negro. E são dois núcleos bastante 

interessantes, que lidam com uma questão nova da Defensoria, porque a Defensoria está 

muito ligada na sua história à advocacia pros pobres, advocacia pras pessoas que não 

tem condição econômica de bancar um profissional. Só que, mais recentemente, com as 

Emendas Constitucionais que trataram da Defensoria e com mudanças no Código de 

Processo Civil, a questão da tutela coletiva (vem) ganhando mais força. A Defensoria 

acaba ganhando uma característica nova, que é a de promover Direitos Humanos e 

defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, passa a ser entendido que a 

situação econômica não é a única situação a ser abordada dentre as injustiças que a 

Defensoria trata...então outros tipos de injustiça, como a injustiça contra grupos 

discriminados historicamente, também entra na pauta da agenda da Defensoria. Esses 

dois núcleos que eu trabalho, estão muito relacionados a isso. O Núcleo da Mulher é a 

mesma coisa, núcleo ou órgãos que cuidam dos direitos indígenas, comunidades 

religiosas, pelo Brasil todo, estão começando a despontar. Só que isso também tem uma 

dificuldade porque a questão central da Defensoria ainda é a questão da pobreza e existe 

o tratamento do usuário ou da usuária da Defensoria ainda baseado muito numa ideia 



 

345 
 

universal de pobreza. Então, por exemplo, a assistência prestada ao preso é a mesma, 

independentemente de se tratar de uma mulher ou um homem privado de liberdade, uma 

travesti privada de liberdade. Então, a Defensoria ainda está num processo muito inicial 

de trabalhar com essas noções de reconhecimento, desigualdade simbólica, estrutural, 

discriminação...Isso ainda é uma coisa muito nova para nós. Esses dois núcleos que eu 

trabalho têm muitas dificuldades estruturais, porque tem pouco investimento dentro do 

universo da Defensoria pra se trabalhar questões tão importantes e tão estruturais. Hoje 

eu sou a única defensora nos dois núcleos e tem dois funcionários em cada um deles. E 

a gente conta com o trabalho dos estagiários também, três estagiários em cada um 

desses núcleos. E nesse momento eu ainda tenho que me dividir um pouco com o 

Núcleo de Direitos Humanos, que por trabalhar com violência policial, acaba 

tangenciando muito a questão do rascimo. Então, a gente trabalha em parceria nas 

situações de violência institucional em favelas, contra a população negra, filtragem 

racial, esse tipo de demanda, as discussões sobre genocídio da população negra, a gente 

trabalha junto, o NUCORA em parceria com o Núcleo de Direitos Humanos. 

Se eu puder destacar trabalhos que a gente tem feito, acho que no NUDIVERSIS os 

grandes trabalhos que a gente conseguiu promover, de 2015 pra cá, foram as parcerias 

com o Conselho (estadual) LGBT, que era um Conselho de Direitos muito forte aqui no 

nosso estado. E, com pesar, eu digo que ele está cada vez mais devagar, deficiente, 

porque ele era muito impulsionado pelo Programa Rio sem Homofobia, que tá 

completamente desmontado, e era muito forte, muito forte, porque ele tinha eco dentro 

da estrutura do governo, tinha um gestor na Secretaria de Direitos Humanos, que é o 

Claudio Nascimento, que dava seguimento a tudo que era discutido dentro do Conselho. 

Então isso gerava um benefício enorme pra política pública.(...) A primeira provocação 

que o Conselho fez pra gente, foi justamente olhar pras mulheres trans e travestis 

privadas de liberdade. Logo em janeiro de 2015, a gente fez uma primeira ida no 

(pre'sidio) Evaristo de Moraes, depois a gente chegou a ir, só a Defensoria, em outras 

três cadeias, o Alfredo Trajan e agora não lembro de cabeça de todas as outras, acho que 

a Jonas Lopes e mais alguma que eu não lembro. E a gente desenvolveu um 

questionário, para primeiro ter um diagnóstico, assim, qual a situação do Estado da arte 

do tratamento das pessoas LGBT privadas de liberdade, porque a gente não tinha dados. 

A própria Defensoria, quando ela faz esse atendimento do sistema genérico, não tem 

grandes...não tem produção de dados sobre esses presos, sobre essas pessoas, e não se 
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conhece né, quem são esses sujeitos presos, como eles se orientam sexualmente, como 

eles vivenciam a identidade de gênero dentro do cárcere...A gente não tinha essas 

informações. Aí a gente produziu um questionário aqui com a equipe técnica, que é 

composta por uma psicóloga, a Marina Vilar, e uma assistente social, a Talita Tomé, pra 

tentar ter um retrato, "o que que o LGBT vive hoje no cárcere no Rio de Janeiro". E a 

gente entrevistou umas 50 a 60 pessoas com um relato, assim, unânime de uma 

violência institucional muito intensa pelo fato de serem LGBTs, além da violência do 

cárcere usual. São pessoas que relataram que a sua existência ali naquele lugar é vista 

como um problema. Então, no momento do transporte, muitas vezes, a equipe solicitava 

transporte para um preso doente, passando mal, e quando a equipe do SOE (divisão 

responsável pelo transporte dos presos e presas) chega, a gente ouviu de mais de uma 

pessoa, "ah, esse viadinho aí, vou ter que levar essa bicha pro hospital", aí começa a 

"descer a porrada" na pessoa. As equipes dos agentes estatais incomodadas por 

perderem o seu tempo com uma pessoa que é considerada um lixo humano, né, uma 

travesti. A travesti é vista como prostituta, usualmente. E a gente viu pessoas que tinha 

uma pessoa que era toda cortada, tinha uns vinte anos de cadeia já, uma pessoa que já 

tava no sistema há muito tempo, e que nos falava que já passou por tudo que se pode 

imaginar dentro do sistema, inclusive dar um ataque uma vez, que ela não suportou, 

entrou em quase um surto dentro da sala da direção e quebrou uma porta de vidro em 

cima de si mesma, chutou a porta de vidro. Então, essa pessoa era toda cortada, os 

braços, o rosto, enfim, um negócio dramático. Até as questões mais coletivas, por 

exemplo, revista (processo de ver se o preso está com algo que não é permitido): 

revistas de transexuais sendo feitas no meio coletivo comum, então, por exemplo, 

transexual, na cadeia, muitas vezes a pessoa tem um corpo completamente modificado. 

Além dela se identificar como mulher, ela tem um corpo completamente diferente do 

corpo de um homem, tem seios, tem nádegas como uma mulher, então, não pode ser 

revistada no meio do coletivo comum, colocada nua. E o relato geral é de que essa 

revista acontece em meio aos outros presos...a pessoa tem que se agachar, fica sendo 

objeto de deboche, chacota, no mínimo, perante aos outros presos. O banho de sol, 

muitas transexuais reclamaram que eram forçadas a tirar a camisa, que é o procedimento 

para os homens, tirar a camisa, e aí ficavam com o seio exposto. Nem todas tinham 

acesso a sutiã, calcinha, porque as unidades, nem todas permitiam que entrasse uma 

roupa íntima feminina para essas pessoas. O acesso aos hormônios...muitas vezes a 

pessoa tava numa terapia hormonal na liberdade já avançada, e aí quando entra no 
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sistema carcerário perde o acesso aos hormônios, aí começa a ter barba, a voz modifica. 

E a gente conseguiu um dado do IED, que é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes 

aqui do estado, que produziu um parecer pro NUDIVERSIS, explicando que isso tem 

consequência pro fígado. Quando a pessoa interrompe a terapia hormonal de maneira 

brusca, além das consequências emocionais, pode ter consequências sérias para a saúde 

física mesmo, então outro ponto preocupante era esse, da saúde das pessoas. E muitas 

delas, por não terem acesso, faziam uso irregular de medicação, de silicone industrial. A 

gente tem uma pessoa que, renovamos o pedido domiciliar pra ela agora em dezembro, 

que tem silicone industrial injetado no corpo inteiro, na boca, no seio, nas nádegas, e 

esse material tá inflamado constantemente. E ela teria que fazer uma cirurgia complexa 

de desbridamento, que é de abrir o músculo e tentar retirar aquele silicone que tá colado 

no tecido, um negócio extremamente complexo, que a saúde prisional não dá conta, não 

tem CTI, não tem estrutura para fazer essa cirurgia. A gente tá trabalhando desde 2016 

pra essa pessoa ter tratamento extra muros, mas não temos conseguido, e esse pedido 

domiciliar que nós fizemos em dezembro foi indeferido. Agora, a gente está estudando 

um Habeas Corpus pra essa pessoa, porque por ela ter uma enfermidade grave, ela tem 

direito ao regime domiciliar, mas isso não tá sendo reconhecido. 

O judiciário, como um todo, acho que tá muito longe de tratar essas injustiças de 

maneira adequada, é um judiciário que tem uma postura, muito mesmo, de exercício de 

poder de uma classe sobre as pessoas. O controle é mínimo, o controle popular da 

atividade jurisdicional é praticamente zero. A postura do judiciário fluminense, por 

exemplo, em relação às cadeias é de legitimar uma tortura coletiva de 50 mil pessoas, 

porque o sistema prisional está transbordando de gente, as pessoas estão morrendo por 

doença, não é nem por violência. E a gente aqui dos Direitos Humanos trabalha muito 

com a perspectiva da tortura e da violência institucional e discriminação, mas o pessoal 

do sistema penitenciário trabalha com as mortes por doença, né. O sistema prisional está 

tão caótico que hoje o massacre que está acontecendo no Rio de Janeiro é silencioso, é 

um massacre por falta de atendimento de saúde, gente morrendo por pneumonia, por 

tuberculose, é preso com sarna, é preso sem comida, sem água, a distribuição de água é 

restrita. Então a postura do judiciário é absolutamente conivente com tudo isso. O 

judiciário assina embaixo. Deixa sempre o trabalho sujo para as polícias e para a SEAP, 

mas quem tá por trás assinando tudo isso é o poder judiciário. E o cuidado com as 

identidades, as singularidades, é zero, é nenhum. A gente tem pequenos avanços muito 
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pontuais em outros temas, mas no tema das pessoas privadas de liberdade é zero...Tanto 

que a gente viveu também o caso das mulheres privadas de liberdade, a partir de uma 

situação individual concreta, de uma presa que deu à luz sozinha numa solitária. Isso foi 

denunciado por um visitante...(então,) um juiz de execução penal fez uma fiscalização e 

constatou que realmente uma presa com questão de saúde mental, trancada numa 

solitária, numa cadeia comum, deu à luz sozinha ali a um bebê. Então, uma situação de 

extrema violência e abandono que essa mulher viveu. Ela, com 40 semanas de gestação, 

foi colocada numa solitária, uma mulher em surto psiquiátrico, porque ela tinha uso 

problemático de drogas antes de ingressar no cárcere, ela entra como acusada de 

traficante e ela é colocada numa cadeia comum grávida. Isso levou a ela ter um parto 

sozinha lá na solitária e ser jogada de volta depois, depois que a bebê e ela são recebidas 

no hospital...a presa é devolvida àquela mesma solitária, da onde ela tinha acabado de 

dar à luz, com a pulseirinha da bebê na mão. Então, foi uma situação também que 

chocou a gente, e levou a Defensoria a repensar todos os seus fluxos, seus sistemas. É 

aquilo que eu estava explicando antes, a Defensoria ainda tá muito no início desse...de 

reconhecer os seus problemas, como que a assistência jurídica que tem sido prestada por 

nós não tem sido capaz de enxergar as peculiaridades de cada tipo de grupo ou de 

sujeito que precisa dessa assistência. E não tem sido capaz de, com uma prática muito 

focada na burocracia, de produzir transformações estruturais. Se é uma prática que se 

espelha na burocracia judicial, a gente não transforma nada. A Defensoria acabou 

crescendo no Rio de Janeiro à luz do judiciário...Então, muito nessa lógica de se alinhar 

à burocracia judicial, e se enxergar como um apêndice da Justiça, do poder judiciário. 

Mas eu acredito que isso tá lentamente começando a se modificar, a Defensoria se 

enxergar como instituição promotora de direitos humanos e de defesa das pessoas em 

situação de vulnerabilidade, independentemente de atuação judicial. (...) Ainda tem o 

nosso trabalho de promover mudanças dentro da própria Defensoria. Esse trabalho 

também é muito difícil, chegar nos colegas, fazer um trabalho educativo com eles, 

sensibilizar, tirar um pouco da zona de conforto, e falar "olha, tem coisas novas que 

você pode estudar, direito internacional dos direitos humanos, que é uma coisa pouco 

valorizada nas faculdades, a gente pode botar isso nas petições, a gente pode atender de 

forma diferente". O conhecimento interdisciplinar também é muito pouco valorizado na 

Defensoria. A gente tem no quadro inteiro de equipes técnicas, se eu não me engano 10 

ou 12 profissionais, é pouquíssimo. O quadro de defensores tá em 600 ou 700 

defensores e tem 10 psicólogos e assistentes sociais, só na capital e em pouquíssimos 
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núcleos...Em outros lugares, na Defensoria de São Paulo, por exemplo, cada unidade 

tem uma equipe técnica. 

O mundo da Justiça tá muito contaminado por autoritarismo, até do conhecimento. O 

defensor, eu mesma, quando ingressa na carreira, pensa que vai entregar uma solução 

jurídica para o problema que o cidadão ou a cidadã tá trazendo. Na prática, a gente vai 

ver que não é nada disso. Tem uma dificuldade de escuta muito grande, a gente se 

enxerga muito como a autoridade que vai entregar a solução e pouco como uma pessoa 

que tá prestando um serviço que precisa, inclusive, ser pactuado com aquele destinatário 

do serviço, que vai dizer qual é a demanda, qual é o melhor tipo de abordagem. E a 

psicologia e o serviço social ajudam muito nessa mediação, nesse encontro da melhor 

solução e do melhor caminho. 

A questão do cárcere a gente teve avanços importantes, teve uma resolução que foi feita 

pela SEAP depois que a gente produziu relatórios, discutiu com o Conselho, chamou o 

Secretário, naquela época, de Administração Penitenciária para uma reunião do 

Conselho e ele acolheu a sugestão de editar uma resolução regulamentando como 

deveria ser o tratamento dos LGBTs no sistema prisional do Rio. Isso foi muito 

positivo, foi um avanço excelente. Só que a gente precisava que esse Conselho tivesse 

ativo o suficiente para manter, em parceria com a Defensoria, uma fiscalização, porque 

entregar isso para os defensores do sistema prisional hoje é impossível. Os defensores 

estão com 1 mil a 2 mil presos cada um, então é impossível entregar esta tarefa hoje ao 

Núcleo do Sistema Penitenciário, de fiscalizar condições de encarceramento, porque os 

defensores estão extremamente tomados pelo trabalho burocrático de peticionamento 

que seria, assim, o mínimo que a gente pode oferecer. (...) Aí, a gente tá se 

reorganizando aqui pra ver como continuar vendo esse problema. Hoje, a defensora do 

(presídio) Evaristo de Moraes, que é a Alice Frazão, está puxando para si a tarefa de 

fiscalizar, porque o Evaristo, especificamente, é um presídio que concentra um número 

enorme de LGBTs. Por ele ser historicamente um presídio de seguro e tal, ele começou 

a ser escolhido mesmo pela SEAP como local de referência para LGBTs, então hoje a 

pessoa LGBT pode optar por ser transferido para o Evaristo. 

  

Noelle Resende: As pessoas trans podem optar por ficar no presídio feminino?  
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Lívia Casseres: Podem. Pela resolução, podem. Tanto pela resolução do Rio, quanto 

pela Resolução do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária. 

Noelle Resende: E elas tem optado?  

Lívia Casseres: Não, é muito raro. A gente entrevistou essas 60 trans, mais ou menos, 

em 2015, e nenhuma queria, porque parece que a convivência entre presos é 

harmoniosa, a gente não tem escutado relato de violência entre presos. 

 

A mais recente violência estrutural que foi marcante, foi um rapaz gay que foi até uma 

delegacia para denunciar o furto do celular dele de madrugada, e foi brutalmente 

torturado pelo inspetor que recebeu ele na delegacia, que ficou incomodadíssimo de às 

5:00 da manhã ser interrompido por um "veadinho" querendo fazer registro de 

ocorrência. Segundo esse inspetor, o "veadinho" tava bêbado e ele estaria chegando de 

madrugada de festa, de noitada, e como essa pessoa não acatou a ordem do inspetor de 

"vai pra casa e volta aqui outra dia, não enche meu saco", o inspetor achou melhor 

espancar essa pessoa. Então, esse menino, ele perdeu o dente, teve fratura no rosto, foi 

brutalmente espancado, e levado detido pro hospital pelo torturador. (...) Ele (o rapaz 

que foi torturado) está sendo processado por desacato, resistência e desobediência. A 

gente chama que é o combo da Defensoria. Inclusive, no concurso costuma cair tese de 

defesa relacionada a esses três crimes. A gente vê que hoje, no período democrático 

brasileiro, um dos instrumentos preferidos das forças de segurança pra deter uma pessoa 

sem qualquer motivação é o combo, porque se a pessoa começar a debater com o agente 

estatal, por qualquer razão que seja, isso já pode ser interpretado como desacato, 

desobediência e resistência, então são três crimes que autorizam a levar a pessoa presa, 

entendeu? Então esse combo foi um combo que levou esse rapaz a receber voz de 

prisão, e ele foi atendido no hospital da rede pública ao lado do torturador. Também 

chamou atenção isso no caso, os profissionais de saúde não exigiram um atendimento a 

sós com uma pessoa que estava toda espancada. Chega uma pessoa dentro de uma 

viatura policial, num hospital público, e o médico vê que ela está toda espancada, e não 

exige que o agente dê licença para que possa conversar em reservado com o seu 

paciente. Foi uma coisa que a gente ficou escandalizado. E até oficiamos Conselho de 

Medicina, Secretaria de Saúde, para entender melhor que protocolo é esse dos 

profissionais de saúde de pegar uma pessoa totalmente espancada, que foi conduzida ao 

hospital dentro de uma viatura policial, e como é que é isso...não notificou ninguém (de) 

que fez esse atendimento, o rapaz não ficou internado, simplesmente recebeu lá um 
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analgésico, um negócio qualquer, e foi pra casa, e o torturador ainda teve a cara de pau 

de perguntar se queria que levasse ele em casa. Então, depois ele vai todo machucado 

sozinho, no próprio hospital foi tratado como bandido, como responsável por 

aquelas...pela situação que ele tava vivendo. É um rapaz que não tá conseguindo cursar 

universidade mais desde que isso aconteceu, ele era estudante universitário. Ele não 

consegue tratamento dentário, a gente tá terminando de reunir os documentos para fazer 

a ação indenizatória dele, para pedir uma pensão contra o Estado, porque ele não 

consegue colocar os dentes, porque o tratamento para as feridas que ele teve é muito 

caro, o tratamento odontológico, ele vai ter que "botar" prótese, implante, uma série de 

coisas. Ele não está conseguindo isso no sistema do SUS, está na base do favor, do 

amigo que indicou, alguém que tá fazendo na caridade. E é uma pessoa que tá 

completamente abandonada, tá aterrorizado, morre de medo de passar perto da 

delegacia, ele mora perto dessa região. E na Corregedoria de Polícia, o pedido que a 

Defensoria fez de recolhimento da arma desse agente estatal e de retirada dele de 

funções de policiamento ostensivo ou qualquer coisa assim, não foi acolhida, tá? Então, 

ele continua com o porte de arma e mantém a atividade dele normal na polícia civil. 

Então, é muito complicado, um caso que foi bem marcante também porque foi por uma 

razão absolutamente banal. O cara foi espancado simplesmente porque era um gay, é 

um rapaz negro, que foi visto como incômodo às 5:00 da manhã na delegacia. E o 

negócio é bem brutal também. E ainda envolveu o hospital, que a gente ficou bem 

impressionado de como é que os equipamentos de saúde também não tratam da questão 

da tortura, não existe, não tem protocolo, não tem conduta padrão pra você tratar uma 

vítima de tortura. (...) Essa é a impressão que eu tenho de como o problema foi tratado 

na Corregedoria de Polícia Civil, entendeu? O cara (inspetor de polícia) não foi tratado 

como uma pessoa que cometeu uma lesão grave aos direitos de alguém. Foi muito mais 

tratado como um problema de imagem da Polícia Civil e tal do que qualquer outra 

coisa. 

O trabalho do NUCORA, nos primeiros anos, de 2015 a 2016, foi um trabalho de 

aproximação da sociedade civil. Porque o NUCORA, como ele tava muito ligado a 

alguns segmentos do movimento negro, quando eu entrei, a minha ideia era expandir, 

que o NUCORA conseguisse atingir outros segmentos, outras gerações, não ficasse 

aquela coisa fisiológica de um espaço privilegiado de um determinado partido ou 

movimento ou instituição. E aí, primeiro teve essa coisa de divulgar o núcleo, divulgar 
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que ele existia, tentar chegar numa linha de trabalho.. E a gente teve muito contato com 

população quilombola, com pessoal dos terreiros e com segmentos mais jovens do 

movimento negro, pessoal dos coletivos das favelas, coletivos universitários. E as 

questões dos quilombolas a gente tá com muita dificuldade de dar seguimento, porque 

eles estão espalhados no Estado inteiro, então pela estrutura que o NUCORA tem hoje, 

está muito difícil cuidar melhor e promover direitos dos remanescentes dos quilombos. 

No futuro, eu espero que, com mais estrutura, possa prestar (uma) assistência melhor. 

Os povos de terreiros a gente presta um atendimento de oferecer os estatutos de pessoa 

jurídica para quem deseja formalizar como pessoa jurídica uma casa religiosa, fazer isso 

aqui de forma gratuita e tudo mais. E tem uma demanda também, que eu acho que se a 

gente tivesse mais estrutura poderia tratar, mas atualmente não estamos conseguindo, 

que é de atos de ódio motivados por intolerância religiosa que as casas de terreiro tem 

sido vítimas, cada vez mais. E o Estado não tá dando conta de investigar, de 

responsabilizar ninguém, as investigações dão em nada, as pessoas ficam sem resposta, 

e não se sentem protegidas por ninguém. E como são religiosos, são pessoas 

extremamente pacíficas...ficam completamente vulneráveis. Já tem até relato de pessoas 

do tráfico se evangelizarem - pela presença dos evangélicos dentro das cadeias -, e isso 

gerar um ódio cada vez maior nas comunidades, nas favelas que tem tráfico, contra os 

segmentos de matriz africana. Mas é uma coisa que também o NUCORA precisaria de 

muito mais tempo pra se dedicar. É uma coisa importante que tá no nosso projeto, mas 

ainda não conseguimos fazer de maneira satisfatória. (...) A gente definiu que a 

prioridade do NUCORA é cuidar do genocídio da população negra, então violência 

institucional contra pessoas negras na zona urbana aqui no Rio de Janeiro, 

especialmente nas favelas, nos espaços periféricos. Então, hoje é o grande objeto que a 

gente...tá concentrando o trabalho do NUCORA, é na violência institucional nas 

favelas. 

Agora estamos num caminho desastroso, porque a gente tinha uma ação super 

importante, que é a Ação Civil Pública da Maré, que tem uma liminar bastante 

protetora, em vigor, que ela obriga a presença de ambulâncias em operações policiais, 

ela obriga a instalação de câmeras nas viaturas (policiais) e GPS também, ela estabelece 

um prazo de 180 dias para o Estado do Rio de Janeiro apresentar um plano de redução 

de danos pra proteger as pessoas nas favelas que não estão em conflito com a lei, com as 

forças de segurança. E a gente tava num momento agora de cobrar, porque esse prazo 
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acabou, de marcar uma audiência, vários amicus curiae se habilitaram, especialistas em 

segurança... Nós, Defensoria, e Ministério Público indicaram por volta de dez 

especialistas que participariam dessa ação, então é uma ação super importante que traria 

uma discussão coletiva, assim, plural, pra fazer uma proposta sobre a segurança, e 

forçaria o Estado do Rio de Janeiro a sentar com a gente, prestar contar. Ela busca trazer 

mais transparência, mais responsabilidade, responsabilização pelos ilícitos cometidos, e 

reduzir danos. Os três pilares dessa ação seriam esses: reduzir danos, transparência e o 

tal da acountability, essa responsabilização dos agentes. Então, hoje ela tá 

completamente indefinida porque a gente não sabe mais se ela vai continuar na Justiça 

Estadual, já que hoje a cúpula da segurança do Estado envolve autoridades federais (em 

decorrência da intervenção federal decretada pelo governo Temer), então isso pode 

gerar deslocamento de competência... Aí isso vai paralisar tudo, ser apreciado por outro 

juiz e tudo mais. A gente não sabe se o interventor tem conhecimento dessa ação, se ele 

vai se comprometer com os prazos que foram assinados pelas autoridades anteriores, 

então tudo muito indefinido, muito preocupante. 

Teve um caso também que chegou pra nós da Rocinha, no final do ano passado, acho 

que foi novembro, algo assim, por aí, de um rapaz que foi brutalmente torturado, menor 

de idade, um adolescente, na Rocinha, pelo BOPE. E a gente acolheu ele aqui, como 

vítima de violência institucional, e ele vive uma situação familiar complicada, perdeu a 

mãe, acabou em evasão escolar depois da morte da mãe, o pai é uma pessoa que 

trabalha em (Pedra de) Guaratiba, muito longe dele, não acompanhou a vida dele mais, 

então ficou um menino muito jovem, com questões muito sérias para lidar sozinho: 

morte da mãe, desagregação da família e tal, e na Rocinha sozinho, enfim, ficou muito 

abandonado lá. Ele foi abordado por policiais do BOPE em uma dessas operações que 

estavam movendo Exército e tudo mais, e foi torturado durante uma madrugada inteira. 

Ele teve as mãos marteladas, ele foi espancado com uma tábua de madeira nas costas, 

ele tava com muita marca desse espancamento dessa tábua, ele teve fratura em todos os 

ossos dos dedos, teve que operar, botar pino, e tudo mais. Ele chegou aqui na 

Defensoria assim, enfaixado nos dois braços, e ele foi empalado com cabo de vassoura 

por esses policiais. E eu atendi depois que ele passou pela audiência de custódia, porque 

ele foi preso. Depois de ser muito torturado, foi solto numa rua lá na Rocinha. Estava 

numa casa abandonada sendo torturado uma madrugada inteira, quando os policiais 

cansaram de torturar ele, deixaram ele ao léu lá pela Rocinha. Ele conseguiu alcançar 
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um amigo, o amigo levou ele pro Miguel Couto, e os policiais do BOPE foram pra 10ª 

DP, ali em frente, da Rocinha dizer que tinham conseguido a informação XYZ do 

traficante tal. E aí o delegado faz uma representação de prisão, de busca e apreensão 

desse menino, que ele é adolescente, e aí vai no hospital. E aí, mais uma vez o problema 

né, como é que o sistema de saúde tratou isso: esse menino entrou, torturado, assim, 

evidente, não tenho conhecimento de que tenha sido notificado ninguém desse 

atendimento médico, mais um caso que a gente tá cobrando o hospital pelas 

providências adotadas, e aí simplesmente ele é interrogado no leito hospitalar pelo 

Delegado da 10ª DP que toma um depoimento formal dele, com testemunhas que eram 

pacientes que estavam no leito ao lado, colocando por escrito tudo aquilo que ele tinha 

falado quando tinha sido torturado. E aí com base nisso, sem a presença dos 

responsáveis legais por ele, sem a presença do pai dele ou de quem quer que seja, né, é 

menor de idade, esse escrito é levado ao judiciário com um pedido de busca e apreensão 

e o judiciário defere. E ele sai do hospital diretamente pra cela da 10ª DP, todo 

quebrado. E aí ele vai pra audiência de custódia, isso foi dias depois, uns dois, três dias 

depois. Quando chega na audiência de custódia, a defensora identificou que era caso de 

tortura gravíssima, entrou em contato com a gente, tomou depoimento dele, tirou 

fotografia, e a gente entrou em cena. Aí, depois, ele foi liberado na própria audiência de 

custódia, porque o juiz de custódia viu que ele estava completamente destruído 

fisicamente, não tinha como colocar aquele menino no DEGASE que ele ia morrer, e 

um menino sem passagem, não tinha nenhuma representação anterior na ficha de 

antecedentes dele. (...) E aí, pra piorar, depois de passar por essa audiência ele sofreu 

uma ação socioeducativa acusado de tráfico com base naqueles depoimentos. Ele foi 

absolvido, mas ele sofreu, durante alguns meses ele teve que comparecer à audiências, 

veio aqui, a gente orientou, e o pavor dele era ser apreendido de novo, ele falou "não, 

pelo amor de Deus, eu não posso ir pro DEGASE", ele chegava a tremer. O que eu mais 

fiquei chocada foi que (ele) não se enxergava como vítima de tortura, ele achava que ele 

tinha cometido erros e que tinha pagado por aqueles erros. 

Então, isso é outro problema porque, por exemplo, uma das questões que a gente 

considera mais importante aqui no NUDEDH, no NUCORA, é o exame médico legal de 

uma pessoa que foi vítima de tortura. E depois encaminhamento psicológico e 

eventualmente assistencial pra essa pessoa, e ver onde esse menino vai ficar. Ele foi 

entregue na audiência para um irmão mais velho que se apresentou lá, que seria a pessoa 
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com quem ele vive na Rocinha. Ele não recebeu um ofício ao IML, ele foi orientado a 

levar a própria ata, só que ele não entendeu isso, então ele foi todo machucado pra porta 

do IML, sem saber dizer direito o que ele tinha ido fazer ali. O IML não aceitou, "não, 

mas você não tem requisição judicial, o que você tá fazendo aqui, não tem nada a ver, 

você tem que fazer um registro de ocorrência primeiro". Ou seja, a pessoa vítima de 

tortura não tem informação de como funciona o sistema de justiça, não sabe o que é 

preciso para ir ao IML, e o IML também, assim, vendo um adolescente todo 

machucado, devolveu ele, e ainda mandou ele pra delegacia fazer um registro de 

ocorrência. Então, por sorte, como a gente já tinha atendido ele, a defensora da custódia 

estava com os contatos e tal, eles nos telefonaram para nos dizer que tinham sido 

mandados embora do IML. A gente entrou em contato com a direção do IML, eu fiz um 

ofício e mandei por e-mail, pra atenderem ele imediatamente, explicando que era um 

adolescente vítima de tortura, não sei o quê lá, que ele tinha direito a uma perícia 

médico-legal imediatamente, não sei o quê... Aí ele finalmente foi atendido com esse 

ofício. Depois a gente fez um atendimento psicológico dele aqui, mas um menino assim, 

muito, muito fechado, com muito medo, claramente, ele não queria falar muito sobre o 

que tinha acontecido, e que se sentia culpado pelo que ele tinha passado, sentia que ele 

tinha se metido com gente errada e que ele meio que mereceu aquilo que ele recebeu. 

(...) Nem o exame médico-legal ele não foi encaminhado corretamente, que seria o 

mínimo né, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo seria o exame médico-legal. 

Nem isso. E ofício pra investigar, nada, nada, zero. É uma das nossas grandes 

frustrações com a audiência de custódia porque a gente imaginava que ia ser um 

instrumento importante pra prevenção da tortura, só que ela não tem sido usada com 

efetividade, não, porque o judiciário...não dá pra entender né, se não está preparado, não 

está preparado, se o judiciário não está preparado, quem tá né? Não tá interessado 

mesmo em prevenir a tortura não. Não passa de uma audiência que você vai decidir se a 

pessoa vai pra cadeia ou não e mesmo assim, desse ponto de vista, que já é um ponto de 

vista bem restrito, a audiência de custódia está perdendo o potencial que ela veio 

realizar, supostamente. Agora no Carnaval (2018) a gente teve a notícia de que o índice 

de soltura foi menos de 20%, é o menor da história da audiência de custódia. 

Olha, eu acho que a prática da tortura na democracia, ela segue a norma histórica da 

tortura no Brasil, que sai um pouco da norma do período da ditadura militar, essa é a 

visão que eu tenho...Que a tortura no Brasil ela é naturalizada, institucionalizada, contra 
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alguns segmentos da população, que é o segmento negro, periférico ou considerado 

desviante, travestis, gays, essa é a norma desde o período colonial até os dias de hoje. 

Acho que o único período de exceção, que a tortura foi um pouco mais expandida, foi o 

período da ditadura militar, mas assim, eu acho que hoje no período democrático, a 

tortura voltou ao normal dela na história brasileira, que é a tortura contra pessoas 

historicamente em situação de massacre pelo Estado. Que é a população negra, 

população privada de liberdade, freguesa do sistema carcerário, entendeu? Nessa 

população aí a tortura é completamente naturalizada pelos agentes estatais, por elas 

próprias, elas não se veem como vítimas de tortura, isso é do cotidiano dessas 

pessoas...Você falar sobre isso com essas famílias, eles não se enxergam como vítimas 

de violações de direitos humanos. A gente tem a maior dificuldade, às vezes, pra trazer 

um familiar pra ter assistência jurídica num processo de responsabilização (do Estado), 

porque os familiares não enxergam os seus filhos, os seus parentes, como vítimas de 

tortura, né...(eles tem) medo, e não tem nenhuma proteção pra pessoas interessadas em 

denunciar prática de tortura, programa de proteção à testemunha praticamente 

acabou...Então, o que eu vejo hoje é que, na democracia, a prática de tortura continua 

plenamente em funcionamento, mas ela voltou a ser dirigida contra o público natural 

que ela sempre foi dirigida no Brasil. 

 

*** 

 

 Testemunho Luciana Boiteux: professora de Direito da UFRJ 

 

Meu nome é Luciana Boiteux, eu sou formada em direito, mestre e doutora em direito 

também, e desde 2007, sou professora da UFRJ, da Faculdade Nacional de Direito. 

Acho que é importante contar a minha trajetória, especialmente, porque eu chego num 

estudo do sistema penitenciário na minha dissertação de mestrado. A proposta era 

tentar, de alguma maneira, compreender como os dispositivos legais estavam dispostos 

na Constituição, na LEP, e como na prática as prisões eram concretizadas, como as 

condições de aprisionamento funcionavam. Então, eu fiz um percurso histórico de 

compreender essas políticas criminais e meu trabalho foi intitulado, o título é o melhor 

do trabalho na verdade, que é "O panóptico revertido: a prisão sob o olhar do condenado 
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(ou) na prisão sobre o olhar do preso", nem me lembro mais. Mas a ideia era essa, 

reverter - normalmente, os estudos da prisão (são feitos) como sendo algo de fora para 

dentro - pra tentar entrar né na perspectiva do preso. 

Ao verificar, no final do mestrado, que era o tráfico o crime que mais encarcerava 

pessoas, que tava um crescimento que já era quase comparado ao número de presos por 

crimes patrimoniais, que eram praticamente os que ocupavam as penitenciárias, eu 

decidi investigar este tema do da política proibicionista no doutorado. Então, venho 

trabalhando esses temas desde essa época, vamos dizer assim, eu entrei no mestrado em 

96, defendi o mestrado nos anos 2000 e concluo meu doutorado em 2006. E sempre 

trabalhando...trabalhei como advogada criminal também muitos anos, desde o estágio 

até 2005, quando eu, no meio do doutorado...quando eu saí. E também, nessa 

experiência de advogada, acho também que traz...minha primeira entrada no sistema, 

visitas a presos, e, assim, pude perceber já esse grande...e isso talvez tenha me desafiado 

a pesquisar o tema. Eu já era advogada quando resolvi pesquisar o tema, então como é 

importante esse olhar mesmo do/no local. 

O Que é (o presídio de) Água Santa, né? Aliás, eu nunca compreendi como que se 

mantém a Água Santa como presídio e você vai pesquisar na internet, sempre achei 

aquilo absurdo, e aí você vai pesquisar na internet e tinham milhares de ações para 

fechar Água Santa e nunca se conseguiu fechar. Eu também é...pude atuar como 

advogada na época que ainda tinha as prisões em delegacias, que era algo absurdo, eu 

não me esqueço o que eram aquelas carceragens. Tinha uma que ficava ali na perto da 

Central do Brasil, que era uma delegacia tinha uma prisão de mulheres ali, e eu também 

não vou me esquecer de uma prisão que tinha ali na Lapa, na rua do Lavradio, onde tem 

até uma delegacia hoje, era uma prisão ali. E dos relatos de abuso, tortura, que a gente 

sempre recebia e você não conseguia imaginar como as pessoas ficavam naqueles 

espaços.  

E têm duas histórias que eu me lembro e nunca vou esquecer. Uma foi uma mulher que 

a gente tava defendendo, ela ficou presa nessa delegacia que é perto da Central do 

Brasil, hoje tá fechada. Era uma casa antiga e ela ficou dois anos presa provisória, 

acusada de tráfico, e a gente conseguiu absolver ela em segunda instância. A acusação 

era de que ela traficava cocaína pro exterior dentro das peças que ela fabricava, ela era 

uma artista, ela fabricava peixes, eram piranhas de barro, e vendia pro exterior. Ela tinha 
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um companheiro, o companheiro utilizava...ele fazia a intermediação das peças dela e 

ele usava as peças que ela produzia para transportar cocaína pro exterior. Ele fugiu e ela 

foi condenada...e ficou presa. E aí, (foi um dos) primeiros alvarás de soltura que eu 

cumpri, tava muito animada, feliz, e quando (eu) cheguei lá, o que ela fala pra mim? 

"Tenho medo de sair, não quero sair, quero ficar aqui".  Primeira vez que me dei conta 

de como é traumatizante esse ambiente carcerário e fui tentar pesquisar um pouco desse 

fenômeno que se chama prisionização. Que a pessoa, ela passa por um momento muito 

duro que é se acostumar ao cárcere, mais de 2 anos de prisão provisória, de fato ela deve 

ter sofrido muito, mas a gente visitava muito ela. Mas ela vai se adaptando a ideia do 

cárcere, e finalmente quando a gente consegue, foi a absolvição dela, não foi nem 

medida provisória, ela entrou numa crise e não consegui tirar ela da delegacia de 

polícia. Ou seja, eu tive que chamar família, falei "Olha, traz algum psicólogo, porque 

ela quer ficar presa". Aquilo pra mim foi um espanto, eu como estagiária nunca 

imaginaria que alguém pudesse querer ficar na prisão, mas aí você vai estudando (e) vai 

vendo. E aí, fui entendendo o que é esse fenômeno da prisionização, os efeitos que 

causam na pessoa, os efeitos que causam no ser humano que tá ali submetido naquela 

prisão. Para além das questões físicas que se fala né, insalubridade, más condições tem 

esse impacto  na psique humana, na saúde mental das pessoas. 

E um outro caso que também que me chamou muita atenção, que esse já foi nessa 

delegacia da Lavradio, sempre delegacias de polícia. Eram quatro rapazes, três irmãos 

ou parentes, e um de fora, que tinham sido acusados de assaltar um supermercado no 

Leblon. Era uma Super Deli que tinha no Leblon, acho que hoje é um Zona Sul. Foi no 

sábado, o supermercado tava fechado, e eles tinham contato lá com a pessoas que 

faziam a segurança. Eles entraram, pegaram, roubaram comida pra levar pra casa, foi 

um furto, e eles - pra você ter ideia de como eles eram muito especializados (ironia) - 

eles fugiram de ônibus levando as sacolas do supermercado. Possivelmente foi pro 

Natal, né, que tinha essa demanda, eu visualizava uma demanda por que é...eles não 

tinham arma, não praticaram violência. Também ficaram presos (provisoriamente) e 

isso chegou no meu antigo escritório e fiz esse caso pro bono. E isso chegou pela esposa 

de um deles que procurou a gente e tal. E a gente ficou...e todos dias eu ficava lá com 

ele e a acusação foi furto qualificado por concurso de pessoas. Pena mínima 2 anos, não 

justificaria ficar preso, mas o juiz manteve, até que depois da audiência de testemunhas 

de acusação, a gente conseguiu liberdade provisória. Aí conseguiram liberdade 
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provisória, ficaram muito gratos e tal, ficaram muito tempo presos, pelo menos uns 2 ou 

3 meses, e aí depois, a gente conversando quando eles saíram, a esposa deles inclusive, 

ela que me contou...Falei "E aí, como você tá? Tá melhor?". (E ela) "Agora to sim, mas 

foi muito barra saber que eles foram torturados e tal". Falei "Nossa, mas eles foram 

torturados? Como que eles nunca me falaram isso?" E eu tava lá visitando. E aí, também 

eu me senti um pouco...como que eu tava lá acompanhando o caso, eu sou super 

preocupada, pergunto...Mas também, tive essa vivência de como a questão da tortura, 

como é difícil pro preso narrar, como tem medo de narrar e sofrer lá dentro alguma 

reação. E mesmo depois, eu perguntei pra eles "Mas vocês não querem denunciar?" e 

eles falaram "Não, a gente quer esquecer, a gente não quer lembrar". Foi aí também que 

eu tive essa visualização, de como é difícil isso, e eu pensava assim: eu a advogada era 

pro bono, mas era privada, (era) advogada deles estando lá todo dia, numa delegacia de 

polícia, um lugar no centro da cidade, rua do Lavradio...E aí eles contavam, eu 

perguntei depois pra eles como tinha sido, eles contavam que sempre que tinha algum 

tumulto, que tinha alguma coisa, eles (os policiais) chamavam uma equipe especial da 

polícia. Esse caso de tortura foram os três da mesma família, então os três foram 

torturados na verdade. A mulher (de um) deles me contou, já depois deles serem soltos, 

ou seja, eu visitando como advogada "nada" e eu sempre perguntava "Vocês tão bem?" 

"Sim, sim, sim, sim." E aí, só depois quando a gente conseguiu tirá-los de lá com 

liberdade provisória, que a mulher dele me contou e eu perguntei "Vocês não querem 

denunciar? É importante e tal". "Não, não. Só quero esquecer, quero nunca mais voltar 

lá". 

Aí, eles me contaram com o que foi, eles falaram o seguinte...sempre que tinha alguém 

que causava tumulto na cela, era tipo um corretivo, uma equipe especial que vinha fazer 

o corretivo, não eram as pessoas da delegacia que faziam a tortura. Era...chamavam e 

até ameaçavam "Ó, vou chamar". Engraçado era algo como SOE (o nome), mas não sei 

se era SOE no mesmo sentido (de) SOE que a gente usa hoje (equipe que faz o 

transporte dos presos), mas eram operações especiais que entravam na cela e baixavam 

a porrada neles. Isso foi...eu já era advogada, me formei...eu acho que foi início dos 

anos 2000, final da década de 90, não muito depois disso não. 

E, ao mesmo tempo, você vê outra questão importante, que é o cheiro do presídio, como 

que aquele ambiente causa o impacto...assim do ambiente, das condições que aqueles 

presos tão privados de liberdade. E também, mais recentemente, esse debate de política 
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de drogas me fez também refletir, cada vez mais pesquisar, quem eram as pessoas 

encarceradas. Porque isso é um ponto, também, que no Brasil a gente tem uma 

dificuldade muito grande de estatística. E eu, desde o início, me propus a fazer pesquisa 

empírica no direito, que é algo raro, então, assim, logo depois do doutorado que eu fui 

estudar esses mecanismos da política de drogas, que foi minha tese sobre controle penal 

das drogas ilícitas, seu impacto no sistema penal e na sociedade, buscando entender a 

partir do encarceramento, mas não só sobre o encarceramento, mas como a política de 

drogas tinha um papel chave para entender esse super encarceramento ou também 

chamado encarceramento em massa.  

Mas, ao mesmo, tempo esses dados...e até hoje, assim, agora tem melhorado...o que me 

chamou muita atenção é como somos incapazes de produzir dados confiáveis pro 

sistema penitenciário. Qualquer política hoje que a gente tenha, não dá pra pensar e não 

ter dados. E eu me lembro que se for pegar os dados que estavam disponíveis no site do 

Ministério da Justiça na minha época de pesquisa, hoje eles já sumiram do mapa. Ou 

seja, eles foram colocados lá em determinado período histórico e depois, por não ser 

considerados confiáveis, foram excluídos. Mas ao mesmo tempo, esse mapeamento do 

crescimento do alto número de presos por tráfico, isso é uma constante e os números 

que estão agora são um pouco  melhores. 

Também é compreender...Uma pesquisa que eu fiz em 2009, que foi o tráfico de drogas 

e a Constituição, que na verdade era uma pesquisa que eu queria ter feito no doutorado e 

não consegui, e por meio de financiamento eu fiz essa pesquisa pelo Ministério da 

Justiça, pra gente conseguir mapear quem eram os presos no sistema penitenciário. 

Porque assim, o dado de que quem tá preso é pobre, negro, de baixa instrução, esse 

dado a gente já tinha. E começou-se a pensar na época que seriam...que era o crime de 

tráfico, junto com os crimes patrimoniais, que mais tava incidindo nesse cenário. A 

partir daí, com essa pesquisa, minha ideia era conseguir verificar quem eram os presos 

por tráfico, pra fazer uma crítica à política de drogas, e os resultados que a gente pública 

em 2009, foram resultados que pra mim (eu pensava) "o que tem de bom tem nessa 

pesquisa?","nessa pesquisa só comprova o que a gente já falava". Mas aí também eu me 

surpreendi, que eu trazendo os dados da pesquisa, todo mundo fica espantado. Dei 

entrevistas para vários jornais, e aí o que pra mim era o óbvio, e o Luiz Eduardo que 

acho que é um cara que defende bem, ele falou assim: "Luciana, sua pesquisa disse o 
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óbvio pra nós, mas pro debate público ela trouxe uma comprovação". Tinha o (Orlando) 

Zaccone...mas na verdade a minha pesquisa comprova o que o Zaccone falava. 

A gente se propôs a analisar as sentenças por tráfico e compreender aquela dinâmica e 

isso na verdade se reflete em como entender o nosso sistema penitenciário, a partir de 

uma criminalização do tráfico, mas não só do tráfico, (por)que podia ser os mega chefes 

do tráfico, os gerentes da boca, não. Quem tá preso no Rio de Janeiro e Brasília, que 

foram os lugares que a gente pesquisou, são pequenos traficantes com baixa 

quantidade...Tinham 13 condenados com um grama de cocaína, algo inacreditável. E aí, 

como você avalia essas sentenças, você também relaciona essa questão é...vamos dizer 

territorial, que é: toda denúncia dos casos ou 90% das denúncias de caso de tráfico 

começavam assim “fulano e beltrano, PMs ou cabos em patrulha de rotina, em local 

conhecido como ponto de venda de drogas...”. Ou seja, a polícia não investiga nada, ela 

tropeça - eu gosto dessa expressão - nos pequenos traficantes. Muitos deles eu desconfio 

que sejam até usuários ou usuários e traficantes ou só usuários. E esse perfil tá aí 

lotando o sistema penitenciário, esse é o perfil que possivelmente vamos identificar dos 

que são torturados. Não conseguem ter também dentro do presídio uma grande proteção. 

E também, de alguma maneira hoje pensando nesse fenômeno das facções, que cada vez 

se agrava, mais é não tem como se compreender isso sem a política de drogas, então 

também pensar em sistema penitenciário hoje, é pensar em debater política de drogas. 

Um dado também que surge com muita força, e aí também foi 2012 que eu comecei a 

pesquisar, são as mulheres presas, as mulheres presas por tráfico. Também foi uma 

descoberta pra mim, quase ninguém falava sobre isso. E se a gente for fazer uma 

pesquisa, esse tema hoje tá ganhando muita importância, e aí você vê trabalhos de 

curso, pessoas interessadas, jornal querendo saber, tem jornalistas que me ligam "Ah, 

agora quero saber das mães, das mulheres que tem filho". Assim, também a ascensão do 

feminismo acho que traz esse interesse de se debater e chamar a atenção dessas 

mulheres presas por tráfico. Mas isso em 2012, quando eu comecei a pesquisar, não era 

um dado que tava assim disponível, justamente pela precariedade dos dados pôde-se 

criar também apagamentos dessas mulheres no sistema penitenciário. E qual a questão 

das mulheres? Na verdade, elas ainda são em quantidade muito pequena se a gente for 

considerar o total dos homens presos no Brasil. Então, hoje calcula-se 6%, tem que ver 

saiu até um INFOPEN de qual foi (a porcentagem) no último ano, mas assim, no 

máximo 6% do contingente penitenciário era de mulheres. Mas você vai olhar pra essas 
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mulheres e elas tem também uma característica muito relevante. Primeiro se a gente for 

olhar hoje presos por tráfico (são) 25%, porque hoje tá equivalente ao número de presos 

por crime de roubo, ou seja o tráfico tá igualado (ao roubo) em relação aos homens. Se 

for olhar pras mulheres, 60% delas são presas por tráfico e eu sempre desconfiei 

também que esse dado de 60% é um dado subestimado. Tem vários problemas 

metodológicos nessas estatísticas do Ministério da Justiça, porque são dados estaduais e 

a coleta é federal, então, assim, o desafio também desses dados vai perpassar por uma 

automatização, crescimento de programas, e também pela cobrança dos governos 

estaduais que administram a maioria das prisões no Brasil. Então, esse dado de 60% de 

mulheres, eu também já faço sempre uma crítica porque se São Paulo corresponde a 

40% hoje dos presos nacionais, você vai pegar uma estatística recente que saiu de 

mulheres presas em São Paulo, 72% são de mulheres presas por tráfico, ou seja esse 

60% eu acho que cresce muito. 

Um perfil que também (aparece) é de mulher jovem, mulher é um perfil parecido com 

dos homens, né, de jovens, mulheres negras pobres, mas aí tem um dado (que) são 

mulheres mães, são mulheres que tem dois ou três ou mais de três filhos, são mulheres 

que se declaram solteiras, que sustentam a família, e aí eu comecei a habitar nesse 

universo pra compreender esse mecanismo e qual a atividade delas no tráfico. (O perfil) 

dos homens já tem um dos diversos níveis hierárquicos do tráfico de drogas, se você 

tem aqueles que são os extratos mais...é menos importante, o das mulheres são os 

menos importantes ainda. Muitas delas (são) presas levando drogas pro presídio (para 

dentro), seja pros seus parentes seja pra receber dinheiro mesmo pra levar. Algumas 

delas são ameaçadas, nós temos também as mulheres que trabalham pro tráfico em casa, 

guardando ou endolando, produzindo empacotamento da droga. Muitas delas com os 

filhos em casa. (…) E chegava no universo, também, que hoje tem grande destaque, que 

é muito importante na minha pesquisa, que é da maternidade no cárcere, e aí a questão 

mesma da tortura (é) pensada por um outro olhar. 

A gente se embrenha nesse quadro...o recorte foi estudar mulheres em situação de 

maternidade, tanto as mulheres reconhecidamente como grávidas, ou seja, na Talavera 

Bruce, para onde são enviadas uma vez mapeada e identificada a gravidez; e também as 

mulheres da Unidade Materna Infantil, que é um universo a parte do sistema 

penitenciário. A gente conseguiu também 41 entrevistas, entrevistas semi direcionadas, 

não muito abertas, mas assim deu pra perceber o perfil dessas mulheres e o perfil dessas 
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mulheres mostra, também, a grande maioria delas (presa) por tráfico, negras, pobres, de 

baixa instrução. Mas um dado que chama atenção é quando a gente pergunta pra elas o 

que as levou pro tráfico e elas vão dizer que são necessidades financeiras  

E a grande maioria delas vai me falar que foi por necessidade financeira, elas eram mães 

solteiras, chefes de família, tendo que sustentar, e o tráfico dava a elas uma 

oportunidade de vida que (o que) elas recebiam por semana era superior ao que muitos 

empregos pagavam elas por mês. E fora as questões de poder trabalhar em casa, estar ali 

com os filhos. Assim, então, a gente fez um pouco a reflexão de como a negativa de 

direitos sociais a essas mulheres também é um dos fatores que, vamos dizer, facilitam 

ou de alguma forma pode levá-las também a demanda por necessidades financeiras e 

buscar esse trabalho no tráfico. 

A esmagadora maioria delas, mais de 70%, é de presas provisórias, isso chama muita 

atenção, porque é um percentual superior ao geral dos homens, ou seja, a mulher (que 

seria) perigosa, que impacto é esse dessa mulher acusada de tráfico? Aline (uma aluna), 

depois vai estudar um pouco das sentenças dessas mulheres, tem juízes que vão 

argumentar assim, imagina: uma mulher grávida, uma mulher com tantos filhos, ela 

nem pode ser chamada de mãe. E aí põe em questão a questão da maternidade, da 

feminilidade delas, elas sofrem uma tripla opressão: a repressão que recai por serem 

criminosos, por serem mulheres criminosas e por serem mães mulheres criminosas. Ou 

seja, invertendo, subvertendo, os papéis sociais. E aí minha análise delas é que no fundo 

elas são extremamente subversivas, porque elas rompem com várias expectativas de 

comportamento numa sociedade patriarcal. E também, o contato com essas mulheres, 

leva a toda uma questão do exercício da maternidade e do processo do parto também, 

que aí a gente pensando em tortura, acho que tem um aspecto que a comissão também 

deve estar trazendo isso, mas eu acho que é importante lembrar que essa pesquisa foi em 

2009, foi antes daquele projeto de lei que proíbe que as presas deem à luz algemadas. 

Mas nessa pesquisa, vem muito forte várias histórias delas contando...tem uma questão 

que é, quando elas comecem a sentir as dores do parto...que também é pra mim uma 

forma de tortura...e também tem a violência obstétrica que é o seguinte: ela chama a 

agente e fala “Ah, mas to sentindo dor, posso ir pro hospital?”, e a agente fala “Ah não, 

você tá exagerando, espera um pouquinho”, “Ah, meu turno tá acabando” e até 

chamarem o transporte que é feito em camburões demora muito, e duas delas, pelo 

menos, relataram terem tido filho dentro do transporte. Algumas delas algemadas dentro 
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do transporte. Então, têm relatos de muito sofrimento...Também, reclamações e 

denúncias delas, por exemplo, de terem sido algemadas no parto e também não 

chamarem ninguém da família, ninguém da família poder acompanhar, fica um policial 

um agente acompanhando dentro do hospital. Assim, que perigo é isso e que perigo 

essas mulheres oferecem? E toda uma reflexão que a gente começou a fazer de 

xingamentos que essas mulheres recebiam mesmo grávidas, “Ah, na hora de fazer você 

gostou né?” “Aqui você tá...”. E eu também não esqueço, porque foi bem nessa época 

que foi o momento daquela presa Bárbara que era portadora de sofrimento mental, 

usuária de crack, negra, que ninguém nem percebeu que ela estava grávida, que ela deu 

à luz a uma menina dentro da solitária, isso foi bem no meio da nossa pesquisa. E 

sempre num sentido de (ir) analisando essas situações e você (ir) tentando compreender 

que poder judiciário era esse. E já na época havia a possibilidade de prisão provisória, 

porque tanta mulher em prisão provisória, né? Por que não deixa a mulher esperando o 

julgamento em liberdade, pelo menos pra ter o filho? Mas não há essa preocupação. 

Pelo menos a grande maioria delas não devia estar presa, e tá presa submetida a essa 

tortura - que é uma tortura, né? Psicológica, física...e uma ameaça ao feto e ao bebê que 

tá ali, que ela ta portando. Então, eu também digo, essas bancadas evangélicas estão 

super preocupadas com a vida, mas na hora de prender as mulheres (grávidas ou com 

filhos) não importa. 

O acesso ao (exame) pré-natal é incompleto, a questão dos medicamentos, a própria 

alimentação dentro do presídio. A experiência da gravidez no cárcere é uma experiência 

muito dramática e muito complicada, especialmente também na área médica. Você vai 

escutar, você vai dizer que a gravidez no cárcere, por exemplo, é uma gravidez de risco, 

então nenhuma grávida deveria ser encarcerada na verdade. Então, chamar atenção 

também para essa tortura, que talvez seja um pouco diferente de uma tortura tradicional 

que a gente tenha visto no sistema penitenciário, eu acho algo extremamente importante. 

E elas narram isso, as mulheres narram não ter acesso aos exames. 

Por outro lado, quando você pensa na unidade materno-infantil (UMI), que aqui no Rio 

é considerada um modelo, é um lugar que elas ficam aquele tempo da amamentação - de 

6 a 9 meses -, em estado, de que eles chamam, de hiper maternidade. O que é a hiper 

maternidade? Elas ficam 24 horas cuidando da criança, o dia todo, fazendo tudo, 

lavando fralda, vendo comida, elas ficam ali do lado, tem estrutura, tem livros, não 

ficam em celas. Então, tem toda uma estrutura muito boa. A verdade é que elas não 
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deviam estar ali, mas já que estão, tem estrutura. E aí, quando termina a 

amamentação...tchau bebê. Então, que processo é esse que as mulheres são submetidas, 

abrupto? E fora o tempo que elas passam já imaginando aquele momento (de separação 

do bebê), então isso é realmente muito marcante. 

E olhando para a América Latina e pensando como a política de drogas...Ela vem de 

tratados na América Latina. Você vai pesquisar tanto o encarceramento, vai identificar 

que o encarceramento é por trafico, você vai pesquisar mulheres presas em toda a 

América Latina, é por tráfico, e é uma questão racial também, são as mulheres negras no 

Brasil, as mulheres indígenas nos países indígenas, são as mulheres que não estão nos 

padrões da mulher branca. Com pequenas quantidades (de drogas) também...Essa 

questão da gravidez, a questão dos filhos... 

Fora essa situação das pessoas, especialmente mulheres, portadoras de sofrimento 

mental. Também é muito comum em prisão feminina, muito comum, várias delas 

tomam medicamentos regulares, seja antidepressivos, seja ansiolíticos. E a falta mesmo 

de perspectiva, o abandono dos companheiros - já é meio clássico mas é bom que a 

gente falar -, a ausência de visitas, a fila no presídio dos homens é uma festa, já teve 

história de pessoas que casaram na fila do presídio...Isso nos presídios masculinos, nos 

femininos ou ninguém visita ou quem visita é a mãe ou parentes mais próximos. Então, 

é um universo...e quem (presas) tem mãe e tem parente pelo menos os filhos conseguem 

ficar com as mães, (mas) quem não é localizado, as crianças vão pro abrigo e pra 

adoção. 

O conceito de tortura, ele é um conceito bem amplo. Se a gente for pensar como 

popularmente ele é utilizado, normalmente ele vai implicar o uso de violência ou abuso 

da própria privação de liberdade pra obtenção de provas, é aquela questão da tortura 

mais pra fins de processo e da informação, como na ditadura a gente tinha. Mas 

pensando dentro do sistema penitenciário, a tortura, na minha avaliação, ela envolve 

mais do que a violência física quando ela praticada em espaço de privação de liberdade. 

Ela implica em como o sofrimento físico, mental, também pode ser causado por 

violações, determinações do próprio funcionamento do sistema penitenciário. Se a gente 

for pegar as regras de Bangkok, de Mandela, quais são os limites que tem pra você 

entender que somente a privação de liberdade...com a precarização na própria 

alimentação, o não acesso a banho de sol, não acesso à água potável - que é um 



 

366 
 

problema grave no sistema penitenciário - podem ser considerados tortura? Hoje nós 

temos também as questões de doenças e tuberculose, falta de acesso a médico...e aqui 

(vou) contar uma outra história também.  

No conselho penitenciário...depois eu falo da diferença de tortura porque isso tem a ver. 

No conselho penitenciário, eu fiz muitas inspeções, a gente fez muitas inspeções, e eu 

participei de uma que pra mim foi extremamente impactante, que foi uma inspeção com 

o Conselho Nacional de Justiça, com várias autoridades, Adriana Cruz que é uma juíza 

federal, tinha o juiz Marcelo que é do Espírito Santo...A gente ingressou em várias 

unidades ali de Bangu. No..., agora esqueci qual foi o presídio, é um dos do Comando 

Vermelho, acho que foi o Alfredo Tranjan. E a gente entrou numa cela que foi uma das 

piores celas que eu já entrei na minha vida. Era cela dos presos que estavam com algum 

problema de saúde. Essa cela, na verdade, é uma ala que tem várias celas...aí a gente 

botou todo mundo pra fora das celas. A gente entrou, olhou as celas, e de repente você 

começa a ver as pessoas com os maiores dramas. Então, é o cara com aquelas bolsas de 

colostomia, era um cara sem uma metade de uma perna, um cara com uma infecção 

"assim ó". Não era ninguém com doençazinha qualquer aí não, tinha gente estrupiada, e 

a gente perguntava "Mas vem cá, e você foi atendido?" "Não, eu fui atendido, mas o 

médico tem que trocar isso aqui, eu to na fila da operação" e não sei o que. Cada um 

contava uma história mais dramática, e a gente verificou também a questão da água, 

imagina as pessoas precisando demais de água (e) tinha o problema da água que não 

vinha. Eles até tinham acesso a algum médico, mas acesso a demanda de curativos de 

operações, de intervenções cirúrgicas, isso lhes era negado, eles falavam assim "Ah, eu 

to na fila e tal". Então, como também essa tortura indireta, essa negação de acesso a 

serviços de saúde, e a própria condição de insalubridade que gera riscos à saúde, 

também são uma forma de tortura.(...)O judiciário é insensível a isso. 

Me chamou a atenção esses xingamentos que as mulheres recebem, sempre um 

xingamento racial...os xingamentos tinham (também) a ver com a própria condição 

delas de grávida, "Mocréia"...E essa relação tensa entre agentes e presas, como isso é 

uma relação difícil, porque o agente também é aprisionado dentro dessas instituições 

totais e de privação de liberdade. Vamos dizer assim, (essas instituições) ressaltam o 

pior das pessoas...  
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E como o judiciário tá alheio, eu acho que eu terminaria aqui, também, falando um 

pouco disso. Nesse cotidiano, qualquer um próximo do sistema penitenciário, sabe que 

castelo que é...que distância é essa, encastelamento desse juízes que se quer fazem as 

vistorias que têm que fazer. Também tem um grande questão no Rio de Janeiro, por 

exemplo, que é a própria VEP. Você criou uma vara especializada das medidas privação 

de liberdade (...) Eu acho que hoje a gente tem que questionar a ideia de um juiz para 

tantos presos, (isso) impossibilita esse acompanhamento, impossibilita essa fiscalização. 

E, ao mesmo tempo, você se pergunta o que você defende? Eu defendo que a execução 

seja feita pelo juiz da vara mesmo, como acontece em outros estados. Essa centralização 

da VEP, que acaba virando uma disputa de poder, a gente verificou isso bastante lá na 

época que foi feito o conselho penitenciário.  

E um outro dado que me chamou muita atenção, essa história vou contar porque ela é 

boa é a seguinte. A gente, indo junto com o CNJ, e aí também (com) promotores da 

VEP, no final do ano, fazer um mutirão. A gente foi, passou, visitou o juiz da VEP, 

conversou ali com o pessoal, e saiu do tribunal naqueles carros do ano, pretos, pra ir lá 

pra Bangu. Aí, eu to lá no mutirão "Ah peraí, a gente não pode ir, tem uma questão no 

mutirão". Vocês não sabem o que eu tive que ouvir...O mutirão concentra juízes que são 

indicados e o CJN estava aqui também, para atuar junto do mutirão. "Os promotores não 

aceitaram as instalações que nós demos pra eles no prédio novo do tribunal" (fala de 

representante do judiciário). Falei "Como assim não aceitaram?" "Eles falaram que 

tinha que ter banheiro privativo". Eles falaram assim "Não, mas esse é o gabinete que os 

juízes usam e tal". Aí os promotores deram a volta, foram embora, se recusaram a 

participar do mutirão porque não tínhamos...era pra ficar dois ou três na mesma sala e 

eles queriam uma sala pra cada promotor. Uma coisa que eu fiquei chocada. Eu falei 

"Mas bom, peraí, mas o que vocês vão fazer?" Ai também o juiz não tinha muito...O 

juiz do CNJ, nomeado para inspeção, falou assim "Não, a gente vai fazer o mutirão sem 

o MP". A defensoria pública topou e ficou a defensoria e a justiça falando, sem opinião 

nos processos, sem o parecer do MP. 

Eu fiquei espantada, porque me leva também a outro órgão, para não deixar de 

mencionar as responsabilidades...o que é o MP do estado do Rio de Janeiro? E eu falo 

isso, tenho grandes amigos promotores, respeito a instituição que teve um papel, 

atribuiu-se àquela instituição um papel importantíssimo na Constituição Federal de 88. 

Nós que estudamos direito, projetarmos expectativas sobre o Ministério Público quanto 
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à atividade policial, quanto ao papel de (proteção de) interesses difusos, direitos 

humanos. Mas  uma queixa ao Rio de Janeiro é que a gente não vê isso. Desde um 

promotor que também não me lembro o nome, essas pessoas a gente esquece e não 

perde nada, que dá parecer contrário a todos os pedidos de indulto no conselho 

penitenciário...aí me pergunto "O que esse cara ta fazendo aqui?" Ele era contrário ao 

indulto, ele dava parecer contra. Então assim, se a gente tá falando de tortura, de 

violências, de violência direta, das condições que criam situações de tortura, da questão 

das mulheres, às vezes me pergunto o que as autoridades que são muito bem pagas, não 

são pouco não, tem estabilidade, tem sala, tem carro oficial, tem isso, o que essas 

pessoas fazem? Elas olham pro papel, não querem saber de gente, não olham para a cara 

do réu, não querem saber. E o que a gente tem hoje, mesmo na perspectiva das 

audiências de custódia. que eu também acompanho pouco, não saberia como falar...Mas 

eu participei recentemente numa audiência de custódia que me chamou atenção. 

Primeiro que você chega lá e já vê aquele corredor lotado de famílias, quase todos 

negros ou "quase pretos de tão pobre", como diz Caetano Veloso. Aquelas famílias e as 

crianças que não tem com quem deixar (com alguém) e vão pra lá, aquela fila de 

gente...E que sensibilidade que essas autoridades têm com essas pessoas? É mais um 

número. Também (tem) aquele documentário o Justiça, que mostra isso. Você não vê as 

pessoas...é um número, um papel. E pensar também em investigação de tortura, tem que 

pensar em uma conscientização do MP. 

E quando a gente vem trazer um discurso, que não é nenhum discurso revolucionário, 

que está na Constituição, inclusive, a tortura está lá como crime hediondo, 

imprescritível...e aí? O que a gente tem? A gente não tem processo, a gente não tem 

investigação, a gente não tem mecanismo. E por mais que órgãos independentes - aqui o 

trabalho do Mecanismo (Estadual de Prevenção e Combate à Tortura) é super 

importante -, no fundo isso vai esbarrar num poder judiciário e num MP que não tem o 

menor interesse, a palavra é essa. (...) E isso, na verdade, é um crime de Estado, uma 

política estatal de omissão, não é omissão num caso, é omissão generalizada. 

Mas ai eu vou pra academia cheia de esperança e o que se descobre lá? Você descobre 

que a cultura jurídica, ela é toda tecnicismo jurídico, ele (o direito) é todo feito pra 

dessensibilizar. Na verdade, o juiz formalmente, o juiz técnico o juiz neutro, essa figura 

positivista do juiz, (o que) ela reflete não é uma cultura jurídica que promova a 

identificação com aquele réu, pelo contrário. É uma cultura que reforça isso, ou seja, 
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não é um acaso, não é um equívoco, é feito pra ser isso. E aí você vai estudar história do 

direito, questão dos bacharéis (irem) estudar em Coimbra...então tem toda uma questão 

de classe mesmo, tradicionalmente. E então a gente poderia falar...hoje com cotas...e 

hoje, vamos dizer assim, cada vez você vê um judiciário menos elitista, o judiciário hoje 

tem muita classe média, ou seja os concursos são cada vez mais tecnicistas, embora 

tenha a questão das famílias, que eu prefiro não falar aqui. Mas é uma cultura jurídica 

extremamente separada de um debate sobre direitos humanos, é uma prática, por 

exemplo, do direito penal ensinado com a perspectiva punitivista, são livros...O que são 

os livros de direito? O que que são os manuais de direito? O que eu ainda pretendo fazer 

na minha vida é escrever um manual alternativo de direito penal. 

Você conta nos dedos, na verdade, professores que vão dar uma visão diferente, grande 

parte deles é tecnicista, não tá nem aí. E isso eu to falando do maior curso de direito - 

em termos de alunos - público no Brasil, que é onde eu dou aula (FND/UFRJ). É 

considerada uma faculdade de esquerda, com centro acadêmico ativo, com uma 

intelectualidade. Agora, nós temos também o ensino privado, cada vez mais 

alienante...Eu super defendo cota, cota racial em concurso para juízes, em todos 

concursos, acho que temos que defender isso, acho que já é uma oxigenação. Mas, por 

exemplo, você vai verificar agora os juízes e promotores negros, não há uma 

identificação, há um branqueamento intelectual, um branqueamento na ocupação dos 

espaços de poder. Mulheres a mesma coisa, muitas mulheres que são super duras e 

inclusive com outras mulheres, enfim... 

É um debate de cultura jurídica, uma disputa, mas é uma disputa mesmo no campo 

ideológico, de que lado você tá. Se o seu ensino tá sendo ensino de emancipação, ensino 

de uma cultura jurídica crítica ou o que é mais comum, que é você ter uma manutenção 

daquele ensaio do manual, fora os concursos. Que são os processos de concurso, né? Na 

Alemanha, por exemplo, quem organiza os concursos para promotor, defensor, juízes, 

cargos públicos, são as universidades. Aqui no Brasil, quem organiza os concurso são 

os próprios (membros das instituições). Então quem são os promotores indicados (para 

banca) do concurso onde vai ser selecionado promotor? São aqueles caras...primeiro que 

escrevem livros e dão aula em cursinho, que é decoreba. E eles vendem fortunas com os 

livros. O livro mais vendido de direito do Brasil é do Rogério Greco, não sei se você 

sabe essa figura, promotor de justiça de Minas Gerais. É evangélico, ele tem...você vai 

encontrar tanto vídeo dele dando aula como vídeo dele pregando na igreja que ele 
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frequenta. E o livro dele diz que o primeiro exemplo de punição é a expulsão de Adão e 

Eva no paraíso. Não vou nem comentar o que ele fala sobre o crime de aborto. 

Agora, tem espaço pra disputa? Tem, mas é uma disputa árdua, é uma disputa que tem 

que perpassar a ocupação dos espaços políticos. Isso, talvez, até tenha me feito apostar 

na política também, para de alguma forma transformar. Por exemplo, tentar mudar esses 

concursos. A gente teve um debate de currículo na faculdade...quando houve um novo 

currículo que é direitos humanos. Mas sabe o que aconteceu, hoje analisando nosso 

currículo? Você tem, no papel, direitos humanos, inclusão social, e quem diz que os 

professores utilizavam esse tema, entendeu? Na didática, no conteúdo na sala de aula, 

nada. 

 

*** 

 

 

 Testemunho Alessandra Ramos: Egressa do Sistema Prisional 

 

Meu nome é Alessandra Ramos, eu sou uma pessoa trans e esse é o testemunho para a  

do Subcomissão da Verdade (na Democracia) a respeito da Tortura em espaços de 

privação de liberdade. Eu sou uma pessoa trans, como eu já falei, e já vivi essa 

experiência de passar pelo cárcere e de ter uma experiência na prisão aqui no Brasil e 

é…e de experimentar todas os desrespeitos aos direitos humanos que o sistema 

carcerário brasileiro proporciona para todos, e no meu caso, especialmente para quem é 

uma pessoa LGBT, para quem é uma pessoa trans, como eu. Essa história não é fácil, 

porque fala também da questão do preconceito e da questão de como o sistema prisional 

e o sistema judicial estão organizados, de uma tal forma no Brasil, de modo a encarcerar 

em massa e aprisionar em massa pessoas negras e as pessoas ditas indesejáveis, com 

comportamentos que são indesejáveis para sociedade. Posto isso eu explico que essas 

pessoas indesejáveis, não são indesejáveis porque estão cometendo os crimes que estão 

previstos no código civil apenas, elas são indesejáveis pelo fato de serem negras, e pelo 

fato de serem pobres. Os crimes que elas cometem são crimes que foram previstos 

justamente para que essas pessoas estejam encarceradas. Se cria uma lógica e um ciclo 
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onde a pessoa não tem uma outra oportunidade, comete algo que é considerado como 

crime e em seguida vai preso, sempre com a pena máxima, sempre sem nenhum tipo de 

respeito aos seus direitos humanos e sem nenhum tipo de direito a ampla defesa. Tudo 

que existe é muito protocolar, tudo que existe é muito incipiente, embora alguns 

avanços tenham sido feitos com a Constituição de 88, com a criação da Defensoria 

Pública, a gente sabe muito bem que isso não dá conta. Então, é para falar disso, é para 

falar de como eu fui compreender a crueldade desse sistema. 

Eu sou uma pessoa trans de classe média baixa do subúrbio, de classe média do 

subúrbio. Então, eu tive algum tipo de educação. Aprendi a falar um idioma, estudei 

numa escola, fiz um curso de línguas, o que é uma coisa que para a realidade da 

população trans, não é algo que todas fazem. Quando eu fiz dezoito anos, eu precisei 

fazer a transição, porque, para uma pessoa trans o desejo, a vontade de ser quem é, de 

ter a sua identidade revelada, de viver, de experimentar a sua vida do modo que ela se 

pensa, como ela se imagina, como ela é de fato, é muito importante, não existe outra 

coisa mais importante. 

E o que vai restar para essas pessoas é a prostituição, a criminalidade e marginalização. 

Quando eu fiz a minha transição, eu pensei que eu poderia estudar em uma escola como 

a UFRJ, uma faculdade, eu tinha acabado o segundo grau. E quando eu fui tentar fazer o 

vestibular, eu sofri o maior preconceito que eu sofri na minha vida até então: as pessoas 

olhavam os meus documentos da porta, enquanto eu tentava fazer a prova, e ficavam se 

cutucando, imagina, uma porta com aquele quadradinho de vidro e você vendo dez 

pessoas olhando os seus documentos, sem a menor discrição, apontando pra mim, rindo. 

E aquela sensação de ser o foco das atenções me deu um pavor enorme de conviver em 

sociedade. Depois disso eu fui aprender que ser trans era muito mais difícil do que eu 

imaginava. 

E foi muito duro pra mim saber que o único lugar que eu poderia ir, porque eu não tinha 

mais proposta de emprego, eu não tinha mais proposta de nada, era a prostituição...O 

caminho da prostituição é muito tortuoso, o caminho de você ser usado como objeto 

sexual para mim era... claro que existem muitas pessoas, e eu não estou falando que a 

prostituição é algo ruim, a prostituição é uma profissão como outra qualquer. A 

marginalidade que está em volta da prostituição, não é por conta da própria prostituição, 

ela é por conta do fato da prostituição ser marginalizada, e aí está ligada a 
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marginalidade porque ela é marginalizada pela própria sociedade como prática. Então, 

não é a prostituição que é o problema, o problema é o contexto social das prostitutas e 

das travestis prostitutas. Principalmente das travestis prostitutas.(...) E para mim, a 

utilização como objeto, é claro que a gente é utilizado como objeto a todo momento em 

uma sociedade capitalista, como moeda de troca, mais valia, e toda essa questão a gente 

sabe muito bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que me causava dor saber que o 

meu corpo era avaliado, com um grau ou não de pertencimento, com um grau ou não de 

valor, de acordo com padrões que eu não concordava. Ou seja: o padrão de ser branco, 

loira, e assim vai, né. 

Mas enfim, eu fiquei dentro dessa lógica 7, 8 anos, de 2003 à 2010, sete anos. E, essa 

lógica me trouxe a erupção de um transtorno bipolar que já estava lá guardado, mas com 

certeza chegou por causa disso. Me trouxe vários tipos de sequelas, inclusive do uso de 

drogas. E por conta dessa sequela do uso de drogas e por conta de conhecer essa pessoa 

que estava praticando essas coisas, eu me vi envolvida numa situação onde uma pessoa 

cometeu um crime e eu estava próxima a esse crime quando foi cometido. (...) Quando 

houve julgamento, as câmeras de segurança todas demonstraram que eu não estava no 

local. Mas porque eu conhecia essa pessoa, eu era cúmplice. Eu não sei se isso se 

caracteriza como cúmplice, eu só sei que a Defensoria não conseguiu me dar um suporte 

para que eu fizesse uma defesa no sentido de me livrar daquilo. Eu ganhei uma pena 

bem severa para uma pessoa que estava sendo presa pela primeira vez, e não tive direito 

de responder em liberdade. Além disso, adicionando a tudo isso, eu também fiquei 

muito mais tempo do que eu deveria ficar, porque a prisão foi de 2 anos e 8 meses, 

então eu deveria de ter ficado apenas 7 meses em regime semiaberto, mas eu fiquei em 

prisão de um ano e quatro meses em regime fechado, como acontece com todos no 

Brasil que são pobres e negros e nordestinos. 

É isso, então, quer dizer essa experiência de conviver (na prisão) foi uma experiência 

péssima, mas também uma experiência que me engrandeceu muito, porque eu aprendi 

que o racismo existe, que ele é sistêmico, estrutural, estruturado e estruturante e que ele 

tá dentro do sistema incorporado nas práticas jurídicas, que está incorporado nas 

práticas sociais diárias e que ele também é, faz parte da lógica do sistema penitenciário, 

assim como ele fazia parte da lógica da hierarquia da beleza na prostituição, ele também 

faz parte da lógica da hierarquia dos maus-tratos e tortura e do desrespeito aos direitos 

humanos e da falta de humanidade da prisão. Colocado tudo isso, também é importante 
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dizer que isso faz parte da sociedade, não é algo que é só do sistema jurídico brasileiro. 

O cidadão brasileiro tem aspirações à barbárie e a gente precisa repensar essas práticas, 

porque a gente coloca menino preto em poste por que roubou um celular. Então, a gente 

tem na nossa mentalidade brasileira já incorporada a noção de tortura né, por crimes 

muito baixos, e a gente recompensa os nossos grandes ladrões. A gente trata eles de 

"sim senhor" e oferece cafezinho pra eles.  

No que toca os direitos das pessoas LGBT no sistema carcerário, quando eu fui presa, 

não existiam. Nenhum direito das pessoas LGBT existia, não existia nenhuma 

segurança, mas existia um arranjo de tirar as pessoas LGBT, principalmente as mais 

visíveis, pessoas trans e gays afeminados - eu tô falando da experiência trans no sentido 

de mulher trans, travesti e gays afeminados porque a minha experiência foi toda no 

presídio masculino então não posso falar pelos homens trans e nem pelas mulheres 

lésbicas, que também tem uma situação muito desagradável e de tortura, talvez até mais 

humilhante que as nossas. Eu não sei, também não dá para fazer hierarquia de miséria. 

(...) Não existiam direitos para a população LGBT, o que existia era um arranjo, como 

eu falei. A cadeia no Rio de Janeiro é dividida em portarias e as portarias regulam em 

qual unidade vai ficar as facções, porque no Rio de Janeiro é dividido por facções, a 

criminalidade é dividida por facções. A criminalidade tem uma lógica do tráfico de 

drogas, aqui no Rio de Janeiro, 80% ou 90%, eu não sei os números, mas sei que uma 

quantidade grande dos crimes são relacionados ao tráfico de drogas, e isso é um indício 

que a política de combate às drogas é uma política do capitalismo que produz presos em 

massa, para alimentar, para retroalimentar o sistema e que ela é totalmente ineficaz. 

Mas, o assunto é o arranjo que foi feito para pessoas LGBT no sistema carcerário. O 

arranjo era: não tem arranjo. Era um arranjo de boca e o que acontecia era que você 

dizia se você tinha facção, e se você tinha facção você vai pro presídio da facção, e se 

você não tinha facção, você vai automaticamente pro presídio chamado do seguro, que é 

regido por uma portaria chamada 001. (...) Nessa portaria 001, nesse seguro, ficam os 

estupradores, ficam as pessoas LGBTs e ficam outras pessoas que tiveram problemas de 

convívio nas outras facções. O seguro não é necessariamente um local seguro, como 

existem por exemplo, a facção que tem seu seguro, que a pessoa pula, se o preso sai da 

facção vai para o seguro. (...) É um sistema mesmo de unidades, como se fosse outra 

facção, que tem a sua prisão no fechado, no semiaberto e no aberto, e que também tem o 

seguro do seguro.  
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O estigma é grande, a nossa identidade é completamente desrespeitada e o estado 

brasileiro faz questão de fazer isso, porque a gente sabe que existe a questão do 

biopoder, ou seja existe um controle dos corpos feito pelo Estado brasileiro, desde 

corpos negros, e os corpos LGBTs também. Então o Estado brasileiro fazia-se presente, 

não só porque eu pretensamente cometi um crime - que eu não cometi - mas porque eu 

era algo diferente, porque eu não era aquilo que ele disse que podia (ser). Eu não podia 

ter cabelo grande, então todos o meses meu cabelo era cortado, como força, como 

demonstração de força do Estado brasileiro sobre mim.  

Mas ao mesmo tempo eu tenho seios, no banho de sol você só podia sair de short, sem 

cueca, sem nada, então você imagina como é uma mulher trans sair no banho de sol com 

dois mil homens numa cadeia. Eles tiveram que inventar uma norma nova porque eu 

tava lá, porque a maioria das pessoas trans, que vão pra prisão não tem corpo, porque 

elas não chegam nem a ter acesso aos métodos de mudança corporal para poder se 

revelar, para poderem ser elas próprias, sabe? (...) E o meu caso foi diferente, porque eu 

era uma mulher trans que tinha um grau diferente, o meu nível socioeducativo, sei lá, 

era diferente das pessoas que estavam ali, e era muito chocante ver como elas 

naturalizavam aquela violência que elas sofriam. E aquilo pra mim era uma violência 

enorme. (...) Além disso a convivência em um mundo completamente machista, por que 

pra dentro do portão, além de você ter que aturar isso dos guardas, e você ter o seu 

cabelo cortado, você ter que usar roupas de homem, você ter que esperar eles decidirem 

se você pode ou não botar uma blusa para tapar os seus seios, depois de toda essa 

violência, você ainda tem que enfrentar a violência de dentro dos muros, que é regida 

por uma regra totalmente diferente. Os homens ali têm uma regra diferente. O tempo da 

ditadura, o tempo da peste gay, o tempo da Aids, deixou uma tradição na convivência 

dos presos, gente, regras muito rígidas que são punidas com a morte, mas pelo menos 

protegem as mulheres trans do estupro coletivo.  Desses tempos ficou a prática de kits 

separados, ou seja, o seu kit, o seu prato, a sua roupa de cama, sua colher, seu garfo, 

tudo é separado. Você não pode emprestar, você tem que ter cuidado para que as 

pessoas não peguem por engano, porque tudo isso pode ser punido sumariamente, 

inclusive. 

Além disso tudo, a gente sofre todo o tipo de humilhação, né, você depende do cara que 

tá coordenando a cela, se ele gosta de trans ou não, aí depende o tipo de roupa que você 

vai poder usar lá dentro, se você vai poder usar roupa de mulher, se você não pode. 
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Depende, né. É tipo assim, governo, governo mais à direita, governo mais à esquerda. 

Os caras que querem te comer escondido, porque é isso né, a nossa vida sexual também 

é totalmente regulada por eles. Você não pode ter relações sexuais com uma pessoa se 

você não avisar para todo mundo que aquela pessoa tem relações sexuais com você, 

porque aquela pessoa também vai virar kit separado, e ninguém quer virar kit separado, 

então a sua vida sexual também é controlada pelos homens que estão ali a sua volta. 

Você não pode ser chamada pelo seu nome, os presos chamam, mas os agentes não. 

Então você é a todo momento relembrado pelo Estado de que você não é aquilo que 

você é. 

Fora isso, a violência física, que está ligada a todas essas coisas e as micro 

desobediências, e a vontade de te punir só porque você está ali, eles querem arranjar 

algum motivo para poder te violentar um pouco, para poder te bater, te dar um 

pescoção, te humilhar. Sair da prisão para fazer alguma coisa é impensável. Eu tinha um 

problema nos seios e eu precisava de ajuda, eu tentei de todas as formas sair para 

conseguir algum tipo de auxílio e não consegui. (...) A SEAP tem um grupo que cuida 

da questão de saúde que é separado da Secretaria Estadual de Saúde, um núcleo de 

saúde, digamos assim. Que é totalmente separado, não se comunicam. As únicas 

políticas de saúde que funcionam na SEAP é o psiquiatra, que não te avalia, você chega 

lá e fala qualquer medicação que você quer - que também faz parte do biopoder, que 

também faz parte do mecanismo de controle, você amansa o povo, enche eles de 

remédio - e eles te dão; e a política de HIV e Aids e tuberculose, acabou, não existe 

política de saúde.  

Não sei se para as mulheres existe alguma coisa em relação ao parto, mas pra gente não 

existia. Um bando de homem com problemas urológicos, proctológicos, problemas mil, 

pessoas morrendo, pessoas definhando, e você não via nenhum tipo de resposta, porque 

sair da prisão para ir para o hospital era um ato de muita coragem, porque você era 

transportado pior que gado, com uma violência enorme, porque eles são muito 

violentos. Eles são grossos, violentos, agressivos, eles machucam a gente. Além disso, 

você tinha medo porque se você sai da cela você pode ser tido como um dedo duro, x9, 

você poderia estar conversando com o diretor sobre o que acontece dentro da cela. 

Mas eu passei, eu dei a volta por cima. Eu saí da prisão, e consegui me estabelecer no 

mercado de trabalho. 
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E a partir desse momento a gente começou a trabalhar, começou a fazer incidência 

política para que a SEAP tivesse um conjunto de regras para garantir os direitos das 

pessoas LGBTs privadas de liberdade. (...) E acabei fazendo parte desse grupo de 

trabalho que criou uma portaria, que é a portaria 558 de 19 de maio de 2015, que criou 

as regras para respeito das leis LGBTs, regulando nome social, respeito à identidade de 

gênero, itens e objetos que podem ser recebidos pelas pessoas trans e homens gays, e no 

caso de homens trans e mulheres lésbicas. Vestimenta, uniforme, direito de visita 

íntima, embora esse direito já tinha sido garantido em 2011, através de um trabalho de 

incidência política feito pelo movimento LGBT através do governo do Estado. E o 

direito também de garantias previdenciárias e de garantia para a família. Bom, pelo 

menos em tese, no papel a gente conseguiu fazer isso. Que foi algo muito revigorante e 

muito enriquecedor pra mim, porque eu fui a pessoa que entrei lá, mas eu voltei, eu 

voltei, de cabeça erguida, e o diretor que me deu pescoção tava lá na reunião. Mas eu 

tenho orgulho, ele tava lá e ele me viu lá sentada, fazendo política para aquelas pessoas. 

Eu não to aqui dizendo também que eles são uns demônios, mas a homofobia, o 

machismo, o sexismo, a barbárie, essa sede por barbárie, de achar que o criminoso 

precisa ser castigado para além daquilo que tá no código civil. Esse tipo de tratamento 

precisa ser mudado, e isso é sim culpa da SEAP, é sim culpa de falta de treinamento, é 

sim culpa da truculência, é sim fruto de um processo histórico que precisa ser revertido 

imediatamente. A tortura tem a ver também com a tortura psicológica, tem a ver 

também em você não se sentir pertencente, você não se sentir ser humano. E ali as 

pessoas trans e LGBTs não tem a possibilidade de se sentirem humanos. (...) Mas eu 

tenho certeza que para as pessoas que tão ali, os danos psicológicos, os danos pra vida, 

pra capacidade de ressocialização...pra mim aquilo ali serviu como um impulso para eu 

mudar a minha vida completamente, pra ser outra pessoa, pra dizer pra eles que eles 

erraram quando falaram que eu era uma criminosa. Pra dizer que não, eu não sou uma 

criminosa, eu sou uma heroína desse mundo, porque vocês tentaram me destruir desde 

que eu descobri que eu era diferente, na verdade vocês tão tentando me destruir desde 

que eu nasci, só que eu não sabia disso, mas eu não vou deixar. 

Depois disso, houve problemas, porque é isso, é uma portaria, depende da vontade 

política das pessoas que estão ali pra fazer com que ela funcione...são vitais, são 

críticas. E o que eu ouvi dizer é que existe um diretor agora que não respeita, dessa 

unidade onde exista a maioria das trans e das pessoas gays, não respeita. 
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Porque na verdade, assim, existe uma carência de tudo, né. Todo mundo é carente, não 

sou só eu que sofri tortura ali. Quem tá ali, a maioria são usuários de crack, são pessoas 

que estavam nas ruas, que não fizeram nada, crimes insignificantes, que poderiam ser 

indicados sob o princípio da insignificância penal, mas eles estão ali, presos, contidos 

pela sociedade, para que a sociedade branca possa viver a sua vida mais tranquila, e não 

enfrentar os problemas reais, que são a educação, a falta de estrutura, a falta de 

oportunidade de trabalho, a falta de alocação das empresas perto de onde as pessoas 

pobres vivem, para que elas possam ter emprego, esse é o problema da criminalidade do 

Brasil. (...) Mas se a gente fosse aplicar todos os princípios e fosse realmente uma 

sociedade igualitária, o número dos presos seria muito reduzido. Só que a gente é racista 

e não quer ver preto fazendo coisas “que não devem fazer”, porque a gente não quer ver 

eles na sociedade, porque é muito cômodo manter todo mundo confinado nos limites da 

favela, manter todo mundo confinado nos limites da não escolaridade, da falta de 

emprego, da falta de acesso à língua, à linguagem, da falta de acesso à educação, à tudo. 

É muito fácil. Eu vi isso lá, isso é tortura também, você nasce já com um destino. 

E é isso, a gente continua tentando trabalhar, tentando fazer alguma coisa, hoje em dia 

eu trabalho como assessora de um deputado federal. E o que a gente tá tentando fazer é 

com que todas essas regras que a gente colocou em portaria vire parte do código de 

processo penal definitivamente. 

Aprendi muita coisa, aprendi a ter segurança sobre o meu papel de mulher. Imagina, 

careca, de uniforme masculino, pra segurar, depois que você faz todo um trabalho para 

assumir sua identidade, porque é doloroso gente, imagina você se assumir trans. Mana, 

não é fácil ser trans travesti. (...) Porque aí também junta uma intersecção da homofobia 

com o machismo. 

E ali eu entendi o machismo e o racismo, porque como milhares de mulheres negras e 

milhares de mulheres trans, a gente não pensa no nosso lugar na sociedade. Como no 

Brasil os pretos são feitos para não se pensar racialmente, não se pensar individualmente 

como grupo racial, não conseguem perceber a crueldade do racismo que faz justamente 

com que eles pensem assim para que eles não incomodem. E eu também pensava dessa 

maneira, não treinada, e ali eu fui entender como existem as hierarquias, pois nesses 

ambientes tudo é muito mais marcado, muito mais nítido, que no mundo branco 
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funcionam com sutilezas e tecnicalidades, ali era tudo muito mais marcado, mais a flor 

da pele. 

 

*** 

 

5.3 - Casos ocorridos no Sistema Penitenciário: acompanhamento e 

desdobramentos administrativos e judiciais. 

 

Os casos aqui exposto são alguns dos milhares de casos que poderiam ser descritos. 

Muitos deles, praticados no dia a dia das ações policiais e no sistema penitenciário, não 

chegam ao conhecimento dos órgãos de justiça: seja pelo medo das vítimas e famílias 

em realizarem o registro de ocorrência, uma vez que as denúncias podem significar 

ameaças e retaliações por parte das forças de segurança do Estado; seja por restarem 

invisibilizados em meio a estrutura de poder e silenciamento do sistema prisional. 

Ademais, os casos que chegam a ser registrados, na maioria das vezes, se perdem pelo 

caminho institucional: prescrevem no ping-pong sem fim de pedidos de informações 

entre a Polícia Civil e o Ministério Público; aqueles que passam por essa fase, muitas 

vezes são arquivados pelos promotores responsáveis; os poucos que chegam ao 

judiciário são arquivados nesta instância ou, chegando a virar processo judicial, iniciam 

o curso de vários anos até o julgamento. Ainda, aqueles que chegam ao julgamento, em 

geral acabam pela absolvição dos agentes do Estado. 

Conforme relatado na metodologia da pesquisa, os casos aqui descritos foram indicados 

por parceiros que em diferentes momentos subsidiaram o desenvolvimento da pesquisa 

com o fornecimento de dados e documentos sobre violações relacionadas à tortura e à 

privação da liberdade. A partir dos casos indicados buscou-se levantar informações 

acerca do andamento de eventuais processos administrativos, cíveis e criminais 

relacionados à apuração dos mesmos.  

O que aqui aparece, apesar de vinculado a esses casos específicos, revela uma dinâmica 

de negligência - ou mesmo de uma ação que parece direcionada a não elucidação dos 
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casos - dos órgãos do sistema de justiça e de manutenção de uma estrutura institucional 

violadora. 

 

*** 

  

 Denúncias de Torturas nos Presídios Hélio Gomes e Ary Franco (2004) 

No dia 13 de julho de 2004, representantes do Conselho da Comunidade realizaram 

visita emergencial no Presídio Ary Franco a fim de verificar a situação de 35 detentos 

que haviam sido transferidos do Presídio Hélio Gomes após tentativa de fuga e rebelião.  

Ao chegarem no local, o diretor afirmou que os referidos presos não estavam no 

coletivo, mas sim em um amplo e escuro salão, sem janelas ou entradas de luz, o qual 

era chamado de “Maracanã”.  

Na galeria A da penitenciária havia 436 presos do Terceiro Comando, 93 presos da 

justiça federal e presos do “seguro”. Já na Galeria B havia 397 presos do Comando 

Vermelho. A galeria C abrigava 163 presos que possuíam acesso ao trabalho, presos 

“neutros” e presos que foram policiais. Na galeria D havia 107 presos do “seguro” e, 

por fim, na galeria E havia 54 presos da facção criminosa Amigos dos Amigos.  

Ao desceram para uma quadra interna, onde estavam os presos recém-transferidos, os 

agentes não se retiraram a fim de que os membros do Conselho da Comunidade 

pudessem conversar com os internos de forma particular. Inicialmente, diversos presos 

expressaram temor em serem alocados nas galerias A e D ou na Sala de Triagem do 

Presídio Ary Franco, pois, segundo eles, foram ameaçados por internos desses locais 

assim que chegaram à unidade, asseverando, inclusive, que corriam risco de vida caso 

fossem para tais galerias. Ademais, os presos informaram que estavam sem roupa, a 

maioria trajando apenas bermuda e chinelos, sem camisa, dormindo no chão molhado, 

sem colchão, sem lençol, e com a cela totalmente escura, sem iluminação. Além disso, 

comunicaram que não tinham qualquer material de higiene como, por exemplo, 

sabonete, papel higiênico, pasta e escova de dente.  
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Os internos seguiram seus relatos comunicando que haviam sido espancados no Presídio 

Hélio Gomes, após o controle da rebelião e novamente no Ary Franco. Alguns exibiram 

marcas das agressões, no entanto, informaram que a maioria das agressões consistiu em 

tapas na cara, murros e chutes que causaram muita dor, mas não deixaram muitas 

marcas. Os defensores públicos solicitaram ao diretor que ele possibilitasse a tomada de 

depoimentos de alguns presos individualmente, o que foi permitido. Nessa entrevista, 

um preso afirmou que estava na laje do Presídio Hélio Gomes quando os helicópteros 

chegaram ao local lançando bombas de efeito moral e efetuando disparos de arma de 

fogo. De acordo com o interno, os agentes do SOE, por sua vez, subiram as escadas 

lançando bombas de gás lacrimogêneo, o que fez com que todos entrassem em pânico, 

pois estavam encurralados. Para escapar dos tiros, o depoente relatou que todos 

tentavam entrar por um pequeno buraco na parede, o qual dá acesso às escadas, ao 

mesmo tempo. O declarante asseverou que havia um policial de cabelos louros no 

helicóptero que atirava nos presos já imobilizados e, assim, muitos detentos foram 

feridos a balas dessa maneira. Prosseguindo em seu depoimento, o preso afirmou que os 

internos não estavam armados, mencionando que caso estivessem, poderia ter 

acontecido uma grande tragédia, pois os agentes do SOE subiram sem qualquer cautela, 

e, assim, poderiam ser facilmente alvejados caso os presos estivessem armados.  

Segundo o depoente, depois que os agentes do SOE controlaram a situação, todos foram 

obrigados a se despir e descer sem roupas até a Galeria D, um a um. O preso informou 

que lá havia uma poça de água imunda, onde os agentes do SOE ordenaram que os 

presos despidos se sentassem, caso contrário, levariam tiros. O declarante afirmou que 

lá ficaram todos os presos juntos, inclusive os que estavam baleados, os quais estavam 

gemendo de dor e como não era permitido que eles saíssem, todos começaram a urinar 

ali mesmo, piorando as condições.  

Em continuidade, o interno relatou que às 9 horas da manhã os presos que estavam na 

Galeria D foram direcionados a descer as escadas em direção à quadra. O depoente 

relatou que os agentes fizeram um corredor polonês na escada, agredindo a todos que 

desciam em direção à quadra. De acordo com ele, após os presos da Galeria D, foi a vez 

dos presos da Galeria B descerem, também recebendo socos, pontapés e tapas. Um dos 

inspetores presentes e que mais batia nos presos, segundo o preso, tinha conhecimento 

de que ele sofria de câncer no intestino, ou retroculite e, por esse motivo, ele perguntava 

ao depoente “Você tem câncer, é?” e o chutava justo na altura do intestino. O depoente 
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levantou a camisa e exibiu as marcas da agressão no lado direito da barriga. Em 

seguida, informou que o subdiretor organizou uma fila com os supostos líderes, 

separando-os dos demais e, então, estes foram novamente agredidos. Segundo ele, um 

dos internos teve fratura exposta no dedo do pé direito após um dos agentes ter pisado 

violentamente no seu pé. Na quadra, todos os presos continuaram a sofrer humilhações. 

Os agentes trouxeram uma sacola e passaram a recolher todos os relógios, óculos, 

alianças, anéis e dinheiro que os presos haviam levado com eles. Os relógios mais 

antigos eles quebravam. As fotografias de familiares eram rasgadas. O depoente 

informou que mais de 300 relógios foram levados pelos agentes. Afirmou, ainda, que as 

agressões foram suspensas apenas quando o helicóptero da Rede Globo de Televisão 

sobrevoou o presídio. No entanto, alguns presos voltaram a sofrer agressões quando este 

foi embora.  

Segundo o depoente, às 16 horas eles foram levados de volta às galerias, ainda sob 

agressões físicas. Chegando às celas, eles encontraram tudo quebrado. Mais tarde, 

chegou uma lista com os nomes dos supostos líderes, nas mãos de um funcionário. O 

nome do depoente estava nessa lista. Ele foi informado que seria levado para uma 

conversa, e não levou nenhum pertence, descendo apenas de bermuda, camisa e chinelo. 

O preso relatou que eles foram levados à presença do subdiretor e colocados na gaiola, 

de onde foram obrigados a entrar no carro do SOE, algemados, sendo agredidos outra 

vez nesse percurso. O preso informou que apenas nesse momento que eles foram 

comunicados de que seriam levados ao Ary Franco.  

Quando chegaram ao Ary Franco foram imediatamente levados ao “Maracanã”. Ali, de 

acordo com o depoente, eles foram obrigados a se ajoelhar e receberam tapas. Por volta 

de 21 horas, cinco funcionários ordenaram que os presos agachassem em fila, eles 

fizeram uma roda e ficavam agredindo os presos, um de cada vez. O interno afirmou 

que todos os presos que vieram transferidos do Hélio Gomes apanharam dessa guarda 

de domingo. O preso apresentava hematomas na cabeça e no peito, os quais afirmou 

serem decorrentes desses espancamentos. Ele informou que tentou reagir e foi mais 

espancado, e que, além disso, um preso faxina ajudava os agentes nessa sessão de 

tortura. O declarante afirmou, ainda, que os presos que estavam baleados voltaram a ser 

agredidos após seu retorno do Hospital Central, por volta das 23 horas da segunda-feira. 

Nessa noite, quando os presos tentavam dormir, ele relatou que foi jogado spray de 

pimenta dentro da cela, causando irritação, náuseas, ânsias de vômito e reações 
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alérgicas nos internos. Ele afirmou que o efeito durou mais ou menos três horas. Nesse 

momento, de acordo com o interno, um guarda apontou uma arma para eles e disse que 

aguardava apenas um motivo qualquer para atirar. Ele portava uma escopeta com balas 

de borracha.  

Afirmou, também, que na data da visita os presos foram chamados de três em três para 

“fazer a opção”. Isto é, para dizer se queriam entrar em algumas das Galerias do Ary 

Franco. Alguns sofreram agressões nesse deslocamento. Relatou que a maioria dos 

presos que estão no “Maracanã” estão sem camisa e sem sapato e que todos estão 

dormindo no chão molhado, no escuro, pois não há iluminação. Finalmente, relatou que 

não poderia ficar em nenhum local dessa unidade, pois não se sentia seguro ali e fora 

ameaçado pelos presos logo que chegou. Ele precisa ficar próximo a um hospital, uma 

vez que tem crises recorrentes em virtude de seu câncer.  

 

 Tortura no presídio Hélio Gomes (2004) 

 

Ao chegarem ao Presídio Hélio Gomes, no dia 12 de julho de 2004, os representantes do 

Conselho da Comunidade avistaram a diretora do local expondo para a família do 

interno Ubiratan, as circunstâncias da sua morte. Dois dias antes ocorrera uma tentativa 

de fuga e rebelião, Segundo apurado, alguns detentos subiram ao telhado, dentre eles, 

Ubiratan. Lá em cima, os presos teriam ameaçado jogar os agentes penitenciários que 

faziam de reféns do telhado. Muitos afirmaram que Ubiratan estaria armado, ameaçando 

um agente e, além disso, que ele teria disparado contra o helicóptero da polícia, tendo 

um agente reagido com tiros de fuzil, os quais causaram a sua morte.  

Condições da unidade 

Ao passarem pela enfermaria, os representantes do Conselho da Comunidade puderam 

observar uma médica cuidando de dois presos com queimaduras extensas. A 

profissional informou que não havia medicamentos adequados para casos de 

queimaduras, por isso estava apenas limpando e colocando vaselina a fim de aliviar a 

dor. A médica aduziu, ainda, que não havia analgésicos, pois enviaram apenas dez 

dipironas, as quais já haviam acabado. 
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Visita às galerias 

Logo na entrada das galerias havia um grande número de ventiladores amontoados, os 

quais, segundo um agente penitenciário, haviam sido retirados dos presos em represália 

à tentativa da fuga e à rebelião, o mesmo ocorrera com os aparelhos de TV dos detentos. 

Imperioso salientar que não havia qualquer identificação nos supracitados ventiladores 

para que pudesse haver uma posterior devolução. Por fim, os funcionários do local 

informaram que também em retaliação à rebelião, as visitas dos familiares estavam 

suspensas até segunda ordem. Ademais, os representantes do Conselho da Comunidade 

observaram que as escadas que dão acesso às galerias estavam alagadas por uma água 

suja e fétida.  

Galeria D 

Na entrada desta galeria havia dois presos que seriam transferidos para o Presídio Ary 

Franco, um deles estava com um curativo no olho esquerdo, o qual estava visivelmente 

inchado e com hematomas, consequência, segundo o detento, de uma agressão cometida 

com um pedaço de madeira pelos agentes penitenciários, após controlado o motim.  

Na primeira cela visitada, os detentos alegaram que haviam sido espancados por agentes 

do DESIPE no dia anterior e também naquele mesmo dia, quando foram conduzidos ao 

pátio a fim de que a revista fosse realizada nas celas. Além disso, os representantes do 

Conselho da Comunidade constataram que haviam diversos internos queimados, sendo 

certo que eles informaram que não tinham recebido qualquer atendimento médico, no 

entanto, nem gostariam de recebê-lo, tendo em vista que temiam receber mais 

espancamentos e represálias por parte dos agentes. Os presos comunicaram também que 

estavam sem material de limpeza e de higiene e que os funcionários do presídio haviam 

levado os televisores que eles ainda nem tinham acabado de pagar e o dinheiro que 

guardavam com eles.  

Havia muitos detentos com ferimentos oriundos de disparos de arma de fogo. O preso 

MPR detinha diversas marcas de tiros de bala de borracha que havia levado nas pernas e 

queimaduras nos braços, ele comunicou que após controlado o motim, os internos foram 

obrigados a descer as escadas enquanto os policiais atiravam e jogavam bombas neles.  

Na segunda cela, as denúncias se repetiram. Os detentos informaram que os agentes do 

DESIPE promoveram sessões de espancamento no dia anterior à visita e naquele 
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mesmo dia também. Os 26 presos dessa cela informaram que os policiais haviam 

invadido as galerias e lançado bombas de gás dentro das celas. Um dos detentos chegou 

a mostrar as marcas de estilhaços de bomba e muitos outros mostraram marcas de 

espancamento por objeto contundente. Finalmente, um preso afirmou que era 

hipertenso, necessitava de remédios, mas os seus haviam sido levados pelos agentes, 

assim como um nebulizador, comprado por um dos internos, o qual ele também 

utilizava. Importante salientar que nessa galeria havia um detento com uma bala alojada 

em seu corpo que parecia ter o estado de saúde grave.  

Galeria B 

Os representantes do Conselho da Comunidade puderam notar que um preso que estava 

fisicamente bem no dia anterior, nesse dia estava com marcas de pancadas com objeto 

contundente na cabeça e estava sangrando. Ele informou que havia sofrido 

espancamentos com barra de ferro pelos agentes quando ele e o resto dos detentos foram 

levados para a quadra a fim de que a revista nas celas fosse realizada. Vários outros 

detentos da mesma cela também apresentavam marcas de espancamento. Segundo eles, 

os agentes penitenciários os obrigaram a passar por um corredor polonês. Muitos 

detentos afirmaram que não queriam receber atendimento médico, pois temiam receber 

mais represálias e espancamentos por parte dos agentes penitenciários.  

Nesta cela não havia iluminação e o chão estava completamente alagado. Os internos 

afirmaram que os funcionários da penitenciária jogaram todos os colchões no chão 

alagado e que, por isso, ninguém tinha colchão desde o dia anterior à visita. Ademais, 

de acordo com os relatos dos internos, além dos colchões, todas as suas roupas e fotos 

de familiares também foram jogadas no chão molhado pelos agentes penitenciários.  

Na cela Y, havia diversos presos extremamente queimados, dentre eles, um que tinha 

um de seus braços totalmente queimado. Ele informou que havia sido levado ao 

Hospital Central Penitenciário, no entanto, no local apenas deram um banho de soro no 

seu braço e o liberaram. Vários outros internos exibiram queimaduras com diferentes 

graus de extensão e gravidade, mas todos afirmaram, mais uma vez, que não queriam ir 

ao atendimento médico por medo de represálias e espancamento. Os detentos dessa cela 

também afirmaram que foram espancados no dia anterior à visita e naquele dia. Além 

disso, eles comunicaram que muitos estavam queimados porque foram obrigados a 

passar sobre colchões em chamas quando haviam ficado entre os agentes que subiam 
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atirando bombas e disparando tiros de borracha e de verdade e aqueles que desciam 

atirando também.  

 

 Coação sofrida pelos membros do Conselho da Comunidade da Comarca do 

Rio de Janeiro (2004) 

 

O Conselho da Comunidade da Comarca do Rio de Janeiro é órgão da execução penal, 

com existência prevista na Lei de Execução Penal, dotado de autonomia para 

desenvolver as seguintes funções: realizar visitas, pelo menos mensalmente, aos 

estabelecimentos penais existentes na comarca; realizar entrevistas com os presos; 

apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao Conselho Penitenciário; 

diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso 

ou internado, entre outros. Tal Conselho busca realizar visitas periódicas às unidades 

prisionais, fiscalizando suas condições e procurando fazer repercutir interna e 

externamente as violações de direitos humanos ali constatadas. Além disso, também 

cuida emite relatórios sobre as situações diagnosticadas e os encaminha às autoridades 

competentes para adoção das medidas necessárias. Por fim, o Conselho da Comunidade 

procura ter participação ativa nos processos decisórios sobre as políticas públicas 

penitenciárias, legitimando-se para tanto através de um exercício de diálogo intenso e 

aberto com os presos.  

No desempenho deste papel institucional de atuação nos estabelecimentos carcerários, 

vale frisar o quão ele se revela especialmente complexo na cidade do Rio de Janeiro, 

onde a prisão tornou-se desembocadura de toda uma guerra cotidiana travada entre 

policiais e traficantes, assim como de toda uma política de assepsia social que determina 

os tipos criminosos a partir de classe e cor. Grande parte das detenções ocorrem em 

condições de extrema truculência e arbitrariedade policial. As prisões sem mandado e 

sem flagrância do delito, não são incomuns, pelo contrário. Incursões violentas nas 

favelas, com saldos de prisões, mortes e torturas são práticas rotineiras na cidade. 

Sob um discurso oficial que lança juízos meritórios sobre o direito à vida e aos direitos 

humanos –  em uma escala maior ou menor a depender do comportamento e do status 

social das pessoas –, a negação sistemática dos direitos aos presos e a submissão deles a 
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condições insalubres e desumanas são desafios permanentes para o Conselho da 

Comunidade local.  

O próprio Governo do Estado incorpora oficialmente as relações entre as diversas 

facções de comando do tráfico dentro do sistema prisional, utilizando-se destas para 

estabelecer suas regras. Os presos, independente da gravidade do crime a que estejam 

respondendo e mesmo não pertencendo ao crime organizado, devem escolher uma 

facção ou então são distribuídos para determinadas unidades conforme local de moradia. 

Vê-se que a própria ação do Estado nas penitenciárias acontece no sentido de recrutar e 

legitimar membros para o crime organizado e tornar o ambiente um verdadeiro ritual de 

passagem para uma prática criminosa mais requintada e elaborada.  

Às autoridades do Governo do Rio de Janeiro não parece interessar, entretanto, o 

desempenho e a colaboração de órgãos como o Conselho da Comunidade na tentativa 

de mudar a realidade tão caótica e perversa do sistema carcerário. Ademais, a exposição 

e discussão sobre as mazelas existentes e a gestação de propostas novas e legítimas na 

área tornam-se enorme constrangimento e inconveniência política para um estado que é 

contumaz violador de direitos, tanto por sua omissão quanto pela sua ação. 

No dia 22 de julho de 2004, os membros do Conselho da Comunidade e da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro realizaram uma visita emergencial à penitenciária 

Milton Dias Moreira, tendo em vista o clima tenso que se encontrava a unidade após a 

troca da população carcerária da Penitenciária Milton Dias, dominada pelo Terceiro 

Comando, com a da Penitenciária Jonas Lopes (Bangu IV), dominada pelo Comando 

Vermelho. Tal medida foi adotada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio em 

represália à tentativa de fuga de presidiários da Milton Dias Moreira na madrugada do 

dia 10 de julho, que contou com a ajuda de traficantes armados do Morro do Zinco. 

Nesse dia, os traficantes trocaram tiros com os agentes penitenciários e dois presidiários 

morreram alvejados por policiais no momento da fuga. 

A mistura de facções rivais na unidade carcerária causou extrema preocupação aos 

membros do Conselho da Comunidade, uma vez que na ocorrência de rebeliões as 

possibilidades de chacina humana entre os próprios presos são infinitamente maiores. Já 

há algum tempo que a entidade vem se posicionando contra essa política do governo, 

repetida também no complexo penitenciário de Bangu e no complexo de Frei Caneca, 

em Benfica. Em Bangu, pelas iminentes ameaças à integridade física dos presos e dos 
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funcionários, o Juiz da Vara de Execuções Penais, Carlos Borges, ordenou a revogação 

da medida. Já em Benfica, a “crônica da morte anunciada” infelizmente se confirmou. 

Houve uma rebelião no início de junho e mais de trinta presos foram assassinados por 

outros presos. 

A posição defendida pelo Conselho da Comunidade é a adoção de uma política mais 

responsável e prudente por parte do governo, visando fragilizar os domínios de facções 

nas prisões e procurando mudar as relações no seu nascedouro, alterando as regras de 

distribuição dos presos a partir do crime cometido e não a partir da facção a que 

pertence ou do local onde mora. Alimentar a causa e querer simplesmente romper com 

seus efeitos-reflexos nas unidades prisionais é senão medida suicida, que só tende a 

provocar maiores chacinas. 

Por esses argumentos, fez-se urgente e importante a visita no complexo da Milton Dias 

Moreira.  

Para melhor subsidiar o trabalho dos membros do Conselho e tendo em vista o histórico 

de resistências que encontravam para transitar pelas unidades e registrar as degradantes 

condições físicas, o Conselho requereu ao Juiz da Vara de Execuções Penais no dia 22 

de junho de 2004 “uma autorização para utilização da máquina fotográfica por ocasião 

das visitas realizadas”.  Tal requerimento foi deferido pelo juiz Carlos Borges: 

“comunico que foi deferido tal requerimento, devendo, no entanto, ser preservada a 

imagem dos presos”. 

No dia 22 de julho, logo quando do início da visita à Milton Dias, os representantes do 

Conselho conversaram com o sub-diretor da unidade, Marcos da Silva Freitas, que 

cuidou de dar informações sobre o processo de transferência dos presos e seus 

pertences, o reinício das visitas, a normalização do funcionamento.  

Depois foram conversar com o Diretor, tendo por preocupação a Coordenadoria 

Penitenciária da Defensoria Pública retratar a situação de insegurança que pairava sobre 

os defensores públicos que assistiam os presos, vez que já tinham sido vítimas de dois 

episódios turbulentos anteriormente e que o local de atendimento jurídico não era 

suficientemente seguro, estando vulneráveis a quaisquer ações violentas dos presos. 

Sobre a estrutura pessoal da penitenciária, informou o Diretor que contava com apenas 

11 agentes por turno para controlar 900 presos e que já tinha aberto duas sindicâncias 



 

388 
 

contra agentes que haviam espancado presos.  Além disso, contava com 03 médicos, 03 

enfermeiros e 03 psicólogos. 

Encerrada a conversa com as autoridades responsáveis, os membros do conselho, como 

era prática usual, dirigiram-se para as celas para conversar com os presos e verificar as 

condições físicas do ambiente. 

Antes, o Presidente do Conselho da Comunidade, Marcelo Freixo, informou que trazia 

uma autorização judicial do Juiz da Vara de Execuções Penais para que fosse feito um 

registro fotográfico da visita. Essa autorização original foi apresentada ao Diretor, que 

tirou uma fotocópia e pediu que os membros aguardassem, pois teria que informar sobre 

isso a seus superiores.  

Após diversos telefonemas realizados, o Diretor informou que o Conselho da 

Comunidade precisava aguardar autorização do secretário de administração 

penitenciária – apesar da existência de uma autorização judicial. 

Pela delonga, ainda sem a autorização para o registro fotográfico, os membros do 

Conselho foram ao local onde os pertences dos presos estavam sendo revistados e 

verificaram uma enorme montanha de pertences e alguns agentes e presos fazendo a 

revista. Passando pelo pátio, avistaram grande quantidade de sujeira e detritos e muitos 

pontos de infiltração em toda a unidade. 

Passado longo período, funcionários informaram aos membros do Conselho que 

poderiam realizar o registro fotográfico da visita, o que imediatamente fizeram. Foram 

tiradas fotos dos detritos e da sujeira que haviam sido recolhidas pelos presos e jogados 

nos pátios, além do esgoto com a tampa aberta. Foram flagrados focos de fogo, pois 

estavam incendiando o resto dos pertences dos presos que saíram, assim como as 

paredes externas completamente úmidas, com sinais de mofo e com um encanamento 

improvisado. 

Surpreendentemente, quando estavam prontos para ingressar nas galerias, os membros 

do conselho foram informados de que não havia mais autorização para fazer o registro 

fotográfico. Além disso, as autoridades solicitaram que interrompessem a visita por 

conta de um suposto clima tenso na unidade e, então, os membros foram levados de 

volta à sala do Diretor, onde lhes foi informado que o Secretário de Administração 

Penitenciária, Astério dos Santos, não havia autorizado efetuarem registros fotográficos, 
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sendo certo que sua ordem era a de que eles apenas poderiam sair da unidade portando a 

câmera fotográfica caso deletassem as fotografias digitais contidas nela.  

Apesar de toda a argumentação e da apresentação da autorização judicial original, não 

foi permitida a saída do conselho da unidade com a câmera fotográfica. O Presidente do 

Conselho da Comunidade se comprometeu a enviar as fotos apenas ao Juiz da VEP, 

mas, ainda assim, não permitiram. Diante do impasse, o conselho acabou por permitir 

que um funcionário da unidade deletasse as fotografias digitais. Ato contínuo, os 

membros do Conselho foram instados a sair acompanhados pelo coordenador de 

segurança da Secretaria de Administração Penitenciária, Sauler Sakalen, até a porta do 

Complexo da Frei Caneca.  

Como se observa, o constrangimento sofrido pelos representantes do Conselho da 

Comunidade revela claramente a atitude do governo do Rio de Janeiro em obstruir o 

desempenho das funções exercidas por órgãos compostos por representantes da 

sociedade civil, atropelando inclusive ordem judicial e prerrogativas legais do conselho 

enquanto órgão da execução penal. A atitude do governo busca, justamente, fragilizar as 

vias institucionais de participação popular, de controle social e de defesa dos direitos 

garantidos constitucionalmente, o que de forma alguma pode ser tolerado. 

 

 Tortura e assassinato do preso provisório J.S. na Casa de Custódia Pedro Melo 

(2006) 

 

A vitima em questão estava presa provisoriamente na Casa de Custódia Pedro Melo, 

localizada no Complexo Penitenciário de Bangu, desde abril de 2006, acusado de furtar 

um aparelho celular. Desde então, a família de passou a receber correspondências do 

detento com denúncias de tortura e maus-tratos perpetrados pelos agentes penitenciários 

do local. No dia 23 de julho, José Carlos foi encaminhado ao Hospital Penitenciário 

Fábio Soares Maciel, onde faleceu no dia seguinte em decorrência de graves agressões 

que recebeu em sua cabeça. Durante todo o período que o lesado esteve preso, a mãe da 

vítima, assim como outros familiares, tentaram visitá-lo, no entanto, foram proibidos 

pela administração da Casa de Custódia, sob a justificativa de que deveriam apresentar 

carteira de visitante. Ocorre que, uma vez providenciada a referida carteira - a mãe de 
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J.S. só conseguiu recebê-la no dia 14 de agosto de 2006 -  e indo à Casa de Custódia a 

fim de pegá-la, a informaram que seu filho havia sido internado no Hospital 

Penitenciário. Ela foi imediatamente ao hospital e uma pessoa, que se apresentou como 

médica do seu filho, comunicou que J.S. havia falecido no dia 24 de julho, sugerindo 

que ela se encaminhasse ao Instituto Médico Legal. Ao chegar ao local, foi informada 

por funcionários que seu filho havia sido enterrado como indigente no dia 07 de agosto 

no Cemitério de Santa Cruz, recebendo, inclusive, dados com o número da cova onde 

estaria seu corpo. No dia seguinte, a mãe da vítima retornou ao Instituto acompanhada 

por sua neta, quando comunicaram que o corpo de J.S. ainda não havia sido enterrado, 

ou seja, ainda estava no IML. A sobrinha da vítima iniciou busca pelo corpo de seu tio e 

o encontrou em uma pedra de mármore, fora da geladeira, já em avançado estado de 

decomposição. Sua identificação só foi possível devido ao reconhecimento de uma 

tatuagem no corpo desfigurado de J.S. Somente no dia 06 de setembro de 2006, o juiz 

da 14ª Circunscrição do Registro de Pessoas Naturais da Comarca do Rio de Janeiro 

expediu a autorização para o sepultamento. Este ocorreu no dia seguinte, quase dois 

meses após a sua morte. O auto de exame cadavérico realizado pelo Instituto Médico 

Legal Afrânio Peixoto indica como causa mortis “traumatismo crânio encefálico, 

hematoma subdural, edema cerebral”, lesões fatais provocadas por instrumento de “ação 

contundente”. A partir do momento em que tomou conhecimento do assassinato de J.S., 

sua família travou uma luta incansável pela investigação de todos os fatos criminosos e 

a responsabilização dos envolvidos. A ONG Justiça Global passou a acompanhar a luta 

desde 2006. Em 1º de setembro de 2006, a ONG enviou ofício para a Secretaria de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro; Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República; Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio 

de Janeiro; Chefia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro; Corregedoria Interna da 

Polícia Civil; Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro; Direção do 

Instituto Médico Legal e Ouvidoria do Sistema Penitenciário, solicitando 

esclarecimentos e informações acerca das circunstâncias da morte de José Carlos e 

providências urgentes para o sepultamento do corpo, que até então permanecia no 

corredor do IML. Em 13 de novembro de 2006, a Justiça Global e a mãe da vítima 

enviaram o ofício para o então diretor do Instituto Médico Legal, Sr. Roger Vinícius 

Anciollotti, solicitando cópia do auto de exame cadavérico realizado pelos peritos no 

corpo de J.S., a fim de encaminhar este laudo para as autoridades competentes para a 

devida apuração dos fatos. Em 16 de janeiro de 2007, a ONG e sua mãe solicitaram 
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novamente providências e esclarecimentos urgentes acerca dos fatos relacionados com a 

tortura e o homicídio de José Carlos, enviando, para tanto, um ofício para o 

Subprocurador da Coordenadoria de Direitos Humanos do Ministério Público do Rio de 

Janeiro, Dr. Leonardo Chaves, no qual solicitavam as seguintes providências: a) 

abertura de procedimento investigatório para apurar os responsáveis pelos atos de 

tortura e posterior assassinato de J.S. na Casa de Custódia Pedro Melo, em 24 de julho 

de 2006; b) a abertura de procedimento investigatório para apurar a responsabilidade 

dos agentes públicos do IML quanto ao suposto sepultamento de J.S. como indigente e 

sobre o estado de decomposição do corpo; c) a abertura de procedimento investigatório 

para apurar a responsabilidade dos agentes públicos no que tange a não comunicação 

aos familiares acerca do óbito, suas causas e localização do corpo e, finalmente, d) a 

adoção de medidas de fiscalização das atividades do IML relacionadas com os 

procedimentos adotados para a preservação dos cadáveres. A maioria das autoridades 

não respondeu aos ofícios enviados, no entanto, no dia 14 de novembro de 2006, a 

Justiça Global recebeu um ofício, oriundo da Subsecretaria Geral de Administração 

Penitenciária, no qual constavam informações absolutamente inverídicas sobre o caso 

em questão, com o claro objetivo de eximir a SEAP de qualquer responsabilização pela 

morte de J.S.. Afirmaram no documento que a morosidade do sepultamento deu-se pela 

falta de busca por parte da família, o que, como já mencionado anteriormente, não é 

verdade. Por fim, relatam que a morte da vítima fora em decorrência de um aneurisma 

cerebral, no entanto, nesta data o auto de exame cadavérico já havia sido realizado, 

constatando outra causa mortis. A SEAP comunicou que iria apenas apurar se “houve 

falta de comunicação à família do de cujus” por parte de sua administração, por meio de 

procedimento administrativo, sendo certo que, ao que tudo indica, tal procedimento não 

resultou em nenhuma conclusão. Além dos inúmeros ofícios com pedidos de 

providências, a ONG e os familiares de J.S. reuniram-se em diversas ocasiões com 

representantes do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro com o escopo de solicitarem apoio em relação ao acesso de informações 

sobre o inquérito policial e sobre o teor do auto de exame cadavérico. Somente em 

março de 2008, em uma das reuniões, o defensor Leonardo Rosa conseguiu finalmente 

localizar a existência do Registro de Ocorrência, em trâmite na 34ª Delegacia de Polícia. 

Diante disso, enviou no dia 05 de março de 2008, ofício para a autoridade policial 

responsável requerendo cópia do registro de ocorrência, cópia dos depoimentos 

prestados na investigação e cópia do auto de exame cadavérico realizado no corpo de 
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J.S.. O defensor não obteve qualquer resposta, tendo reiterado seu pedido no dia 07 de 

maio de 2008, o qual também não teve retorno. Por conta disso, os representantes da 

Justiça Global e os parentes da vítima decidiram comparecer pessoalmente em sede 

policial no dia 30 de julho de 2008, os funcionários do local comunicaram que o 

inquérito policial estava na 21ª Promotoria de Investigação Penal (PIP). A Justiça 

Global e os familiares se direcionaram imediatamente até a 21ª PIP. Chegando lá, 

conseguiram pela primeira vez ter acesso aos autos do inquérito policial, constatando 

que após dois anos do ocorrido esse encontrava-se completamente estagnado, tendo em 

vista que nenhuma providência investigatória efetiva havia sido realizada. No dia 31 de 

julho de 2008, os representantes da ONG e os parentes retornaram à 21ª PIP, a fim de 

encontrar com a promotora responsável. Nessa ocasião, foram entregues à promotora as 

cartas em que J.S. denunciava as torturas e maus-tratos sofridos no interior da Casa de 

Custódia, além disso, a sobrinha prestou depoimento acerca do ocorrido. Ressalta-se 

que esse depoimento foi o primeiro a ser incluído aos autos do inquérito policial. Restou 

apurado pelos representantes da Justiça Global e os familiares da vítima, que no 

decorrer dos anos, sempre ao terminar o prazo para que a polícia concluísse as 

investigações, o delegado remetia o inquérito para a 21ª PIP do Ministério Público 

solicitando a prorrogação do prazo para o prosseguimento nas apurações, alegando a 

carga excessiva de trabalho como forma de justificar o não andamento da investigação. 

No dia 30 de outubro de 2009, a Justiça Global solicitou providências, mais uma vez, 

através de ofício, o qual foi remetido ao Dr. Leonardo Chaves, Subprocurador Geral de 

Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, narrando 

novamente os fatos e relatando a morosidade excessiva na tramitação do inquérito 

policial. Por fim, no dia 14 de maio de 2010, representantes da Justiça Global e a mãe 

de J.S. retornaram à 34ª delegacia de polícia, quando tiveram acesso aos autos do 

inquérito policial e verificaram novamente a ausência de qualquer diligência 

investigatória. Até 2011, nenhuma informação nova sobre o andamento do inquérito 

policial chegou ao conhecimento dos representantes da Justiça Global. O caso foi parar 

na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.  

 

 Condições precárias e degradantes da carceragem da 151ª DP e da construção 

da casa de custódia em Nova Friburgo (2007) 
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No dia 19 de Junho de 2007 ocorrera uma visita das condições de acautelamento na 

151ª Delegacia de Polícia, localizada em Nova Friburgo. 

- A carceragem estava superlotada, sem condições de abrigar os 125 presos que estavam 

acautelados no momento da visita. 

- Apesar de o artigo 5º, XLVIII da Constituição Federal dispor que os presos devem ser 

separados de acordo com o crime praticado, idade e sexo, na carceragem os presos 

condenados e provisórios estavam separados de acordo com a facção que pertencem, 

assim, a divisão se dava entre: Comando Vermelho (duas celas), “neutros”, “seguro” e 

Terceiro Comando.  

- Na parte interna da carceragem havia dez celas, as quais mediam cerca de 11m², sendo 

certo que o único local pelo qual a luz entrava era através da porta, por um fresta com 

largura de 60cm. No interior das celas havia um local destinado à higiene pessoal sem 

condições mínimas adequadas.  

- No calor não havia ventilação e no inverno o frio era insuportável durante a noite, 

segundo os presos.  

- O estado não fornecia colchões, lençóis, cobertores, papel higiênico ou qualquer outro 

objeto de limpeza.  

- Nas celas as paredes estavam com infiltrações, caracterizadas por manchas e pelo odor 

insuportável provocado pela umidade. Os tetos estavam com goteiras e os detentos 

tentavam conter a chuva com baldes, de modo que o chão não ficasse molhado, pois 

vários deles dormiam no piso.  

- Na cela 07, localizada no final do corredor, e, portanto, distante da porta, não havia luz 

natural nem iluminação.  

- Em relação à rede elétrica, a fiação estava em péssimo estado de conservação, 

prejudicando o funcionamento adequado e expondo os funcionários e acautelados à 

situação de risco.  

- Superlotação na carceragem: celas que mediam aproximadamente 2mx3m e 

abrigavam, em média, 15 presos. Alguns dormiam no chão, outros em redes, as quais 

ficavam suspensas no teto da cela. Ademais, precisavam dividir o espaço com objetos 
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pessoais e varais improvisados para estender roupas para secar. Não havia espaço para 

guardar pertences pessoais e gêneros alimentícios. 

- Segundo os presos, não era possível manter a limpeza da cela, já que não eram 

permitidas vassouras e nem mesmo oferecido material de limpeza, os quais eram 

fornecidos pelos familiares dos detentos.  

- Quanto à capacidade da carceragem, o delegado titular da Delegacia afirmou que ali 

cabiam 60 pessoas, no entanto, como já mencionado, no dia da visita havia 125 pessoas 

presas. Oficialmente, não havia parlatório, local destinado às visitas íntimas.  

- Apenas disponibilizavam três refeições, ou seja, não havia jantar e, segundo o 

delegado titular, só há jantar em penitenciárias.  

- Os Presos comentaram que às vezes ficavam sem comer devido ao grande número de 

presos que chegava à delegacia. De acordo com o delegado, eram oferecidas 127 

quentinhas por dia, ou seja, quando o número de presos era superior ao de refeições 

fornecidas, alguns ficavam sem refeição.  

- Não havia assistência jurídica ou médica, segundo os presos. Os acautelados 

informaram que não eram assistidos há mais de seis meses e, além disso, não tinham 

conhecimento e informações sobre o andamento dos seus processos. O defensor público 

não faz plantão na carceragem, pois está sobrecarregado com os processos na vara 

criminal.  

- Há muitos casos de doenças de pele (sarna, alergias, feridas cutâneas), problemas 

respiratórios (asma, sinusite) e alergias. Os presos reclamaram das dolorosas câimbras e 

dores no corpo por não poderem se deslocar ou caminhar na própria cela. 

- A carceragem não conta com nenhuma atividade de educação, exercícios físicos ou 

lazer. 

- Registraram-se informações referentes a agressões físicas por parte dos carcereiros da 

unidade prisional sem qualquer motivo aparente. Relataram, ainda, a existência de 

cobrança por parte dos carcereiros para exercer direitos, como, por exemplo, para a 

realização de transferências ser cobrado o valor de R$ 300,00.  
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Essas condições afrontam o disposto no artigo 88 da Lei de Execução Penal, a qual 

prevê como requisitos básicos “a salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores 

de areação, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana, bem 

como área mínima de 6m2”, além de contrariarem as Regras Mínimas para o 

Tratamento do Preso, da ONU. Verificam-se diversas violações de direitos elementares 

assegurados às pessoas privadas da liberdade. A dignidade da pessoa, por exemplo, 

fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, CF/88), é violada de modo 

sistemático, uma vez que as condições de aprisionamento são muito precárias. Nesse 

sentido, convém lembrar as determinações constantes do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos da ONU: “Todos os indivíduos privados de sua liberdade 

devem ser tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente à pessoa 

humana”. 

 

 Tortura e submissão a tratamento cruel, desumano e degradante sofridos pelos 

detentos do presídio Evaristo de Moraes (2007) 

 

Entre os dias 07 e 09 de maio de 2007, os 1.490 (mil quatrocentos e noventa) internos, 

divididos em 35 (trinta e cinco) celas coletivas, do presídio Evaristo de Moraes, 

estabelecimento prisional de responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária (SEAP) do Rio de Janeiro, foram submetidos à tortura física e moral 

exercida por agentes do Grupo de Intervenção Tática (G.I.T.), unidade especializada da 

SEAP. Denúncias de violência física e constrangimento moral foram realizadas pelos 

familiares dos custodiados à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa 

do estado do Rio de Janeiro, ao mandato do Deputado Estadual Marcelo Freixo, à 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – seção Rio de 

Janeiro - e, ainda, ao Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e ao Núcleo do Sistema 

Penitenciário, ambos órgãos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Com 

efeito, no dia 09 de maio de 2007, uma comitiva formada por membros das 

organizações supracitadas visitou o presídio Evaristo de Moraes, ocasião em que se 

pôde atestar a veracidade dos relatos dos familiares. Em conversa com os presos 

constatou-se que houve: 
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- Além de palavrões e graves ofensas, os agentes do G.I.T. esbravejavam gritos de 

guerra e ameaçavam os presos de morte, afirmando, ainda, que estavam no local para 

“roubar as almas dos condenados”;  

- Disparos de munição de borracha deflagrados por parte dos agentes de forma 

indiscriminada; 

- Nudez coletiva imposta pelos agentes; 

- Presos obrigados a rastejar pelo chão, comer lixo e imitar animais, durante o percurso 

em direção à quadra da unidade; 

- Obrigação de durante a sessão de tortura repetir a frase “o G.I.T. é um bom 

companheiro”; 

- Agressões físicas como socos, tapas, chutes, chineladas, pancadas com cassetetes e 

pedaços de madeira, atingindo braços, mãos, pernas, costas, cabeças e nádegas dos 

presos; 

- Utilização de spray de pimenta e efeito moral nos olhos e partes genitais dos presos; 

- Bombas de efeito moral foram detonadas nas galerias; 

- Presos despidos na quadra da unidade foram postos sentados, lado a lado, e obrigados 

a ficarem espremidos uns contra os outros, enquanto os agentes do G.I.T. gritavam: 

“Quero lata de sardinha!”; 

- Alguns presos foram obrigados a vestir roupas íntimas femininas e desfilar na frente 

dos outros, além de beijar a boca de outros companheiros; 

- Presos foram colocados em fila indiana em posição inclinada para frente, com os 

rostos colados nas nádegas do preso à sua frente; 

- Cassetetes foram passados nas nádegas dos presos e alguns foram forçados a roçar o 

seu órgão genital nas nádegas de outros companheiros; 

- Alguns presos despidos foram colocados à força uns nos colos dos outros e obrigados 

a cheirarem as partes íntimas uns dos outros; 
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- Os internos que se recusavam a praticar quaisquer dos atos impostos pelos agentes do 

G.I.T. eram espancados com cassetetes e pontapés ou ainda ridicularizados com a 

fustigação anal com bastões de madeira, cassetetes e canetas; 

- Internos mais frágeis e/ou doentes foram atingidos pelos agressores justamente em 

seus pontos mais vulneráveis. Como exemplo disso, pode-se citar alguns episódios 

assustadores, como: (i) o de um interno de compleição física franzina e com o intestino 

aparente em virtude de colostomia recém-realizada, que recebeu diversos golpes pelo 

corpo; (ii) interno possuidor de hérnia, para a qual se indicava imediata intervenção 

cirúrgica, obrigado a rastejar por longo período de tempo; (iii) interno portador do vírus 

HIV teve de andar agachado por longa distância, o que lhe causou ferida purulenta anal 

que lhe impedia de evacuar, além do fato de ter sido exposto ao contato de partes de seu 

corpo com excrementos de rato que se encontravam pelo chão. Este  interno, em virtude 

de todas as agressões sofridas, passou a apresentar ainda ferida exposta no braço, de 

onde minava sangue, colocando em risco todos os integrantes da cela; 

- Presos praticantes de religiões evangélicas foram obrigados a tirar suas roupas, sendo 

certo que os agentes ordenaram a um deles, o pastor, que espancasse outro interno, 

Sebastião Cipriano Alves Júnior. Como o pastor não empregou muita força acabou 

sendo humilhado com diversos tapas no rosto; 

- Alguns presos foram submetidos ao “corte de cabelo” dos homens do G.I.T. mediante 

a utilização de faca, canivete ou lâmina de barbear, o que resultou em escoriações e 

cortes nas cabeças dos mesmos;  

- Objetos pessoais dos presos foram danificados ou sumiram, assim como quantias em 

dinheiro. 

- Realização, ao final, de obras de pintura nas paredes das celas, não com o intuito de 

melhorar a aparência das galerias, mas sim de encobrir os vestígios de sangue 

resultantes dos atos de violência praticados pelos agentes do G.I.T.. 

Na visita ao presídio, foi possível averiguar o grande número de presos que 

apresentavam marcas das agressões físicas, hematomas, inchaços na cabeça e 

ferimentos graves decorrentes das balas de borracha, inclusive nas costas dos presos, o 

que demonstra que estes foram atingidos tentando fugir dos disparos. Os internos 

apresentaram aos defensores públicos 08 cartuchos com a inscrição “CBC 12”, já 
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deflagrados, 14 pequenos cilindros de borracha dura, 29 bolas de borracha dura e um 

detonador de bomba de efeito moral. 

Dois presos concordaram em se identificar e aceitaram registrar a ocorrência em uma 

delegacia de polícia e submeter-se a exame de corpo de delito. Ocorre que, a autoridade 

policial competente, da 17ª Delegacia de Polícia (17ª DP), não encaminhou nenhum dos 

dois internos para a realização de exame pericial argumentando que não havia uma 

investigação policial em andamento. Somente após a presença da defensoria pública na 

17ª DP, no dia 10 de maio de 2007, foi determinada a abertura de procedimento 

investigatório. Apesar da gravidade da situação, até o final da tarde do dia 11 de maio 

de 2007, nenhum dos presos havia sido conduzido à delegacia. Segundo informações da 

direção do presídio, não havia viaturas disponíveis para encaminhá-los ao local.  

O Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública ajuizou, junto ao 

plantão judiciário do dia 12 de maio de 2007, uma medida cautelar de produção 

antecipada de provas com pedido de liminar para garantir que os custodiados pudessem 

ser examinados antes que os vestígios das lesões corporais desaparecessem, e, ainda, 

para que fossem apresentadas em juízo as gravações das imagens de todas as câmeras de 

vídeo da unidade prisional referentes ao período compreendido entre os dias 07 e 11 de 

maio. O juiz plantonista deferiu liminarmente as providências postuladas, intimando a 

direção do presídio para que encaminhasse imediatamente os dois presos para o exame 

de corpo de delito e para que fossem enviadas, na íntegra, as imagens gravadas pelas 

câmeras do presídio no mencionado período. 

Dois dias depois, em 14 de maio de 2007, o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e 

o Núcleo do Sistema Penitenciário, ambos pertencentes à defensoria pública, 

requereram ao juízo da Vara de Execuções Penais a instauração de procedimento 

judicial especial para a apuração dos fatos ocorridos no presídio Evaristo de Moraes e, 

consequentemente, dos responsáveis pelos atos de tortura e constrangimento físico e 

moral dos internos. Nesta mesma petição, informou-se que os presos haviam sido 

finalmente encaminhados para realização de exame de corpo de delito e, ainda, que o 

direito à visitação de internos alocados em determinadas galerias do presídio havia sido 

suspenso. Ademais, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 

Brasil (seção Rio de Janeiro) informou ao Sub-Procurador Geral de Justiça de Direitos 
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Humanos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de maio de 

2007, os fatos ocorridos no presídio Evaristo de Moraes durante a operação do G.I.T.  

Cumpre destacar que no dia 19 de maio de 2007, faleceu o preso José Januário Pereira, 

24 anos, custodiado do Evaristo Moraes. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) 

atesta que a causa da morte foi pneumonia e que o preso não teria marcas de agressão 

no corpo. Contudo, segundo documento assinado pela assistente social do 

Departamento do Sistema Penitenciário, a morte de José foi decorrente das agressões 

que sofreu durante a sessão de tortura a que foi submetido dias antes por agentes do 

Grupo de Intervenção Tática (G.I.T.). A família do preso só foi informada de sua morte 

quatro dias depois.  

Em 24 de maio de 2007, representantes do mandato do Deputado Estadual Marcelo 

Freixo, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

estado do Rio de Janeiro, foram impedidos de entrar no Evaristo de Moraes. Segundo 

informações fornecidas pela direção do presídio, o Secretario de Administração 

Penitenciária, César Rubens Monteiro de Carvalho, negou terminantemente o acesso 

das representantes do mandato, liberando tão somente a entrada dos membros da 

Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – secção 

Rio de Janeiro. A referida atitude revela claramente a intenção de cercear e obstruir o 

desempenho das funções exercidas por órgãos de fiscalização, sobretudo daqueles 

compostos por pessoas com histórico de denúncias de violações de direitos humanos no 

Sistema Prisional do Rio de Janeiro.  

 

 

 Caso 12.613 da CIDH/OEA: Pessoas Privadas de Liberdade na Carceragem da 

76ª Delegacia de Polícia vs. Brasil (2007 - ainda em curso) 

 

No dia 06 de junho de 2007, os peticionários – Associação pela Reforma Prisional 

(ARP), Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, Justiça Global, Associação dos 

Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e Laboratório de Análise da Violência 

da UERJ – solicitaram medidas cautelares à CIDH em favor das pessoas privadas de 

liberdade na carceragem da 76ª DP. Nesta oportunidade, foram apresentadas 

informações as quais demonstravam que as pessoas ali acauteladas sob custódia do 
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Estado estavam expostas a uma situação cruel e desumana com a possibilidade de 

agravamento devido à superlotação.  

Das visitas realizadas: 

- 05 de maio de 2006:  

Capacidade: A capacidade da carceragem era de 120 pessoas, nessa visita o local 

abrigava mais de 400 pessoas.  

Precariedade das instalações da carceragem:  

- O local destinado às visitas não era grande o bastante para abrigar todos os familiares. 

Para as pessoas ali privadas de liberdade aquele era o único momento em que podiam 

sair das celas, ou seja, aqueles que não recebiam visitas, não saíam de suas celas, tendo 

em vista que não havia banho de sol. Segundo os familiares, a revista realizada antes 

das visitas era demasiadamente constrangedora e mesmo as gestantes eram obrigadas a 

tirar a roupa e ficarem agachadas a fim de serem examinadas. O modo como a revista 

era feita era o motivo de muitos desistirem de visitar os detentos.  

- Uma média de 14 presos ficava confinada em celas que mediam aproximadamente 

2mx3m, sendo certo que não havia camas e, por isso, muitos dormiam em redes 

penduradas no teto e nas grades, ou mesmo no chão, agachados, pois não havia espaço o 

suficiente para todos se deitarem. A iluminação era precária, não havia ventilação nas 

galerias e a fiação elétrica ficava exposta, trazendo ainda mais riscos aos presos. O teto 

das celas apresentavam rachaduras e mofo, corroborando para a presença de muitos 

insetos e ratos. Não havia sinais de limpeza, o mau cheiro e o calor eram insuportáveis. 

- Devido ao ambiente insalubre e à exposição de bactérias, os presos desenvolviam 

inúmeras doenças infectocontagiosas, o que justificaria o exame imediato dos presos 

por parte dos médicos especializados. Quando ocorria uma emergência o SAMU era 

chamado, mas não havia transferências para o Hospital Penitenciário. Os peticionários 

conversaram com internos que se encontravam há pelo menos três meses sem 

atendimento jurídico. 

- Em relação à alimentação, os presos informaram que esta era insuficiente e intragável, 

além de mencionarem que por diversas vezes receberam refeições azedas ou cruas, o 

que causou muitos problemas intestinais e doenças de pele. 
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- 12 de setembro de 2006: 

- Capacidade: Mais de 400 homens permaneciam detidos na carceragem da 76ª DP, sem 

qualquer separação por categorias. O Inspetor de Polícia Sérgio Gonçalves Pinto 

forneceu aos representantes dos peticionários uma listagem dos presos na qual constava 

que havia 415 homens, dentre eles, 311 presos em flagrante, 68 em prisão preventiva, 

13 presos temporários, 15 condenados em regime fechado, 07 condenados em regime 

semiaberto e 01 condenado em regime aberto. 

- O preso Luiz Fernando da Silva, encarcerado na galeria A, informou que já se 

encontrava há quatro meses encarcerado e teve banho de ar durante apenas dez minutos. 

A carceragem da 76ª DP não possuía espaço aberto para que os presos tomassem banho 

de sol, somente uma pequena área de 8m² destinada a visitas onde eventualmente 

tomavam banho de ar. Desta feita, quem não recebia visitas apenas saía da cela para os 

policiais realizarem a “conferência”. 

- 30 de Outubro de 2007: 

- O local estava fechado, uma vez que estavam sendo realizadas obras na estrutura do 

prédio.  

- No prédio onde estava temporariamente alojada a delegacia, um policial afirmou que a 

carceragem da 76ª DP havia sido desativada e todas as pessoas que estavam sendo 

presas em flagrante delito não estavam ficando mais de 24 horas nesse prédio. Além 

disso, os agentes informaram, ainda, que após o Registro de Ocorrência e demais 

procedimentos, as pessoas são transferidas para o Presídio Ary Franco ou para a 

Polinter de Neves. Segundo o policial, a intenção era que a 76ª DP se tornasse uma 

delegacia legal. Sobre as pessoas privadas de liberdade que estavam encarceradas na 76ª 

DP, o agente informou que estas foram transferidas para o Presídio Ary Franco e para o 

Complexo Penitenciário de Bangu.  

- Em 19 de Outubro de 2006, a CIDH concedeu medidas cautelares em favor das 

pessoas privadas de liberdade na carceragem da 76ª DP e, com fulcro no artigo 30.3 de 

seu Regulamento, iniciou os trâmites para que o Estado pudesse apresentar sua resposta 

quanto à denúncia de violações aos artigos 05 (direito à integridade física e moral), 8 

(direito ao justo processo legal) e 25 (direito à proteção judicial), combinados com o 
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disposto no artigo 1(1) e (2) (obrigação de respeitar e garantir os direitos estabelecidos 

na Convenção).  

- Em 07 de fevereiro de 2007, o Estado brasileiro apresentou sua contestação, na qual 

alegou que a CIDH não teria competência para iniciar motu próprio a tramitação de 

petições e que desta forma estaria ferindo os princípios do devido processo legal e a 

igualdade entre as partes. Pôde-se perceber que isso foi uma intenção protelatória do 

Estado que, de forma descabida, questionou a competência da Comissão, que com base 

nas informações prestadas pelos peticionários e nos termos do artigo 24 do seu 

Regulamento, decidiu motu próprio iniciar a tramitação da petição referente à situação 

das pessoas privadas de liberdade na carceragem da 76ª DP. Insta salientar que ao 

iniciar motu próprio da petição, a CIDH não atuou como peticionária, mas realizou um 

ato de sua competência exclusiva. 

Em julho de 2007, a Comissão aprovou o Relatório de Admissibilidade nº 36/07, 

reconhecendo na petição enviada todos os requisitos necessários para a sua admissão.  

 

Das Violações à Convenção Americana : 

1. Da violação ao direito à integridade física e psicológica  

As inúmeras visitas demonstraram que as pessoas privadas de liberdade na carceragem 

da 76ª DP foram submetidas a um ambiente degradante e cruel – onde era possível 

perceber ninhos de insetos, mau cheiro, sujeira e temperaturas elevadas, o que 

contribuía para proliferação de doenças físicas e mentais.  

Graves fatos como ausência de assistências médica e judiciária foram comprovados em 

todas as visitas. Exemplos:  

 O preso Aloir Castorino dos Passos em 12 de setembro de 2007 já se encontrava 

há 08 meses na carceragem da 76ª DP e fora conduzido ao Fórum para prestar 

depoimento somente em duas oportunidades. Ele não sabia sequer quem era o 

Defensor Público responsável por seu caso e tampouco em que situação estava 

seu processo.  

 O preso Pedro Paulo Trindade da Silva informou que já estava há um mês na 

carceragem da 76ª DP, apresentava o olho esquerdo com gravíssima inflamação 
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e com debilidade na visão, mas sequer havia sido encaminhado ao Hospital 

Penitenciário.  

 Em seu pedido inicial os peticionários informaram à CIDH que o preso Cristiano 

Santos Silva estava com pelo menos com 80% do corpo completamente 

queimado e que Genilson da Silva possuía uma chapa de ferro no braço que 

estava exposta, ambos corriam risco de infecção e necessitavam de cuidados 

médicos, além da transferência. Até o dia 13 de novembro de 2007, o Estado não 

havia respondido em que situação se encontravam estes presos.  

Acerca das responsabilidades particulares do Estado frente às pessoas privadas de 

liberdade, a CIDH decidiu que:  

153. Ante esta relación e interacción especial de sujección entre el 
interno y el Estado, este último debe asumir una serie de 
responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales 
para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarolar 
uma vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que 
bajo ninguna circuntancua pueden restringir-se o de aquéllos cuya 
restrición no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, 
portanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaria que la 
privación de liberdad despoja a la persona de su titularidad respecto de 
todos los derechos humanos, lo que nos es posible aceptar. 

 

155. La restricción de otros derechos, por el contrario, no sólo no tiene 
justificacion fundada em la privación de libertad, sino que también 
está prohibida por el derecho internacional. Dichos derechos debem 
ser efectivamente respetados e garantizados como los de cualquier 
persona no sometida a privación de libertad. 

 

O Estado também tem a obrigação positiva de adotar medidas que garantam que 

terceiros não violem os direitos de seus custodiados, cumprindo desta forma o seu dever 

geral de garantia estabelecido pelo artigo 1.1 da Convenção. Cabe ao Estado, portanto, a 

responsabilidade de proteger e garantir o direito à integridade pessoal de todas as 

pessoas privadas de liberdade e garantir condições mínimas compatíveis com a sua 

dignidade enquanto permanecerem sob a tutela estatal, seja em delegacias de polícia, 

casas de custódia ou unidades prisionais.  

2. Das violações às garantias judiciais pelo Estado brasileiro 

O Estado brasileiro informou em seu comunicado de 17 de agosto de 2006 sobre a 

existência de ação civil pública contra o estado do Rio de Janeiro (ação nº 
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2005.002.001465-8), com decisão judicial liminar que determinou a imediata 

transferência dos presos condenados detidos na 76ª DP ao sistema penitenciário 

estadual.  

A ação civil pública tem por finalidade responsabilizar ações ou omissões danosas do 

Estado ou entes federados ao meio ambiente; ao consumidor; à ordem urbanística; a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a interesses 

difusos ou coletivos e por infração da ordem econômica. Tendo em vista que a 

Constituição Federal estabelece ser a segurança pública dever do Estado e interesse de 

caráter difuso, o Ministério Público tem plena competência para ajuizar a ação civil 

pública em face do Estado com determinação de obrigação de realizar melhorias no 

sistema penitenciário e carceragens da delegacia.  

A legislação interna prevê como fundamento legal para a concessão de liminar em ação 

civil pública o artigo 12 da Lei nº 7347/85 e o artigo 84, §3º do Código de Defesa do 

Consumidor (aplicável à ação civil pública por força do disposto no artigo 21 da Lei 

7347/85). Os requisitos para concessão da liminar com natureza de antecipação de tutela 

são a urgência, ou, nos termos da lei, o justificado receio de ineficácia do provimento 

final, e a relevância do fundamento da demanda.  

Diante das graves violações de direitos humanos sofridas pelos presos da carceragem da 

76ª DP, os quais acarretam danos irreparáveis aos detentos, o juiz da 7ª Vara Cível da 

Comarca de Niterói entendeu pela existência dos requisitos e decidiu por conceder 

parcialmente a liminar requerida pelo MP em 27 de junho de 2005, determinando o 

prazo de 180 dias para promover as medidas de obras de reformas e melhorias da 76ª 

DP. Ante o descumprimento da decisão judicial pelo Poder Executivo do estado Rio de 

Janeiro, o juiz da 7ª Vara Cível entendeu por exarar nova determinação em 04 de janeiro 

de 2006, reiterando a decisão anterior além de complementá-la, ordenando a imediata 

transferência dos presos condenados para o DESIPE. Mais uma vez, em 15 de agosto de 

2006, o magistrado determinou nova intimação do estado do Rio de Janeiro para que 

este informasse acerca do cumprimento da liminar concedida (transferência dos presos e 

realização de reformas). Em 20 de agosto de 2007, o juiz recebeu informações do MP 

de que a decisão não fora cumprida. Em 31 de agosto de 2007, o processo encontrava-se 

concluso para decisão do magistrado. Essa ação civil pública tem como objetivo 
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principal garantir a integridade de todos os presos detidos na 76ª DP diante das 

péssimas condições estruturais e superlotação da unidade.  

O esvaziamento da carceragem da 76ª DP com a transferência dos presos para o sistema 

penitenciário deu-se por força da medida cautelar concedida em 19 de outubro de 2006 

pela CIDH e solicitada pelos ora peticionários.  

O Estado brasileiro é responsável por atos e omissões dos órgãos judiciais internos e, 

enquanto signatário da Convenção, é obrigado a garantir a todas as pessoas, mediante 

previsão do artigo 25.1, recurso judicial efetivo e capaz de produzir resultados hábeis 

contra todos os atos ou omissões que gerem violações de direitos contemplados no 

tratado. O recurso efetivo previsto no artigo 25 da Convenção deve tramitar de acordo 

com as normas do devido processo estabelecidas no artigo 08 – as vítimas devem dispor 

de amplas possibilidades de serem ouvidas e atuar nos respectivos processos. O artigo 

8.1 da Convenção dispõe que os tribunais decidam os casos submetidos ao seu 

conhecimento em tempo razoável.  

A violação dos artigos 08 e 25 da Convenção Americana pelo Estado brasileiro está 

demonstrada de forma robusta: o Poder Judiciário foi ineficaz para garantir o 

cumprimento pelo Poder Executivo da decisão que determinou a transferência dos 

presos da 76ª DP para as unidades do sistema prisional; a ação foi ajuizada em 18 de 

janeiro de 2005 e, até o dia 13 de novembro de 2007 não havia sequer uma sentença 

judicial. A violação às garantias judiciais dos presos da carceragem da 76ª DP pelo 

Estado brasileiro não se restringia ao trâmite dos inquéritos e ações penais. A 

inexistência de separação entre presos provisórios e condenados na carceragem violava 

diretamente o artigo 8.2 da Convenção, o qual estabelece que “toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente 

sua culpa”. O princípio da presunção da inocência garante proteção específica ao 

acusado, que não deve receber o mesmo tratamento que o preso definitivamente 

sentenciado. Exatamente por isso, a legislação interna estabelece a diferenciação entre 

cadeias públicas e penitenciárias.  

 

3. Da inexistência de recurso judicial efetivo para a adequação do sistema 

penitenciário brasileiro às normas internacionais relativas à matéria 
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O artigo 2º da Convenção Americana determina a obrigação dos Estados signatários em 

adotar disposições de direito interno, necessárias para tornar efetivos os direitos e 

liberdades previstos na convenção. Especificamente em relação ao sistema prisional, os 

Estados são obrigados a criar mecanismos internos – seja na esfera judicial ou 

administrativa – que possibilitem a adequação das penitenciárias às normas 

internacionais de proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade.  

O ordenamento jurídico brasileiro prevê três recursos internos hábeis a proteger os 

direitos humanos dos presos: o habeas corpus, na esfera penal, a ação civil pública, no 

âmbito cível e o ato de interdição do estabelecimento penal pelo juiz da vara de 

execuções penais, no âmbito administrativo-judiciário.  

 Do habeas corpus 

Previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, tem como escopo proteger o indivíduo contra 

violência, ameaças ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso 

de poder. Os presos que estejam submetidos a pena cruéis, tortura, tratamento desumano 

ou degradante ou ainda sofram violações à integridade física ou moral, têm garantia 

constitucional – mediante concessão de habeas corpus – de restituição de liberdade até 

que o Estado lhes garanta condições dignas de cumprimento da pena. Ocorre que, o 

posicionamento do Poder Judiciário brasileiro acerca da utilização do habeas corpus 

para preservar a vida e integridade física dos presos do sistema prisional contra atos de 

violência ampara-se na divisão de poderes do Estado. Segundo este entendimento, o 

Poder Judiciário não poderia interferir na competência do Poder Executivo para gestar o 

sistema penitenciário e garantir condições dignas de cumprimento de penas para os 

presos. Assim, o habeas corpus tornou-se um recurso judicial ineficaz para adequar as 

penitenciárias às normas internacionais de proteção dos direitos das pessoas privadas de 

liberdade e as proteger contra atos de violência e tortura.  

 Da ação civil pública  

São recorrentes as ações civis públicas sobre a necessidade de melhorias no sistema 

penitenciário, em diversos estados da federação. No entanto, as decisões do Poder 

Judiciário mostram-se desfavoráveis às pretensões de se garantir condições dignas de 

cumprimento da pena aos internos do sistema prisional, tornando a ação civil pública, 

assim como o habeas corpus, recurso judicial ineficaz para adequar as penitenciárias às 
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normas internacionais de proteção dos direitos humanos das pessoas privadas de 

liberdade.  

Em geral, os resultados das ações civis públicas agrupam-se da seguinte forma:  

i) Os tribunais brasileiros não analisam o mérito do recurso sob a justificativa 

de violação da divisão de poderes entre executivo e judiciário; 

ii) Os tribunais brasileiros determinam a obrigação do Estado em realizar 

melhorias no sistema penitenciário, mas as decisões não têm eficácia real e 

efetiva, o descumprimento reiterado da Administração Pública.  

No entender dos peticionários, determinar à Administração Pública a realização de 

melhorias no sistema prisional em respeito às normas de proteção das pessoas privadas 

de liberdade não representa ingerência na competência do Poder Executivo e violação 

do princípio da separação de poderes. O Poder Judiciário tem competência para avaliar 

se as políticas públicas, em particular relacionadas com o sistema prisional, respeitam 

os direitos humanos e caso haja algum caso de violação, cabe a ele garantir a eficácia do 

direito violado e evitar a sua vulnerabilidade.  

Desta feita, não se trata de avaliar qual política pública seria mais conveniente para 

melhor garantia de certos direitos, mas de evitar consequências daquelas que, 

claramente, põem em perigo ou lesionam bens jurídicos fundamentais tutelados por 

normas internacionais de proteção dos direitos humanos.  

A inércia do Poder Executivo em cumprir uma determinação judicial relacionada à 

adoção de políticas públicas que garantam condições dignas de cumprimento da pena, e 

a insuficiência de atuação do Poder Judiciário para garantir o cumprimento da decisão 

tornam a ação civil pública recurso inefetivo para adequar o sistema prisional brasileiro 

às normas internacionais de proteção dos direitos das pessoas privadas de liberdade.  

 Do ato da interdição do estabelecimento penal pelo juiz da Vara de 

Execuções Penais  

A Lei de Execução Penal estabelece em seu artigo 66 que compete ao juiz da execução 

inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o 

adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de 

responsabilidade. Ademais, prevê que o juiz deve interditar em todo ou em parte, 
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estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com 

infringência aos dispositivos da Lei.  

Tais medidas são fundamentais para preservar os direitos das pessoas privadas de 

liberdade e garantir a plena eficácia dos dispositivos da Lei de Execução Penal que 

protejam os presos e, em sentido mais amplo, a Constituição Federal e as normas 

internacionais que regem a matéria.  

Entretanto, verifica-se que, mais uma vez, o Poder Judiciário brasileiro tem impedido a 

eficácia desses dispositivos ao sustentar que o ato de interdição do juiz da Vara de 

Execuções Penais ofende o princípio da legalidade e da divisão de poderes. A 

possibilidade de interdição do estabelecimento penal pelo juiz, porém, configura um 

mecanismo que procura proteger a vida e integridade física do interno do sistema 

prisional e ao negar tal prerrogativa ao magistrado da Vara de Execuções Penais, o 

Estado brasileiro, por meio dos tribunais superiores, inutiliza o mecanismo de tutela das 

garantias do preso.  

 

Da jurisprudência do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos sobre 

a matéria : 

O artigo 2º da Convenção Americana determina a obrigação dos Estados signatários em 

adotar disposições de direito interno, necessárias para tornar efetivos os direitos e 

liberdades previstos na convenção. Segundo jurisprudência da Corte Interamericana, o 

dever geral estabelecido pelo artigo 2º implica na adoção de medidas em duas vertentes, 

a saber:  

i) A supressão de normas e práticas de qualquer natureza que 

ocasionem violações às garantias previstas na Convenção; 

ii) A criação de normas e o desenvolvimento de práticas condizentes 

com a efetiva observância destas garantias.  

A Corte Interamericana também estabeleceu que esse dever geral dos Estados implica 

na efetividade de todas as medidas estabelecidas pelo direito interno – o princípio do 

effet utile:  
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“220. (...) el Estado que ratifica um tratado de derechos humanos debe 
introducir em seu derecho interno las modificaciones necesarias para assegurar 
el fiel cumplimiento de las obligaciones assumidas. La Convención Americana 
establece la obligación general de cada Estado Parte e adecuar su derecho 
interno a las disposiciones de dicha Concención, para garantizar los derechos 
em ella consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las 
medidas de derecho interno han de ser efetivas. Esto significa que el Estado há 
de adoptar todas las medidas para que lo estabelecido em la Convención sea 
efectivamente cumplido em su ordenamento jurídico interno, tal como lo 
requiere el artículo 02 de la Convención”. 

 

O direito interno brasileiro não possui recursos hábeis a garantir a adequação do sistema 

penitenciário às normas internacionais de proteção das pessoas privadas de liberdade. A 

ação civil pública e o habeas corpus, conforme exposto, são incapazes de gerar 

alterações significativas das unidades do sistema prisional.  

A Corte Interamericana firmou entendimento de que não basta a existência de 

disposições no ordenamento jurídico interestatal para proteção dos direitos previstos na 

Convenção; cabe aos Estados garantir que tais disposições sejam efetivas e também 

garantir a adoção de medidas que suprimam práticas que violam os direitos humanos.  

A garantia constitucional de proibição da tortura e penas cruéis, e a proteção à 

integridade física e moral do preso tem sua execução impedida pelo posicionamento 

reiterado do Poder Judiciário acerca da discricionariedade do ato administrativo e pela 

inexistência de mecanismos de execução das decisões favoráveis em sede de ação civil 

pública.  

Ao ratificar a Convenção, o Estado brasileiro comprometeu-se não somente a criar 

normas que concretizem internamente as garantias previstas nesse tratado, mas também 

a estabelecer práticas condizentes com a proteção dessas garantias. Tais obrigações 

aplicam-se igualmente aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – funções 

máximas do Estado. Ao negar-se a analisar a compatibilidade das políticas públicas 

voltadas ao sistema prisional com as normas internas e internacionais de proteção as 

pessoas privadas de liberdade, o Poder Judiciário brasileiro estabelece prática violadora 

das garantias previstas na convenção e inviabiliza por completo a eficácia de recursos 

judiciais internos que possam estabelecer parâmetros de proteção dos presos do sistema 

penitenciário.  
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Da obrigação do Estado brasileiro em respeitar direitos previstos na Convenção 

Americana: 

O artigo 1º da Convenção estabelece o dever geral dos Estados em respeitar os direitos 

ali previstos. O cumprimento do referido dever requer a adoção de uma série de 

providências estatais frente à Convenção, no sentido de capacitar todos os indivíduos 

para o exercício pleno de todos os direitos protegidos. Estas providências incluem a 

adoção de medidas legislativas e administrativas para a eliminação de lacunas e o 

aperfeiçoamento das condições de exercício dos direitos protegidos. Insta salientar que 

o dever de respeitar e assegurar os direitos previstos na Convenção tem caráter 

permanente e contínuo. 

O dever geral de garantia, previsto no artigo 1º, não tem caráter acessório em relação às 

demais disposições referentes aos direitos consagrados convencionalmente. Desta feita, 

não se viola a Convenção unicamente quando se viola um direito material protegido, 

mas também quando se deixa de cumprir os deveres gerais nela estipulados. Assim, a 

violação do dever geral de garantia não deve estar subsumida a violações individuais de 

direitos específicos da Convenção.  

Em 29 de junho de 2012, foi anunciado pelo então Governador do Estado do Rio de 

Janeiro, Sergio Cabral, o fim de todas as carceragens em delegacias de polícia e a 

transferência dos presos que aguardam julgamento para as penitenciárias locais. 

A situação dos presos provisórios no país, porém, não parece ter mudado desde então, 

demonstrando que o fim das carceragens em sedes policiais não passou de uma 

maquiagem para a política carcerária.  

De acordo com o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura do Rio de 

Janeiro, a porta de entrada dos presos no estado foi, na realidade, transfigurada, 

passando a ser inicialmente no Presídio Ary Franco (2011), no ano subsequente na 

Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu II), passando para a Cadeia Pública Patricia 

Acioli em 2013 e, por fim, sendo alocada na Cadeia Pública José Frederico Marques 

(Bangu X). Hoje não se mantém custódias em delegacias por mais de 24 horas, porém 

em fins de semana estes prazos comumente são extrapolados.  

No caso da custódia masculina, encaminhados para o Bangu X, os presos permanecem 

privados de sua liberdade provisoriamente por até 30 dias nesta unidade, sendo 
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encaminhados para o presídio de destino depois de tal prazo. De acordo com o 

MEPCT/RJ foram recebidas “inúmeras denúncias de tortura e outros tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes nas dependências da unidade. Tais práticas teriam o condão 

de servir como uma espécie de “rito de passagem” ao preso recém ingressado no 

sistema.”. O que verifica-se, portanto, é uma modificação do local do encarceramento, 

mas sem uma mudança efetiva na política criminal do Rio de Janeiro.  

Nesse sentido, a Comissão esclareceu em seu informe “Informe sobre el uso de la 

prisión preventiva en las Americas” que três princípios devem ser norteadores da 

privação de liberdade, quais sejam: o trato humano, o principio da posição de garantidor 

do Estado e o principio da compatibilidade entre o respeito a direitos fundamentais das 

pessoas privadas de liberdade e o cumprimento dos fins da segurança cidadã. Dentre 

eles destacamos os dois primeiros devem ser vistos como ponto de partida para a análise 

das condições de privação, não devendo produzir sofrimento maior que o inerente a 

própria situação de encarceramento, sendo dever do estado a garantia de direitos 

fundamentais do preso. 

De acordo com dados de 2016 do Infopen, o Rio de Janeiro possui 50.219 pessoas 

privadas de liberdade, sendo certo que 40% são provisórios, conforme os dados 

apresentados. Essa situação se reproduz de forma ainda mais grave em outras regiões do 

país. Diante disso, a presunção de inocência, colocada pela Comissão como um dos 

princípios mais basilares do direito penal, não é aplicado de forma minimamente eficaz 

no país e a prisão provisória, medida que deveria ser exceção, virou regra.  

Enquanto mecanismo de controle da legalidade da prisão, a implementação da audiência 

de custódia sem uma mudança de entendimento estrutural vem se mostrando 

insuficiente para garantir o caráter excepcional da prisão processual. A análise 

preliminar da atuação dos órgãos do sistema de justiça nas audiências de custódia tem 

demonstrado uma opção primordial pela manutenção da prisão em flagrante. Quando 

mais da metade dos presos em flagrante são mantidos encarcerados durante o processo, 

resta evidente que a prisão preventiva não vem sendo utilizada como medida de 

exceção, nos termos da lei processual brasileira. 

Desde o início do projeto de audiências de custódia em São Paulo, em fevereiro de 

2015, o Tribunal de Justiça local identificou 277 relatos de tortura dos presos 

apresentados ao juiz. Em contrapartida, a pesquisa da ONG Conectas Direitos Humanos 
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detectou, somente entre agosto e setembro, respectivamente, 69 e 80 (149) relatos de 

tortura. Destes, 49 sequer foram encaminhados para qualquer órgão investigativo.  

Constatou-se, ainda, que 45% dos juízes nunca perguntam sobre violências sofridas 

pelos custodiados, mesmo com indícios corpóreos constatáveis visualmente. Presos 

somente relataram violência de maneira espontânea em 17 casos, sendo que são comuns 

relatos do gênero: “Não sofri tortura, só uns tapas, puxões de cabelo, butinadas, 

xingamentos, etc”. Já o Ministério Público, constitucionalmente responsável pela 

supervisão da atividade policial, somente teceu perguntas sobre a tortura em 03 casos. É 

evidente que o crime a que responde o indiciado, seja qual for, tem mais gravidade para 

o órgão acusatório do que possível prática de tortura por agente público. A organização 

observou, que quando se dá prosseguimento às denúncias de tortura, o procedimento se 

limita a simples expedição de ofício ao Departamento responsável pela conduta policial, 

o qual se limita a enviar informações às Corregedorias policiais internas, perante as 

quais não exerce qualquer pressão e, sobre as quais não há qualquer controle externo. 

Não há nenhum procedimento de acompanhamento da vítima de tortura posteriormente 

à audiência, como a imposição de perícia corporal-psicológica, reconhecimento das 

autoridades envolvidas, política de reparação ou mesmo a sistematização das denúncias 

em banco de dados que possa facilitar a criação de novas políticas de combate e 

prevenção à tortura. A regra é que as possíveis vítimas saiam da audiência escoltadas 

pelos mesmos policiais que denunciam. Em apenas 15% dos casos os denunciantes 

foram postos em liberdade. Não há notícia sobre a inserção das vítimas em programa de 

proteção à testemunha. Ainda apontam a presença de policiais militares – corporação 

apontada como responsável pela suposta prática de tortura ou maus-tratos em 79% das 

denúncias, segundo o próprio Tribunal de Justiça – nas salas de audiência e durante a 

conversa supostamente reservada do preso com seu defensor público.  

Ante o exposto, mostra-se a ineficácia do atual modelo implementado também para 

acompanhamento de casos de tortura e/ ou garantia de segurança ao preso denunciante. 

 

 Tortura e assassinato do interno V.R. na Polinter de Neves (2009) 

 

V.R., à época com 20 anos, fora preso no dia 14 de fevereiro de 2009, acusado de 

assaltar um taxista no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio de Janeiro, sendo detido 
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na Polinter de Neves, em São Gonçalo. No dia 06 de março de 2009, a mãe de V.R. se 

direcionou à referida Polinter junto ao seu advogado, a fim de pegar a assinatura de seu 

filho nos documentos relacionados ao pedido de soltura. Nessa ocasião, após esperar 

cerca de uma hora, foi informada por funcionários do local que V.R. teria passado mal 

por conta do calor e, por isso, levado ao Hospital de Neves. Diante disso, Indaiá se 

dirigiu imediatamente ao hospital, e lá recebeu a notícia de que seu filho já havia 

chegado morto ao local, no início da madrugada daquele dia. No Instituto Médico 

Legal, Indaiá não teve acesso ao corpo de V.R., sendo certo que um laudo presumido 

atribuía à morte dele a uma “hemorragia cerebral e ação contundente”. O laudo 

cadavérico, no entanto, não é preciso e reitera apenas a ação contundente e aponta 

algumas lesões. No dia do enterro de V.R., sua irmã fotografou no corpo as marcas 

evidentes da tortura sofrida: diversos hematomas, sangue no ouvido e no nariz e 

perfurações no tronco e na cabeça. Apesar disso, a versão dos agentes carcerários 

permaneceu sendo a de que o jovem teria caído durante o banho em decorrência de um 

mal-estar, quando bateu a cabeça. O caso foi acompanhado pelo Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos de Petrópolis, através do projeto CEAV (Centro de Atendimento a 

Vítimas da Violência). O acesso ao inquérito do caso na 73ª Delegacia de Polícia 

sempre foi extremamente dificultado, o que fez os advogados responsáveis presumirem 

que não houve nem mesmo a instauração do inquérito policial. Até hoje não existem 

informações acerca do andamento das apurações, o que parece indicar que 

absolutamente nenhuma providência investigatória efetiva fora tomada.  

 

 Suposto Suicídio de O.B. na 19ª Delegacia de Polícia (2014) 

 

No dia 04 de abril de 2014, O.B. foi encontrado pendurado com um cadarço em volta do 

pescoço na grade acima da porta do local onde se encontrava custodiado, no setor 

carcerário da 19ª Delegacia de Polícia. 

Em depoimento no inquérito policial instaurado para investigar a morte, a testemunha 

R.S., acautelado na cela ao lado à de O.B., afirmou que este chamava constantemente 

pelos policiais da delegacia até que um destes se aproximou de sua cela e o informou 

que a sua fiança teria sido arbitrada e que um membro de sua família estaria a caminho. 

Momentos depois outro policial se aproximou das portas das celas para repetir a mesma 

informação. Logo em seguida, R.S. foi transferido para a cela de O.B. quando se 
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deparou com o corpo pendurado, sendo reconduzido para a cela anterior, enquanto os 

policiais cortavam o cordão que prendia o corpo. Essas afirmações são reforçadas pelos 

depoimentos das autoridades policiais de plantão no momento do ocorrido. Em 2017 o 

NUDEDH promoveu uma ação de responsabilidade civil e não há maiores informações 

sobre investigações relacionadas ao caso. 
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6. Manicômios Judiciários: o cumprimento de medidas de segurança e tortura no 
Rio de Janeiro 

 

Manicômios Judiciários: espaços de tortura institucionalizada em tempos 

democráticos. 

Patricia Carlos Magno38 

 

Sob os auspícios da ideologia do tratamento penitenciário e com o sistema do duplo 

binário do Código Penal de 1940, nasceu, no Rio de Janeiro, a instituição do Manicômio 

Judiciário. Seu embrião foi a antiga sessão Lombroso do Hospital Psiquiátrico Pedro II, 

à época, na Praia Vermelha e, posteriormente, no complexo penitenciário da Frei 

Caneca (Centro do Rio).  

A reforma de 1984 da Parte Geral do Código Penal, varreu a possibilidade de dupla 

punição dos perigosos, assim como revogou o dispositivo que definia a periculosidade 

no Direito Penal. Mas continuou a reservar a medida de segurança como sanção penal 

para os autores de crime que fossem identificados pela perícia forense como 

inimputáveis, isto é: como pessoas que não tinham – no momento da ação ou omissão – 

capacidade de compreender o caráter ilícito da norma ou de adequar de acordo com esse 

entendimento em razão de doença mental ou de perturbação da saúde mental. Ainda em 

1984, nasceu a Lei de Execução Penal que, ao mesmo tempo que enuncia que os 

internados (pessoas que foram sentenciadas a cumprir medidas de segurança) são 

sujeitos de direito, enunciado um rol de direitos, também alterou a designação dos 

espaços institucionais destinados à sanção tratamento, que seriam – então – Hospitais de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou HCTP. 

Ocorre que foi modificada apenas a nomenclatura, sem qualquer outro tipo de reforma 

no espaço e muito menos nas práticas. É por isso que continuamos a nos referir a esses 

espaços de privação de liberdade com a terminologia com a qual surgiram. Enquanto 

não forem enfrentadas as razões que motivaram e viabilizaram o surgimento dos 

Manicômios Judiciários, espaços nos quais se interseccionam e se sobrepõem os saberes 

                                                        
38Defensora de direitos humanos que está Defensora Pública do Rio de Janeiro desde 2001. É mestre em 
Direito pela UERJ e cursa o Doutorado em Direitos Humanos pela UFRJ. 
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psi e jus, é uma decisão político-estratégico continuar a nominá-los com a mesma 

terminologia pela qual foram batizados em 1940. Assim, sabemos que estamos a 

enfrentar a permanência autoritária que inspirava os idos de 40 e que ainda perdura 

entre nós. 

As práticas manicomiais nos Manicômios Judiciários só foram começar a sentir algum 

impacto com o advento da Lei 10.216/01 ou Lei da Reforma Psiquiátrica, fruto das lutas 

por dignidade travadas por diversos moviementos sociais, dentre os quais merece relevo 

o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que se beneficiou da 

internacionalização das dores sofridas pelas pessoas com transtornos mentais a partir do 

Caso Ximenes Lopes vs Brasil39, primeira condenação do Estado Brasileiro pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

As práticas foram sendo modificadas pelos profissionais de saúde trabalhadores nos 

Manicômios Judiciários do Estado do Rio de Janeiro, assim como se beneficiaram da 

releitura das normas de direito penal e de execução penal a partir dos novos paradigmas 

legais da Lei 10216/01 e toda a normativa regulamentadora da nova política de saúde 

mental, exarada em portarias, dentre as quais destaco a que regulamenta a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS): Portaria MS n. 3088/11. 

Os efeitos produzidos pela Lei 10216/01 no campo jurídico-penal impõe o 

reconhecimento da antinomia entre diversos dispositivos do Código Penal e da Lei de 

Execução Penal, seja pelo critério da especialidade, seja pelo critério da anterioridade, 

com sua consequente revogação tácita.  

Um dos dispositivos tacitamente revogados do Código Penal, que diretamente conflita 

com a Lei 10216/01 é o que estabelece os tipos de medidas de segurança, que podem ser 

de internação ou de tratamento ambulatorial, no que tange ao critério judicial para sua 

definição. No primeiro caso, segundo o Código Penal de 1984, recebiam internação as 

pessoas consideradas inimputáveis ou semi-imputáveis que tivessem praticado crimes 

punidos com reclusão. E podiam ser sentenciadas com medida de segurança de 

tratamento ambulatorial quem tivesse praticado crime punido com detenção. 

                                                        
39 A íntegra da sentença está disponível em 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_149_por.pdf 
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O artigo 6º impõe que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” e sempre como última ratio, 

isto é: “quando todos os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes” (artigo 

4º). Nesse sentido, não basta uma análise meramente formal do tipo penal que 

selecionou o comportamento da pessoa com transtornos mentais. Mas, muito 

particularmente, a necessidade clínica da pessoa.  

A Lei 10216/01 não obstaculiza qualquer possibilidade de internação psiquiátrica. 

Existe e suas modalidades estão enumeradas no artigo 6º. Entretanto, a pessoa em 

situação de internação passou a ser coberta por uma série de proteções antes 

inexistentes. E não há como sugerir que essas proteções não alcançam as pessoas com 

transtornos mentais em conflito com a lei penal.  

Dentre os limites para a imposição da internação como recurso terapêutico, o artigo 4º 

da Lei 10216/01 estabelece que sua finalidade permanente é “a reinserção social do paciente 

em seu meio”, em total confronto com a idéia de perpetuidade da medida de segurança. 

Mas de todos, o limite mais importante está insculpido no parágrafo 3º do mesmo 

dispositivo, segundo o qual é vedada a internação de pacientes portadores de transtornos 

mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos 

serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros e 

que não assegurem aos pacientes os direitos das pessoas com trantornos metais, quais 

sejam: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades; II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e 

exploração; IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; V - ter direito à 

presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 

tratamento; VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 

possíveis; IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde 

mental. 

Nesse sentido, em sendo a medida de segurança uma sanção penal com a natureza de 

tratamento compulsório em saúde mental, a compulsoriedade é o único discrímen 
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razoável entre a pessoa com transtornos mentais que entrou em conflito com a lei e a 

que nunca foi selecionada pelo aparato repressivo do estado. Esta última, pode buscar o 

tratamento em saúde mental, se quiser. A pessoa que praticou um ato típico e ilícito, 

mas que foi absolvida impropiramente por um juiz penal que reconheceu sua 

inimputabilidade e, por isso, aplicou-lhe medida de segurança, está compulsoriamente 

vinculada ao tratamento. Insta frisar que ambas tem direito ao mesmo tipo de tratamento 

de saúde que qualquer outro brasileiro. 

Se ambas tem direito ao mesmo tipo de tratamento, é a Lei 10216/01 a norma que 

complementa a norma penal em branco da Lei de Tortura, artigo 1º, parágrafo 1º. 

Transcrevo o dispositivo e adiante retomo o raciocínio:  

Art. 1º Constitui crime de tortura: 

(...) 

Pena - reclusão, de dois a oito anos. 

§ 1º Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida 
de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato 
não previsto em lei ou não resultante de medida legal. 

§ 2º Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de 
evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de um a quatro anos. 

 

Considerando que os Manicômios Judiciários são espaços com condições asilares 

porque não garantem os direitos previstos na Lei 10216/01, assim como o fato de que há 

inúmeras pessoas internadas sem recomendação médica específica ou que não mais 

necessitam desse recurso hospitalar, funcionando a internação de longa permanência 

como um elemento de reagudização de quadros psiquiátricos, é que se conclui que os 

manicômios judiciários (porque nos propomos a falar deles) são espaços de tortura 

institucionalizada em tempos democráticos. 

Reconhecer toda a potência abolicionista da Lei 10216/01 para o campo jurídico-penal 

tem possibilitado a mudança paradigmática do EMPAP – exame multiprofissional e 

pericial de avaliação psicossocial. Hoje, no Rio de Janeiro, para que uma pessoa 

internada em cumprimento de medida de segurança seja desinternada, não mais se 

realiza o exame de verificação de cessação de periculosidade (EVCP), mas sim se ela 

tem condições estruturais de continuar o tratamento em serviços comunitários. 
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Abandona-se o modelo periculosista, centrado no indivíduo e constóe-se – 

responsavelmente – o paradigma estrutural que envolve toda uma rede de cuidado, 

comprometida com o acolhimento da pessoa em meio livre.40 

Ainda há muito a ser feito por aqueles e aquelas que ainda estão dentro dos muros dos 

manicômios judiciários ou fora deles, mas enredados nas teias do preconceito dos 

manicômios mentais. Sem prejuízo de reconhecer que muito há que se trilhar para a 

derrubada de todos os muros, o Rio de Janeiro testemunhou o encerramento do 

Manicômio Judiciário Heitor Carrilho em março de 2016 e a redução considerável do 

número de pessoas internadas (a despeito do aumento vertiginoso de pessoas presas no 

sistema penitenciário). No contexto do projeto político do encarceramento em massa 

(aqui não reconhecemos o discurso de crise), o EMPAP é uma fissura importante no 

sentido das lutas por garantias de dignidade das pessoas com transtornos mentais. Ele 

reúne uma série de práticas de diversos atores e atrizes, de diversas áreas do saber, que 

tem colaborado para a construção de uma sociedade sem manicômios.  

 

6.1 As Unidades de "Tratamento" e Histórias de Aprisionamento  

   

 Testemunho Marcia Badaró: Psicóloga 

 

Eu sou Marcia Badaró, na verdade o meu nome é um pouquinho mais extenso, é Maria 

Marcia Badaró Bandeira, mas é...enfim meu nome de guerra vamos dizer, é Marcia 

Badaró. Minha experiência em instituições de privação de liberdade começou no ano de 

1977, quando eu fui convidada como psicóloga a integrar a equipe técnica que estaria 

inaugurando o hospital psiquiátrico né, o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico Roberto Medeiros, que fica lá em Bangu. Eu comecei junto com outras 

colegas, dentre elas algumas pessoas que vocês já conheceram, Elza Mussi (Ibrahim), 

Cristina Rauter, Helena Fadel e outras, a integrar essa equipe...Diante de uma situação 

completamente inusitada, eu acho para a maioria de nós, uma situação completamente 

nova, por que a gente conhecia um pouco da área de saúde mental, dos hospitais 

                                                        
40 Para aprofundamento do tema, recomenda-se: MAGNO; BOITEUX, 2018, disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/5144/3712 
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psiquiátricos, de experiências de estágio, ou até mesmo de trabalho.  No instituto de 

psiquiatria da UFRJ...mas o hospital psiquiátrico, dentro de uma conjuntura é…do 

judiciário, isso era absolutamente novo para nós, e lá estavam os pacientes, as pessoas 

que tinham cometido um delito em razão de um transtorno mental, cumprindo a medida 

de segurança. E…passado algum tempo ali nós viemos, parte da equipe veio para 

compor uma nova equipe no antigo manicômio judiciário do Rio de Janeiro Heitor 

Carrilho que ficava ali próximo ao…ao lado do complexo da Frei Caneca, quando ele 

então tinha deixado de ser uma instituição de âmbito federal né, ele deixou de pertencer 

à divisão de saúde mental do Ministério da Saúde e passa então para o Ministério da 

Justiça. Movimento interessante, porque hoje a gente já está no movimento exatamente 

contrário né, querendo sair da justiça e voltar a questão para saúde mental. Então 

naquela época em 77, 79 isso, 79, 80, o Manicômio Judiciário, então, o Heitor Carrilho 

passa a ficar sob, vamos dizer assim, sobre a gerência do estado, dentro da Secretaria 

é...Estadual de Justiça, então ele fica subordinado ao Ministério da Justiça e nós então 

fomos. 

A minha experiência dentro do Heitor Carrilho foi, assim...ao mesmo tempo muito dura, 

muito sofrida, mas de um crescimento e de um aprendizado absurdo, por que é…lidar 

com aquelas situações das pessoas que a gente encontrou, que viveram anos, estavam ali 

a anos e anos dentro daquelas celas, enfermarias, absolutamente sem ver a luz do sol, 

muitos pacientes catatônicos, muitos completamente debilitados, e o que fazer com 

aquela população? Como trabalhar? A gente só via necessidade de tirar aquelas pessoas 

dali, de movimentar aquelas pessoas, e nós fomos construindo uma equipe muito 

interessante com estagiários, muito importante que foi é… dando vida um pouco mais 

àquele ambiente tão duro, tão hostil né.  

Hoje, quando eu vejo a gente nesse processo de desinstitucionalização, de toda essa 

discussão que a gente veio fazendo após a Lei 10.216 (Lei da Reforma Psiquiátrica de 

2001) né…Enfim, toda essa luta de uma equipe enorme para que os hospitais de 

custódia e tratamento psiquiátrico pudessem estar inseridos no movimento da 

Reforma...Com todo o modo de funcionar como diz a reforma psiquiátrica de 

desinstitucionalizar, de buscar as referências, os laços, estar na rede do atendimento, 

então eu…e isso não é fácil dentro desse contexto, vamos dizer assim, jurídico né, isso 

não é nada fácil. Isso é uma luta diária né, e acho que a equipe que lá esteve, até a 
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desativação total do Heitor Carrilho, foi assim, fantástica. Tania Dahmer liderando esse 

grupo por muito tempo, foi um trabalho muito interessante. 

Bom, eu passei lá durante dez anos…Tive alguns períodos de licença, de bebê, enfim 

né, meus três filhos nasceram enquanto eu estava trabalhando lá...Quando eu volto, eu 

ainda não, não vou mais para o Heitor Carrilho, mas vou para o Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, fica em Niterói, durante cinco, quase seis anos, 

trabalhando com essa mesma população e…com experiências, também, algumas 

gratificantes outras muito duras, de embates muito dolorosos, assim, de a gente ver 

resultado naquele esforço que a gente fazia com os pacientes, com as famílias...  

O que diferencia, por exemplo, nas unidades prisionais é que você tem uma prática que 

é estabelecida por lei, que é a elaboração do exame criminológico. Que é um exame 

altamente discutível né, nós já tivemos vários movimentos, inclusive aqui pelo 

Conselho Regional de Psicologia, foi um dos movimentos atuantes pelo término desse 

exame. A gente não acredita nessa fundamentação toda, vamos dizer assim, toda a 

argumentação teórica que fundamenta esse exame, que veio lá do século XIX, se 

instalou na Lei de Execução Penal, está no Código Penal de 1940, o nosso código 

apesar de reformulações ao longo do tempo, mas ele persiste até hoje...E até hoje, o que 

se espera com esse exame, o que se espera do psicólogo e da psiquiatria também, mas o 

que se espera é que nós digamos nesse parecer se essa pessoa voltará ou não a cometer 

um novo delito. Então, essa é a grande questão para nós que trabalhamos nas unidades 

prisionais, é a realização desse exame criminológico. Já teve muita discussão, nós aqui 

do Rio fizemos uma moção contra o exame criminológico já há algum tempo, se não me 

engano em 2008, 2009 mais ou menos por aí. Colhemos assinaturas de mais de 100 

instituições favoráveis ao término, tivemos uma lei em 2003, que é a lei 10.792, que 

extinguiu o exame criminológico para progressão de regime para livramento 

condicional, por que a gente entende que, primeiro que não há como fazer uma previsão 

dessa natureza, se a pessoa voltará ou não a cometer um novo delito. Mas ainda persiste, 

no imaginário do Direito, essa ideia de que nós da psicologia somos, vamos dizer assim, 

os iluminados que vamos extrair a verdade da alma daquela pessoa e aí... somos os 

profissionais capazes de fazer isto. O que é um grande equívoco e principalmente se 

tratando de uma unidade prisional, no contexto atual, com três mil, quatro mil presos, 

(e) em média dois psicólogos, quer dizer, então, nós estamos em uma situação muito 

delicada. 
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Isso (o tráfico de drogas) avolumou consideravelmente a população carcerária, então, 

esse é um dos delitos considerados crime hediondo, tráfico de drogas, que na verdade a 

gente sabe que é o pequeno tráfico, é o varejo da droga, que é o que está superlotando as 

unidades prisionais. Quando a gente trabalha nas unidades, que a gente consegue ter o 

contato, entrevista, acompanha alguns dos presos, o que a gente vê é isso. São pessoas 

muito jovens, que obviamente querem, vamos dizer assim, estar numa situação 

financeira que lhes permita pelo menos o desejo deles, eles dizem, relatam isso pra 

gente, "comprar uma casa pra minha mãe", "ter um carro", os bens vamos dizer, assim, 

pra você ter uma vida minimamente cidadã pra quem quer ter uma escolha qualquer. 

Então, não são pessoas que vão se enriquecer com o tráfico, são pessoas que estão 

tentando sobreviver naquela situação de estarem numa população bastante vulnerável. A 

gente sabe que ninguém...a polícia não vai nos bairros da zona sul, mas eles entram com 

pé na porta nos locais "certinhos", que são as comunidades, as favelas, enfim…Então 

nós temos esse problema que é grave, eu acho que enquanto a gente não resolver esse 

problema da droga, não partir pra uma discussão séria do enfrentamento de que essa 

guerra às drogas não deu resultado... nós estamos diariamente com um número de 

mortes gravíssimo, todo dia, todo dia, hoje, ontem, é de manhã, é de tarde, é de noite, 

morrem jovens pobres, não pobres, policiais, não…enfim, nós estamos vivendo uma 

situação muito…muito dolorosa.  

Depois que eu passei - voltando a minha trajetória - no Heitor Carrilho, no Henrique 

Roxo, eu venho para as unidade masculinas (do sistema prisional sem ser manicômio 

judiciário), passei alguns momentos, por alguns anos, em cargos de coordenação 

técnica. E trabalhei, também, em pesquisas na área de drogas pela então DESIP, ainda 

não era a SEAP, a SEAP foi criada em 2003. Enfim, quando eu volto para as unidades 

masculinas e depois, por fim, já nos meus últimos anos antes de me aposentar em 2009, 

eu fui transferida para uma unidade feminina. 

Naquela época, não só a realização do exame criminológico me incomodava, mas em 

contra partida eu achava que a Comissão Técnica de Classificação que é uma das, 

vamos dizer assim, das nossas obrigações enquanto psicólogos que estamos 

subordinados a uma lei de execução penal e essa lei nos coloca nesse lugar de compor 

essa equipe chamada Comissão Técnica de Classificação...Ela foi criada na Lei de 

Execução Penal para acompanhar a vida do preso, para elaborar um plano 

individualizado da pena. Então, logo que ele ingressasse na prisão, vocês imaginem…se 
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isso é possível né dentro do contexto que a gente vive... Então, esse exame 

criminológico inicial, teoricamente ele até, vamos dizer assim, parece possível...você 

entrevistar uma pessoa quando ele entra, conhecer, entender quais são as demandas, se 

ele tinha algum tipo de curso lá fora, se ele deseja dar continuidade aos estudos, se ele 

tinha alguma profissão, para onde encaminhar, enfim. E fazer um projeto para execução 

da pena dessas pessoas. Isso está na lei até hoje, isso faz parte da lei, e esse é o grande 

nó, a começar por aí. Porque, desde a década de 90 para cá a gente, no final da década 

de 90, a gente começou a ver que esse plano de individualização da pena, a gente tentou 

fazer isso, por volta de…nos anos 2000, no início dos anos 2000, para tentar dar uma 

distribuída nas pessoas por cumprimento de pena, um pouco em condições que se 

afinassem mais com o que diz a lei. Mas a realidade não era essa, na verdade os presos 

são até hoje distribuídos nas unidades segundo as ditas facções criminosas. Muitos deles 

sequer fazem parte de nenhuma facção, mas apenas moram no morro tal, na 

comunidade tal, e eles já são destinados a ficar numa determinada unidade, por conta do 

local onde moram. Mas eles dizem: "Mas eu não pertenço à facção, não faço parte de 

facção nenhuma." (Aí respondem:) "Não, mas se você mora lá você é do Comando 

Vermelho, não, se você mora aqui você é do Terceiro Comando, é do ADA..." Enfim, e 

vai distribuindo as pessoas assim. Isso tem consequências lá dentro depois, porque 

acabam tendo que se filiar com uma dessas facções para poder minimamente sobreviver 

ali dentro. Então, essa é uma outra história longa de como é que isso se insere dentro do 

sistema prisional, e isso já é assim com os meninos, com os jovens, os adolescentes 

infratores, que também já tão…quando são presos são levados à delegacia de imediato e 

ali também já se pergunta onde mora e qual é a facção, mesmo que não tenha. Ele vai 

sendo mais ou menos direcionado nesse sentido.  

Quando eu chego no hospital central, passo ali uns dois anos, e nas minhas visitas, nas 

minhas idas as enfermarias, eu ouvia muito os internos dizendo...O hospital, naquela 

época, ele ainda atendia o pessoal que ficava em delegacia né…Isso 2004, por que 

quando começa o governo Garotinho, ele introduziu o programa de delegacia legal e a 

proposta do programa era a desativação das carceragens. Claro, também não era local de 

cumprimento de pena...e passando imediatamente para o sistema penitenciário. Isso 

aconteceu de uma forma em que o sistema sequer se preparou para receber essa 

população que vinha de delegacias. Então hoje e gente tem uma consequência enorme 

disso. Primeiro, que o número de presos provisórios é altíssimo dentro do sistema e, 
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entrando na rede do sistema, ele vai entrar na lógica burocrática do funcionamento do 

sistema. Se ele, na carceragem, ele tinha uma visita, por exemplo...uma vista aberta, que 

chegava lá visitava, por mais que tivesse um dia ou outro dia de visita, mas quando ele 

entra na malha do sistema ele vai passar para aquele credenciamento, carteirinha de 

visita, vai levar três, quatro meses, cinco meses para uma carteirinha ficar pronta, para 

ele conseguir ter acesso a visita do seu familiar. Então, isso mudou completamente. O 

sistema, então, o sistema prisional né, já aí SEAP, já não era mais o DESIP, o 

departamento do sistema penitenciário, mas sim a SEAP, ela foi absorvendo sem, 

vamos dizer assim, sem aumentar sua capacidade, principalmente de recursos humanos. 

Equipe técnica não foi aumentada, o último concurso para a equipe técnica que 

aconteceu (foi) no mês de janeiro de 1998. De lá para cá não houve mais concurso 

público, houve contratos temporários, contratos que foram se renovando, se 

renovando… Hoje os contratos estão aí, de 2 anos, aí se renova por mais dois, enfim 

quatro. O que é um desperdício absurdo em todos os sentidos, sem falar da questão 

financeira que isso as OSs e tudo isso a gente sabe hoje né, como essas coisas 

funcionam...E a população iludidamente acha que o governo deixou de pagar...(paga) 

menos com a entrada, terceirizada, isso é um grande engano e hoje a gente tem essa 

aprovação da Lei Nacional da Terceirização (2017) que é...É um absurdo né, mas enfim. 

E a gente vê que a população acha que isso vai desonerar o Estado, muito pelo 

contrário, isso é uma máquina de fazer dinheiro...  

Nós estamos em uma situação muito ruim aqui no estado do Rio, do ponto de vista 

salarial. Não só pela crise que estamos vivendo, mas já estávamos numa situação muito 

ruim porque viemos lutando por um plano de cargos e salários desde 2005, se eu não me 

engano, muito antes de estourar essa bomba da (crise) do estado. Os agentes, os 

inspetores penitenciários têm um bom plano de cargos e salários, já começam entrando 

ganhando quase quatro mil reais, e eu tenho colegas, agentes penitenciários que já estão 

na faixa de oito, nove mil reais. Enquanto médico, psicólogo, assistente social, 

dentistas, enfermeiros, toda a área técnica ganha ainda dois mil reais, dois mil e poucos 

reais.  

Toda essa história que eu estou contando para vocês (sobre a montagem de uma 

biblioteca no Hospital Central) e que eu vou chegar depois nas oficinas de contação de 

história, foi o material de pesquisa do meu mestrado, e a banca do meu mestrado 

indicou o trabalho para a publicação e hoje eu tenho um livro publicado...que se chama 
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"Sistema Prisional: contando e recontando histórias - As oficinas de leitura como 

processos inventivos de intervenção”. Foi publicado em 2012, pela editora Juruá e lá, 

assim, é esse relato que eu faço...tudo começou ali, nesse projeto que eu intitulei 

"Leitura também é saúde". E eu discutia com eles (os presos) nas enfermarias, os livros 

que eles leram, e essa foi uma experiência riquíssima porque muitas das leituras tinham 

a ver com a história de vida deles, e aí eles puderam fazer altas reflexões sobre a vida 

deles, quer dizer, foi uma estratégia que eu encontrei de fazer um debate, uma discussão 

com eles sobre a vida deles, sobre os projetos deles, sobre o modo como se viam, 

descobrir um potencial bastante criativo. Muitos deles começaram a escrever, bastante, 

queriam que aquilo se tornasse um livro, mas eu tentei buscar fontes para poder 

transformar aquilo em um livro, mas não deu tempo assim de mediato, porque veio a 

notícia de que hospital, então, ia ser desativado.  

Mas antes dele ser totalmente desativado, o que aconteceu? No momento em que a 

carceragem da Praça Mauá, não sei se vocês acompanharam isso, foi denunciada na 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, eles tiveram que fazer uma manobra, o 

governo teve que fazer uma manobra para desativar a carceragem. Então o que fizeram? 

Passaram o hospital central para (o Complexo de) Bangu, improvisaram. O hospital 

central aqui tinha uma infraestrutura, um centro cirúrgico gigantesco que tinha acabado 

de ser reformado, tinha todas as especialidades médicas ali, oftalmologia, cirurgias 

oftálmicas, ortopédicas, cirurgias gerais, tinha uma gama de profissionais ali, assim, 

bastante importantes, e era um centro de referência.  

A saúde no sistema penitenciário dos anos… no final da década de 90, até a entrada do 

governo Garotinho, assim…entre o Garotinho, logo depois ele saiu, entrou a Benedita, 

logo depois veio a Rosinha. Foi um período, nesse final, o período áureo da área de 

saúde de sistema penitenciário (antes do governo Garotinho). A gente era referência 

para o Brasil inteiro. A gente fez um congresso maravilhoso no hotel Glória. Então 

assim, tínhamos pesquisas, tínhamos um trabalho muito rico com parceria com a 

Fiocruz. E uma luta para que os hospitais do sistema penitenciário fossem inseridos no 

SUS, para poderem receber a verba do SUS, de modo a qualificar cada vez mais a 

assistência à saúde do sistema penitenciário. E a gente conseguiu com uma luta muito 

grande do coordenador de saúde na época, que era o Edson Biondi, e a gente conseguiu 

que os hospitais pudessem, a partir de então, os hospitais passaram a receber a verba do 

SUS. Quando chega o governo da Rosinha e Garotinho, essa verba do SUS se juntou a 
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uma outra verba que era do Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que 

começou em 2003, e o Rio de Janeiro foi o primeiro estado a aderir esse plano, em 

2004. E a partir daí, começou a receber verba do Ministério da Saúde, mais uma verba, 

para poder implantar o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. Quando 

entra o governo Garotinho, toda essa verba que entrava para área de saúde foi colocada 

em um caixa único e aí o estado criou a SEAP, (e) no caso parou de prestar contas ao 

Ministério da Saúde, de todo o dinheiro que entrava.  

Isso acumulou, isso gerou uma situação muito séria, até que o Conselho Estadual de 

Saúde fez uma denúncia e nós aqui do Conselho Regional de Psicologia tínhamos uma 

representante (lá), o Conselho tem um assento, até hoje, no Conselho Estadual de 

Saúde, e essa representante na época trouxe para...essa denúncia de que havia 12 

milhões de reais parados em um fundo de reserva que deveria ser aplicado na área de 

saúde (do sistema prisional) e que não foi. E aí nisso resultou uma chamada, uma 

audiência pública na ALERJ, que culminou...isso foi em 2011 já, que culminou com a 

criação do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário. 

Mas quando foi feito esse remanejamento do hospital central, ainda dentro do contexto 

da provisoriedade, que estávamos ali provisoriamente, vieram de Magé - lá em Magé 

tinha uma unidade feminina de 500 mulheres, dessas 500 muitas já (deveriam) estar 

distribuídas em...era uma casa de custódia, muitas já deviam estar distribuídas nas 

penitenciárias. Então, quem foi condenado foi pro (presídio) Talavera Bruce, foi para as 

outras unidades femininas, e restaram 300 e poucas mulheres para ocuparem o espaço 

do Hospital Central, que só cabiam 80. As enfermarias se transformaram em triliches. 

As camas viraram triliches, as mulheres estavam com, praticamente com, a cabeça no 

teto.  

Nesse momento de provisoriedade, o que aconteceu com a biblioteca? A diretora me 

chama e disse: “Marcia a qualquer momento a gente vai sair daqui, é melhor você 

encaixotar tudo isso que a gente não sabe o dia que vai sair.” Tudo encaixotado, 

esperando a ordem para ir para Bangu. Chegam essas mulheres, nesse momento, a 

biblioteca parada, chegam essas mulheres que a gente achava que não ia chegar mais 

ninguém ali, que a gente ia sair dali, mas chegaram essas quase 300 mulheres. Eu era a 

única psicóloga. Aquilo se transformou...A expressão que elas mais usavam era: “isto 

aqui é um inferno” e era realmente um inferno. Se a gente está falando sobre condições 
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de tortura, aquilo eram condições de tortura, porque era impossível as mulheres...uma 

unidade feminina é uma unidade muito singular, muito peculiar porque as demandas são 

enormes. As mulheres deixaram seus filhos para trás, que não sabe onde estão.  A 

maioria delas pelo pequeno varejo da droga né, de novo. Então, assim, as angústias são 

enormes e há um comportamento que vai, aí, se generalizando entre elas, do tipo uma 

histeria coletiva e elas se automutilam, se cortam e gritam e extravasam toda aquela 

angústia delas, de uma forma muito desordenada. E naquele ambiente, que saíam da 

cama não podiam nem esbarrar na outra porque a outra já saía fagulha, assim porque, já 

era um nível de estresse altíssimo. O número de mulheres pedindo medicamento 

ansiolíticos, Diazepan e toda...todos os outros medicamentos que tinham, era assim 

absurdo. Elas diziam: “Eu quero dormir o dia inteiro, eu preciso dormir o dia inteiro, eu 

não vou suportar ficar nisso aqui.” E a gente não tinha ideia de quanto aquilo ia durar. 

Diziam para a gente: “Não, daqui a dois meses a gente está saindo. Isso é só para ajeitar 

até a gente ir para Bangu”. Na tal unidade que ainda estava fechada e nós fomos quem 

inaugurou a Joaquim Ferreira. 

Porque a gente sabe, quando a gente trabalha dentro da prisão, o que é ter um bom 

comportamento. Não é só aquela pessoa que não comete nenhuma falta 

disciplinar...Mas são os jogos que se estabelecem, os acordos que se estabelecem, as 

escolhas que são feitas por parte da segurança para dizer se esse tem bom 

comportamento ou se não tem comportamento. Porque muitas vezes esta CTC, esta 

comissão técnica de classificação - que eu dizia inicialmente -, uma das funções dela 

pelo regulamento penitenciário do Rio de Janeiro, RPERJ, é avaliar as faltas 

disciplinares, apurar as faltas disciplinares cometidas pelos presos. E aí é que a gente 

participando desta oitiva, porque o preso é ouvido, enfim, e participando desse mini 

tribunal que são essas CTCs, a gente vê como que as coisas são forjadas ali...entendeu? 

Do comportamento dessas pessoas...Porque, às vezes, eles são instigados por muitos 

agentes...Às vezes eles cometem mesmo a falta, sabem que cometeram e, enfim, tudo 

bem, muitas vezes eles sabem que cometeram e sabem que vão pagar por isso, mas 

outras vezes não é bem assim. É o preso que diz uma coisa, o guarda anota outra e aí 

quando você questiona, “Mas não foi isso que ele disse, você escreveu isso aí, mas não 

foi isso que ele disse” (Os agentes respondem) "Como? Você vai querer me questionar? 

E a moral do guarda fica aonde?" Essa expressão “a moral do guarda” é uma expressão 

corriqueira dentro do sistema, quer dizer, a moral do guarda se faz pelo poder que ele 
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tem de ir lá e escrever uma parte disciplinar. E na Lei de Execução Penal existe um 

artigo, quando ele fala de falta grave, ele vai dizer que faltar com respeito ao servidor é 

uma falta grave e nisso cabe qualquer coisa. 

Uma vez que o juiz da VEP recebe uma comunicação de falta grave, esse preso perde 

todos os dias que ele trabalhou. Todos os dias perdidos. Só uma comunicação de falta 

grave. Dependendo do juiz né, o juiz pode até solicitar o parecer da CTC, o processo 

disciplinar, mas muitos não querem saber, simplesmente acolhem aquilo que está ali e 

falta grave…Isso é uma das mudanças na Lei de Execução Penal que a gente está 

solicitando...esse projeto de mudança da lei ainda tá correndo no senado e a 

gente...Abriu-se inclusive uma…foi aberto a todos os órgãos (o envio de) contribuições 

e o Conselho Federal de Psicologia, a partir dos (conselhos) regionais, também deu suas 

contribuições, mas o projeto está lá ainda. 

O regulamento penitenciário, ele define o que é a falta média e leve, mas é um 

regulamento de 1984. Aliás, ele é de 1986. A Lei de Execução Penal é de 84. Então, o 

RPERJ do Rio de Janeiro...foi o primeiro estado a criar o seu regulamento penitenciário. 

Ainda se falava no "radinho", entendeu? Como meio de comunicação ali...Então, esse 

regulamento, ele precisa ser revisto.  

Isso favorece uma gama de situações muito arbitrárias acontecendo.  

A (unidade) Joaquim Ferreira, e lá a diretora, já acompanhando o projeto, já separou 

uma sala, a primeira sala grande que estava lá vazia, estava tudo vazio, tudo novo, né? 

A gente instalou a biblioteca ali. E aí começamos todo o trabalho. Enfim, tem muita 

história aí nesse processo de construção dessa biblioteca, muita história. Uma delas 

curiosíssima, ainda dentro do hospital central que, quando eu chego para trabalhar, um 

preso corre e diz assim: “Doutora, chegou um preso aqui que a senhora tem que 

conhecer! Porque ele entende tudo de livro!” E eu falei: “É mesmo?” "Eu vou dar um 

nome", e me deu nome do rapaz. Eu chamo o rapaz na minha sala, o rapaz tinha vindo 

para o hospital porque ele foi agredido na delegacia, barbaramente, pelos presos, por 

que os presos...Tinha havido uma fuga lá e os presos acharam que ele tinha denunciado 

a fuga. E aí deram muito nele, ele apanhou muito e ele teve um afundamento do olho e 

ele foi para o hospital central nessa condição, muito mal. Ele acabou perdendo uma 

vista, mas tínhamos uma oftalmologista lá excelente que cuidou do caso dele...muito 

intensamente, e ele conseguiu não piorar o quadro em que ele se encontrava e não 
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perder as duas vistas. Acabou perdendo uma vista. E quando eu chamo esse rapaz na 

minha sala, ele tinha trabalhado na livraria El Dourado, na antiga Casa Mattos e em uma 

outra livraria, não sei se na Saraiva. E ele estava ali por conta de um uma briga, que ele 

estava num churrasco, bebeu demais, brigou com a mulher, pegou uma faca, agrediu, foi 

todo mundo para a delegacia e ele ficou lá na delegacia no momento que acontece toda 

essa tentativa de fuga, e aí assim ele vai parar lá (no hospital). 

E eu chamo esse rapaz e pergunto se ele quer me ajudar. E ele me conta isso tudo e eu 

pergunto se ele quer trabalhar, ajudar ali na biblioteca, e ele disse que sim. Porque em 

um hospital, voltando ao hospital, a gente tinha muitos pacientes com muitos ferros na 

perna, muito tiro na perna, uma situação muito...Tiro aqui, com colonoscopia, 

enfim...Eram situações muito difíceis, muitos acamados, sem poder sair da cama, e eu 

tive que fazer um, vamos dizer assim, um glossário, um livro, um resumo de todos os 

livros que a gente tinha. Para poder fazer aquele livro, aquele manual...para passar nas 

enfermarias para eles escolherem do que se tratava, não bastava só o título, tinha que 

dizer do que se tratava aquele livro, né? Para eles poderem ver se eles tinham interesse 

naquele livro, para pedir, né? E tinha um interno que fazia a distribuição dos livros, 

assinava, aquilo tudo...E esse rapaz aí, eu dava para ele as folhas, que a gente também 

não tem material, não tem nada disso, papel, lápis, caneta, tudo no improviso, e o que eu 

tinha, eu dava para ele. Quando eu chegava para trabalhar, ele me trazia o papel escrito 

com a sinopse do livro, e ele me trazia, assim, a sinopse em uns papéis, sabe aquele 

papel de cigarro que embala, assim desse tipo aí, metálico que a folha de dentro é 

branca, aquele papel de embalagem de cigarro? Ele fazia ali quando ele não tinha papel 

e ele sentava na cama, na enfermaria de modo que só tinha luz do corredor, porque 

chega uma hora que apagam-se as luzes, as pessoas vão dormir, mas a luz do corredor 

ficava acesa até uma certa hora. Ele encostava ali, com a dificuldade que ele tinha para 

ler, para escrever, ele encostava ali, ele tinha lápis, coisa que eu deixava com ele, mas 

nem sempre os papéis que eu deixava davam conta, e ele escrevia os resumos. E vinha 

ele com aqueles papeizinhos de cigarro, tudo na minha mesa. Aí eu falei assim: “Gente 

será que esse rapaz está escrevendo realmente?” Aí eu peguei aquilo tudo, peguei 

aqueles livros e comecei a..... Porque quando você tem um livro que ele tem uma 

sinopse atrás ou que tá na orelha do livro, tudo bem. E quando não tinha? Tinha livro 

que não tinha. Então, você tinha que mais ou menos folhear o livro para ver, entender de 

qual era a história...para ver se ele, o que ele escreveu fazia sentido. E fazia. 
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Mas e aí o que aconteceu? O projeto, o contrato da contadora de histórias, como eu não 

consegui o contrato dela como contadora de histórias pela via da Secretaria de Cultura, 

que era isso que eu queria, porque era a forma da Secretaria de Cultura começar a entrar 

no sistema prisional e trazer projetos culturais para dentro do sistema, por que eu acho 

que arte é...Eu vivi, por exemplo, a penitenciária Lemos de Brito, ela tinha quatro, cinco 

bandas ali. Tinha banda de rock, banda gospel, tinham umas duas ou três, tinha banda 

de pagode, tinha de rap, tinha de tudo. Então se a gente puder trazer essas manifestações 

artísticas, todas elas de que forma for, eu acho que a gente contribui imensamente. 

Agora, isso dá trabalho? Da trabalho. Isso movimenta os presos na cadeia? Movimenta. 

Isso sai da rotina da unidade? Sai da rotina da unidade. Então é preciso que você 

encontre uma gestão que esteja, sabe, muito afim de entender o que é prestar a 

assistência dentro das unidades prisionais conforme a Lei de execução Penal prevê. 

E eu vou, já enquanto psicóloga da coordenação de psicologia, vou fazer uma 

supervisão em Bangu 5, à psicóloga de Bangu 5. Trabalho que é próprio da coordenação 

de psicologia e eis que pra minha surpresa eu, ao atravessar um corredor, de uma galeria 

para outra, eu ouço no fundo da galeria um preso me chamar: “Doutora Marcia!” Um 

grito assim, que eu voltei e olhei aquele rapaz no fundo, lá embaixo da galeria e ele me 

disse: “A senhora não está lembrando de mim? ” Aí eu falei: “Ai meu filho, você me 

desculpa, mas eu não estou me lembrando.” "Eu sou aquele interno que estava no 

hospital central quando a senhora desenvolveu aquele projeto de leitura e eu ganhei um 

livro de presente." Porque lá no hospital central, a gente fez concurso de poesia, 

concurso literário, enfim, uma série de coisas, demanda deles, eles iam pedindo aquilo. 

Então... E eu levei poetas para lá, levei uma poetisa da UERJ, um poeta de literatura de 

cordel que curiosamente era o meu sapateiro e eu não sabia. Eu vou levar o sapato pra 

consertar e vejo na porta da sapataria um texto lindo e eu pergunto: “Quem escreveu 

isso aqui seu Balbino?” Balbino Neto, ele disse: “Sou eu. Eu faço parte da literatura de 

cordel.”  E a gente engrenou um papo longo e ele ficou super curioso de ir conhecer 

unidade uma prisional e levar os livros dele....Fizemos o sorteio dos livros e aquele livro 

fez o maior sucesso, porque tinha assim... Eram poesias e crônicas né, para o dia dos 

namorados, para o dia dos professores, para o dia das mães, e eles adoravam, por que 

eles copiavam trechos dali para botar nas cartas e mandar para suas famílias. E ele tinha, 

esse rapaz, tinha ganho esse livro nesse evento que a gente promoveu lá dentro do 

hospital...E ele disse pra mim: “Desde que eu peguei aquele livro eu nunca mais parei 
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de ler e ele já circulou aqui dentro várias vezes.” Eu fiquei tão extasiada com aquela 

manifestação dele, com aquele...com aquela fala dele, que eu fiquei assim: “Meu Deus, 

a gente não sabe nunca os desdobramentos, os efeitos das nossas práticas". 

Eu não acredito mais assim no sistema penitenciário. Não dá para acreditar nessas 

coisas que estão acontecendo, mas é uma angústia muito grande quando a gente trabalha 

lá dentro, porque ao mesmo tempo você vê o modo de funcionamento daquilo tudo, mas 

ao mesmo tempo você trabalha lá e você precisa fazer algo para além desse famigerado 

exame criminológico que não te diz nada. Você em uma unidade com 3000 presos, você 

vai atender aquele sujeito ali pela primeira vez, você não conhece nada dele e ele vai te 

dizer as coisas que obviamente ele já está preparado para dizer, porque ninguém é bobo, 

ninguém vai falar que vai voltar para o crime, ninguém, óbvio né.  Ele está dependendo 

daquele papel para ele obter a liberdade dele e você relata aquilo que ele te diz ali, quais 

são os projetos de vida dele, certamente serão os melhores. Enfim, então.... É a gente, 

essa postura crítica que a gente tem que ter né, com essa prática, faz a gente se mexer 

para outras coisas. 

Eu acho que essa é uma via que talvez a gente tenha que encarar né, porque o 

entendimento que se tem de segurança é extremamente equivocado, porque segurança 

não é só o cadeado, não é só tranca. Segurança é todo um ambiente que você favorece, 

de diminuição de tensão e de tudo e, na medida do possível, a gente, paralelamente, vai 

fazendo essa luta constante pelo desencarceramento, que é isso que hoje a gente precisa 

fazer. Foi muito duro para mim, na minha experiência, ver aquelas mulheres, muitas 

delas, muitas presas provisoriamente, uma por causa de uma briga de vizinho por 

exemplo, uma brigou com a outra, uma agrediu a outra, foi todo mundo parar na 

delegacia. A delegacia, como não tenho mais a delegacia, vai todo mundo pra SEAP e 

entrou na malha da SEAP, entrou naquela...aquele sistema burocrático gigante. E essa 

mulher ficou quase dois anos presa para receber uma sentença de absolvição.  

 

E numa dessas, em um desses dias meus de trabalho, eu recebo uma psicóloga (e) uma 

assistente social da ONG Terra dos Homens, e foi incrível. Quando as duas pessoas 

chegaram na unidade, uma das internas estava passando e reconheceu a psicóloga, e aos 

berros ela entrou em pânico dizendo que ela queria falar com aquela pessoa porque ela 

tinha tido a notícia que o filho dela tinha sido doado para uma família e ela não queria 
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isso...Eu tive que chamar a interna e conversar e...um pouco antes, depois, conversar 

com equipe do Terra dos Homens e dizer que aquilo não tinha acontecido não...a gente 

não tinha notícia disso, mas que a gente ia procurar saber porque essa é uma prática que 

andava acontecendo das juízas, ainda mais quando (as presas) eram jovens, meninas, 

moças jovens que tinham sido pegas ou usuárias de drogas ou, enfim, com tráfico e 

dependendo da conjuntura familiar, essas crianças iam pro abrigo e aí, depois, a juíza 

resolvia colocar para adoção. Enfim, isso foi uma outra situação também muito difícil, 

Eu tive a oportunidade de ir ao...Uma oportunidade, por sinal muito triste e dolorosa, de 

ir à Manaus ver toda aquela situação do Compaj, do que aconteceu, daquela tragédia, 

barbárie lá em Manaus (janeiro de 2017) e pude estar numa reunião e eu fui à convite do 

mecanismo Nacional de prevenção e combate à tortura. Convidou o representante do 

CFP (Conselho Federal de Psicologia), tinha acabado de tomar posse, mas já fui para a 

minha missão lá em Manaus. E o encontro com os familiares foi uma coisa muito 

dolorosa, muito dolorosa, porque eles disseram para todas as autoridades lá das 

inúmeras cartas que escreveram pedindo a saída de seus parentes, filhos, netos, 

sobrinhos, maridos, enfim, daquelas unidades, e as providências não foram tomadas a 

tempo. Então elas, a única coisa que elas queriam entender era porque deixaram aquilo 

tudo acontecer. Então, assim, nós tiramos lá várias...foi uma comitiva grande da 

Secretaria de Direitos Humanos e está sendo acompanhada agora pelo Comitê (de 

Prevenção e Combate à Tortura). Também tivemos a tragédia lá em Alcaçuz, no Ceará, 

enfim, o sistema prisional hoje se não... e a gente não buscar essas saídas pelo 

desencarceramento, eu não sei como que vai acontecer. Eu não sei como que ainda não 

aconteceu algo muito sério aqui no Rio.  

Olha, essa questão da tortura, tortura pelo Estado? Tortura pelo Estado. A gente teve, 

assim, alguns episódios que a gente pode considerar situações de tortura, porque por 

exemplo, tinha, eu me lembro muito bem de um paciente que tinha uma colostomia e 

que ele era muito mal atendido. Ele se queixava muito do mau atendimento do médico e 

aí a família dele fez uma denúncia desse médico e a partir dessa denúncia de que ele não 

estava sendo bem cuidado, que ele estava pegando infecções e não sei o que, ele teve 

um tratamento muito, vamos dizer assim, muito deixado de lado, entendeu? E eu tive 

alguns embates com os médicos. Um deles dizia para mim: “Lá vem a minha 

supervisora. ” Em um discurso irônico né, de que eu queria muito que aquela situação se 

modificasse e dependia fundamentalmente dele, mas assim, foram situações que foram 
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acontecendo de... Não foi nenhuma tortura no sentido..., mas eu acho que quando você 

não dá o devido atendimento à alguém que está numa condição tão vulnerável como ele 

estava, é um tratamento que você quase que desconsidera, meio que ignora, do tipo 

“deixa morrer”. 

Na verdade, assim, uma das dificuldades, inclusive dos hospitais, que a gente tinha, era 

do registro da tortura, né? Nunca tinha esse registro. (...) E às vezes o que acontecia? O 

próprio preso quando vinha, com medo de represália, ele dizia que tinha caído da 

comarca, ele dizia que tinha...qualquer coisa! Ele dava uma desculpa e a gente via que 

aquele olho roxo, que aquela boca arrebentada, não podia ter sido porque caiu da 

comarca, mas ele não queria...Porque aí são mil questões que estão por trás e que ele 

chega e não quer falar. (...) E aí assim, eu acho que a gente tem muito pouco preparo - 

os profissionais que estão dentro do sistema prisional - para lidar com essa coisa da 

tortura e saber como registra e ter esse amparo...Tem que ter esse registro. 

Mas aí surgiu, em 2009, a súmula vinculante do STJ, depois do STF, dizendo que se o 

juiz entendesse necessário, ele pediria o exame (criminológico). E o juiz da VEP sempre 

foi claro, nós fizemos várias audiências públicas aqui, e ele dizia: “Nós não abriremos 

mão do exame criminológico.” Mas isso não serve para nada do ponto de vista da 

psicologia, tecnicamente falando, ideologicamente falando isso não...não serve.  Isso, 

não se pode chamar isso de avaliação psicológica. Mas ele, até hoje, o Ministério 

Público bate o pé e tem que fazer e tem que fazer, mesmo com essa onda toda de grande 

encarceramento.  

Tem horas que dá um certo cansaço, porque a gente não vê as coisas...se modificarem. 

A gente tem um judiciário ainda muito...muito punitivista. Então, eu acho que hoje a 

bola da vez é o judiciário, porque não é possível ter 40, 41, quase 42% de presos 

provisórios. Isso não é possível gente. Isso é o judiciário que tem que dar conta. Então 

assim...outro dia eu ouvi alguém dizer, não me lembro quem, (que) as audiências de 

custódia que seriam uma grande frente para desencarceramento, mas que os 

juízes...estavam tendo audiência de custódia, mas que o juiz estava mandando prender.  

Aí, uma outra experiência que eu vivi, à convite na época do desembargador Sérgio 

Verani, enquanto ele foi presidente da EMERJ. Eu, Tânia Kolker também, 

participarmos, nós tivemos lá na capacitação dos novos juízes. Fomos falar sobre 

medidas de segurança, sobre a Reforma (Psiquiátrica), enfim, e foram chamados 
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profissionais de outros campos do conhecimento, não só do direito, para estar falando 

sobre diversas questões. Todos muito jovens ainda, os juízes muito jovens, e passado 

um tempo, um ano depois, eu encontrei com os colegas lá e perguntei aos 

desembargadores, aos juízes (que organizaram o curso), perguntei como é que tinha sido 

a repercussão no curso, de terem outros profissionais lá conversando. Aí ele me disse: 

“Foi um desastre. Eles avaliaram péssimo. Disseram que aquilo não tinha nada ver com 

eles e que não tinha nada ver com direito.” Aí eu falei assim: “Eu não acredito.” Isso 

para você ver. 

...Essa questão que foi super badalada agora que foi a saída da Adriana Ancelmo, por 

conta da lei que protege as mulheres que tem filhos menores...de 12 anos. Tudo bem, 

está na lei, ela tem direito? Tem. Agora, porque o juiz priorizou o direito à ela e não às 

outras milhares de mães que estão em situações muito piores que ela? Ela tem direito? 

Tem, mas todas as outras mulheres também têm direito, e aí? Aí eu escolho, essa é a 

seletividade que não é só da polícia, é do judiciário também, quem é que eu escolho. E 

os presos diziam para mim doutora: "A lei...." Como é que eles diziam? "A lei... A lei só 

serve para o pobre." Ou seja, a parte ruim da lei que é para punir, só serve para o pobre. 

A parte boa da lei, por exemplo, não serve para o pobre. 

Existe essa possibilidade, é que a gente não consegue se ver nesse outro lugar (o 

profissional de saúde não estar apenas à mercê dos operadores do direito). A gente está 

ali à mercê, né? Se veem como a mercê....Então essa postura submissa, ela produz 

efeitos muito ruins. Não é que você não vá para o embate...Por exemplo, quando saiu a 

resolução do Conselho Federal de Psicologia de que já que a gente não acabou com 

exame criminológico, os juízes não queriam saber, o Conselho, então, retirou os 

psicólogos desta prática. Nós fomos ameaçados de prisão. De prisão. Não só no Rio 

como em Recife e outros estados. Os psicólogos foram ameaçados de prisão, do tipo 

assim: “Vocês, em primeiro lugar, são servidores públicos, vocês têm que cumprir 

aquilo que a Lei de Execução Penal diz. Então se diz, vocês têm que fazer.” O código de 

ética nosso, qualquer outra fala, documentos nossos, normativas do profissional, isso 

fica em segundo plano. 

O exame criminológico, nós continuaremos tendo que fazer do jeito que eles querem. Se 

você ver, se você pegar o despacho, o final da juíza do Rio Grande do Sul, você vai ver 

o trecho que ela fala...que nós somos as pessoas capazes de aferir a periculosidade das 
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pessoas. Aquele mesmo discurso lá do século XIX, com a noção de periculosidade que 

foi implantada, que não é um discurso nosso, da periculosidade. Isso foi inventado pelo 

pessoal do direito e da psiquiatria, que houve um casamento perfeito ali, da psiquiatria 

com direito e a psicologia foi a reboque disso. (...) E a gente sabe que quem vai 

trabalhar na previsão são as pessoas que são indicadas pela equipe de segurança. E aí 

tem n questões que perpassam por essa seleção de quem é que vai trabalhar na prisão. 

Têm n questões do tipo, assim, eu preciso ter alguém que me diga as coisas aqui dentro, 

eu tenho que ter alguém que né...(seja um) ponto chave em determinadas situações.  

Área da assistência, esse é o maior problema: o acesso. Porque aquele cara que está lá 

no fundo da cadeia, se ele tiver passando mal, até ele chegar no atendimento há um 

crivo que vai passando de mão em mão, até esse sujeito ser, por exemplo, chamado pela 

psicologia ou pelo serviço social. Para chegar ao serviço social e pedir um contato com 

a família, há um crivo que vem desde lá de dentro, quem é que pode, quem é que não 

pode. Aí você passa o papelzinho do nome, ele vai passando por vários crivos, uns 

chegam, outros papeizinhos não chegam. Então o cara fica lá....Aí o que acontece? 

Quando a gente vai fazer um exame criminológico, eles dizem para a gente: “Mas aqui 

tem psicóloga? Eu precisava tanto falar com psicólogo. Nunca ninguém me chamou. Eu 

nem sabia, psicóloga para mim é só para fazer exame criminológico.” 

 

*** 

 

- Hospital de Custódia e Tratamento em Dependência Química Roberto de Medeiros: 

 

O Hospital de Custódia e Tratamento em Dependência Química Roberto de Medeiros 

foi inaugurado em 1997, com o nome inicial de Hospital Penal Psiquiátrico Roberto de 

Medeiros, alterado somente em 2005. Apesar do nome, segundo o Relatório Temático 

sobre unidades de saúde do MEPCT/RJ, não há na unidade a oferta de um tratamento 

específico para o uso problemático de substâncias psicotrópicas. A unidade é voltada 

para internação psiquiátrica, sendo uma unidade mista. Segundo o Relatório Anual de 

2016, esta possuía um grave déficit de leitos para emergências psiquiátricas, 

especialmente para mulheres, tendo em vista que só tinha duas vagas para internação. A 
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ausência de vagas ocorria por conta da grande maioria dos leitos serem destinados a 

presos em medida de segurança ou internados por intervenção judicial, normalmente por 

em internações de longa de permanência - o que por si só, considerando as diretrizes da 

Reforma Psiquiátrica e a exigência de excepcionalidade nas medidas de internação, 

deve ser analisado de forma crítica e cuidadosa - , gerando redução da possibilidade de 

vagas para internações emergenciais. Deve ser enfatizado que as medidas de segurança 

não possuem duração estipulada previamente. Por conta disso, existe uma massa de 

presos, cuja medida de segurança foi transformada em internação psiquiátrica, e por isso 

passam mais tempo internados do que o necessário, se levado em consideração o tipo 

penal violado e o tempo da pena que lhes seria imposta caso fossem imputáveis. Vale 

ressaltar que a Lei 10.216 de 2001, acima citada, conhecida como a lei da Reforma 

Psiquiátrica, defende a desinstitucionalização dos pacientes, optando por estabelecer 

atendimentos em centros próximos às suas residências, devendo-se recorrer à internação 

somente em situações indicadas por médico, por breve período.  

O MEPCT/RJ atestou a falta de todos os medicamentos de uso diário e contínuo nas 

unidades da SEAP. A solução, conquistada pelo MEPCT/RJ, para resolver o descaso 

com a saúde mental no interior do sistema carcerário, foi garantir a possibilidade, junto 

à coordenação de saúde da SEAP e aos gestores da saúde mental do município, da 

manutenção, dentro das unidades, do atendimento realizado, anteriormente à detenção 

dos presos e presas, pelos 92 Centros de Assistência Psicossocial (CAPS) do município 

do Rio de Janeiro. 

Na visita realizada em 10 de outubro de 2012, o MEPCT/RJ verificou que a média de 

tempo de internação na unidade era de um a dois meses, não havendo separação por 

facção. Nessa mesma visita, observou que a nova lei de cautelares (Lei 12.403/11) havia 

tido um impacto negativo na internação provisória, aumentando a sua incidência. Foi 

constatado que não existia vaso sanitário, mas somente "bois" na unidade. A 

alimentação, por sua vez, era fornecida pela empresa Home Bread. 

Em nova visita, datada de 21 de outubro de 2015, realizada à ala feminina da unidade, o 

MEPCT/RJ notou a presença de uniformes sujos e rasgados, tendo também recebido 

reclamações sobre a alimentação que, segundo as pacientes, tinha gosto ruim e pouca 

variação. Nessa ala, havia chuveiros e vasos sanitários. Deve ser ressaltado que, 

segundo a direção, a grande maioria das mulheres não recebia visitas.   
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Em 27 de julho de 2016, em nova visita, o MEPCT/RJ observou a continuidade da 

condição precária dos uniformes - rasgados e sujos - e a não realização da distribuição 

regular de kits de higiene. No relatório de visita, apresentou com mais detalhes como 

funcionava o atendimento de pacientes em sofrimento psíquico que eram levadas para 

serem atendidas no Hospital Roberto de Medeiros. O transporte era realizado pelo SOE 

e não por ambulâncias. 

O fluxo de atendimentos psiquiátricos para pessoas presas sob 
custódia da SEAP/RJ se divide em atendimentos ambulatoriais 
agendados e atendimentos de emergência, que podem ou não serem 
encaminhados para internação. Os atendimentos agendados acontecem 
todas as sextas-feiras, quando são feitos cerca de 30 atendimentos de 
pessoas em sofrimento psíquico, oriundas de todas as unidades 
prisionais. Caso não seja avaliada a necessidade de internação 
psiquiátrica nesses atendimentos, os presos e presas avaliados pelo 
psiquiatra retornam à unidade prisional no mesmo dia e pode ser 
proposto um tratamento medicamentoso. Nas unidade prisionais, a 
continuidade desse acompanhamento é sabidamente precária, pela 
falta de medicamentos e pela precariedade das equipes de saúde dos 
ambulatórios nas unidades prisionais. (MEPCT/RJ - Relatório de 
visita de 27 de julho de 2016) 

 

 Testemunho Cristina Rauter: Psicóloga 

 

Em 1977, eu arrumei meu primeiro emprego, como psicóloga, aí fui trabalhar no 

Roberto de Medeiros, que é essa unidade do sistema penal que tinha um nome estranho 

que era: Hospital de Psiquiatria Penitenciária, esse era o nome. E era um hospital que 

era diferente do manicômio judiciário, porque ele era um hospital que se propunha a 

atender os internos do sistema penal, quaisquer, não os condenados pelo artigo 22, mas 

os internos que adoecessem psiquicamente seriam atendidos no Roberto Medeiros, 

transferidos pra lá ou num sistema de ambulatório, que é um ambulatório um pouco 

esquisito porque você sai da prisão ai vai pro ambulatório e depois volta pra prisão de 

novo. Então nesse período nós fomos contratadas, que foi uma coisa única porque foram 

muitos profissionais contratados para esse hospital, então eram acho que doze 

psicólogas (todas mulheres), tinha médicos (em) um bom número, eram uns quinze, 

assistentes sociais também eram muitas, tinham nutricionistas, tinha enfermeiros, então 

era uma equipe completa.  
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O governador era o Faria Lima, era final da ditadura em 77, é ditadura, plena ditadura, 

em Bangu tinha presas políticas ali vizinhas à nós. Tinha (a unidade) Talavera Bruce, a 

Jessie Jane estava presa lá, e algumas outras, e até que nós, quando começamos a 

trabalhar lá nesse hospital, primeiro demorou muito a inaugurar, mas quando finalmente 

inaugurou, uma das coisas que eles queriam que a gente fizesse era atender as presas 

políticas. E nós nos recusamos, o grupo achou que elas não eram doentes mentais, então 

porque que a gente ia atender, mas era por causa das greves de fome que elas faziam, 

mas a gente não foi atender. E a equipe tinha um certo poder de pressão, recusamos lá 

outras coisas também. (...) Mas então essa foi minha primeira experiência no sistema, e 

considerando, até que foi uma experiência...até comparando com hoje...primeiro tinha 

uma equipe técnica grande, era um hospital que fisicamente ele tinha cara de prisão, 

porque as celas tinham grades, mas eram celas individuais, então cada preso tinha sua 

cela, não tinha superlotação. 

...Como é eu fui parar lá, não foi por concurso, porque não existia, estávamos em plena 

ditadura, né, aí eu fazia terapia de grupo com um psicanalista chamado José Carlos 

Capilovsky, que é um dos grandes psicanalistas de grupo daquela época, do boom da 

psicanálise que a Cecília (Coimbra) fala, que tinham aqueles psicanalistas que faziam 

todo mundo fazer análise, a esquerda inteira fazia análise de grupo, até meu colega de 

análise foi o Carlos Henrique Escobar. Então lá nesse grupo eu conheci uma psicóloga 

que era amiga do (Augusto) Thompson, e ela me indicou. O Thompson estava querendo 

criar esse hospital e ela me indicou, eu tinha 24 anos, mas as outras psicólogas também 

tinham essa idade, então nós éramos uma equipe jovem. 

Descobrir que aquelas pessoas que estavam ali, que a gente imaginava que iria encontrar 

uns monstros, e eram pessoas assim como as outras, e aquilo foi uma coisa que chamou 

muito atenção da gente pro resto da vida. Quer dizer comparando como é que são vistos 

os estigmas que cercam essas pessoas que estão presas, ou que estão em manicômios, o 

estigma é imenso. Apesar de que, naquela época, nem de longe se ouvia falar em 

facções, as celas eram individuais, a comida era excelente e era feita lá mesmo, era feita 

por presos, até tinha um preso que era um homicida e ele tinha sido cozinheiro do 

cassino da Urca, já estava preso há muitos anos e era o cozinheiro, então era uma 

maravilha, comidas maravilhosas, chegava até fazer docinho pra vender para as 

psicólogas levarem pros seus filhos, a gente comprava dele. 
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Olha, eu tive um paciente psicótico, eu tinha vários pacientes, mas só um eu me lembro 

de ser psicótico, tinha muito naquela época aquele duplo binário, é uma coisa que 

existiu, que acabou acho que em 1980, que era a pessoa ser condenada a pena e 

tratamento, existia isso. Então o cara era condenado a pena e depois ele tinha que fazer 

um tratamento, quando (criaram) o Roberto Medeiros era lá, mas na prática tinha muita 

gente que cumpria tratamento em prisão comum, era apenas uma pena mais longa. E lá 

no Roberto Medeiros, tinha esses do duplo binário, então era gente que tinha um delito 

qualquer, um homicídio, um roubo qualificado, e tinha essa pena além, que era um 

tratamento e que só saia dali com um exame no final, dizendo que o cara já podia sair. 

Só que a gente não fazia esse exame, a gente era encarregado do tratamento mesmo, ali 

era como se fosse um hospital, então a gente não fazia esse tal exame de cessação de 

periculosidade, que tantos dissabores dá pra classe dos psicólogos, mas ai eu fui 

descobrir ele em uma outra situação. 

Passou essa época, ai eu não aguentei mais trabalhar lá, passei dois anos. Também 

porque eu tive esse paciente psicótico que foi muito duro, porque ele era um paciente 

que praticamente era menor de idade, eu não sei se ele tinha 18 anos, e ele ficava me 

chamando quando eu chegava lá. Porque eu descobri que ele não era pra estar lá, tinha 

uma irregularidade, porque parece que ele não tinha condenação. Aí eu comecei a 

batalhar pra ele sair de lá, fui ao juiz da infância e juventude e pedi pra que ele fosse 

transferido de lá, aí consegui. Mas aí aconteceu uma coisa que me desgastou muito, que 

foi...eu consegui tirá-lo de lá, mas os guardas tiveram uma reação muito estranha, então 

no dia que ele tinha que ser levado pro juiz, eu fui junto, eu fui no camburão normal que 

transportava preso, só que eu fui na frente e o preso atrás, normal junto com os outros 

presos. Mas aí, pra eles me sacanearem, os guardas né, eles fizeram o trajeto mais longo 

possível, ao invés deles me levarem direto na Presidente Vargas, onde era o juizado, ele 

foi primeiro na Água Santa, fez todo trajeto pela cidade, correndo igual um louco na 

Avenida Brasil. E depois eu cheguei lá...Mas o paciente gritando atrás, gritando meu 

nome. Acho que ele perturbava (os guardas) e tinha aquela rivalidade já entre os 

psicólogos e os guardas, já tinha e era muito atenuado, mas naquele dia acho que tudo 

se manifestou, nessa corrida rumo a tentar tirar esse paciente de lá, que eu consegui 

tirar. Ele foi pra algum outro lugar, mas eu fiquei muito abalada, acho que isso 

contribuiu, já estava querendo sair de lá, mas aí eu consegui uma transferência pra um 

posto de saúde. 
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Em 1983, o Brizola foi eleito, aí eu estava lá trabalhando no posto de saúde, eis que 

recebo um convite para fazer parte do Conselho Penitenciário, como conselheira, que 

tem um psicólogo no conselho, tem várias pessoas e representantes da comunidade, 

Ministério Público, da OAB, e um psicólogo e um psiquiatra que fazem parte desse 

conselho. Hoje em dia, ele mudou um pouco a função, mas naquela época a função era 

opinar sobre livramento condicional e outros benefícios, benefícios que os presos 

tinham direito, então tinha um colegiado que votava aqueles benefícios, se podia receber 

o livramento ou não, progressão de regime, todos os processos dos presos iam parar lá, 

eram só os processos, não tinha nenhum preso, a não ser que a gente quisesse ver. Então 

nessa primeira gestão, esse Augusto Thompson, que tinha sido através dele que eu 

entrei (no sistema prisional), ele me convidou, porque o Brizola convidou ele pra ser 

presidente desse conselho.  

Eu fui pra lá e ele montou o conselho já com essa função de não prestar tanta atenção 

nesses exames (criminológicos), porque dentro do processo do preso tem aqueles 

exames que dizem se ele está em condições ou não de sair, de conseguir o benefício que 

ele está pleiteando. E não raro, esses exames acabavam impedindo que ele saísse, o 

exame dizia lá: "Ele ainda não está curado", "Ele ainda tem que ficar mais tempo preso 

porque oferece risco à sociedade". Era sempre uma equipe, mas tinha psicólogo, 

assistente social e segurança que iam opinar se aquele preso, e esse documento vinha da 

unidade e ia parar no conselho, um negócio super burocrático e kafkiano. Imagina o 

cara está preso aí ele tem que fazer um processo, mesmo tendo um direito a um 

benefício, isso não é dado a ele gratuitamente ele tem que fazer um processo. E ainda 

por cima, ele vai ter um colegiado que vai votar, e por acaso se não estiver lá, esse 

exame, vai ter que pedir o exame. Então o troço volta pra prisão e ali vai mais tempo de 

pena. Então, o Thompson tinha essa intenção de diminuir esse tempo, aí ele botou um 

conselho, que todo ele questionava as validades desses exames. 

Esse conselho, eu não fiquei o tempo todo da gestão, porque também o Thompson saiu, 

mas foi um conselho muito progressista, que realmente fez isso, procurava não 

embarreirar ninguém, fazia aqueles mutirões para quem tivesse direito à benefício 

conseguir. E a função do conselho nessa hora fica importante porque tinha um peso 

algumas autoridades dizerem: "Nós bancamos isso". (...) Nessa época mesmo, eu estava 

no Conselho Penitenciário, mas aquilo que eu te contei da experiência de acabar com as 

celas de tortura, tentar acabar com as celas solitárias, isso foi já nessa época, porque 
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tinha um diretor geral do DESIPE, que hoje se chama SEAP, mas o diretor geral era o 

Jorge Avelino, ele era um promotor e ele também era um cara que implementou, pelo 

menos tentou implementar, essa política de terminar com esses espancamentos, com 

celas solitárias. Então incumbiu, ele fazia essas reuniões de diretores de presídios, que 

era uma coisa nova, porque ele começou a criar uma gestão ali dentro, um tipo de 

gestão, com reuniões, eles tinham políticas que eles tinham que cumprir, isso não existia 

antes. Quer dizer existia (então) uma animação, vamos fazer uma coisa diferente, e aí as 

pessoas que ele convidou, inclusive pra presidir presídios, tinham psicólogos, foram 

convidadas assistentes sociais, pessoas que eram mais progressistas foram convidadas 

pra dirigir presídios. Que hoje em dia, praticamente...tem muitos policiais, naquela 

época não tinha policial dirigindo presídio, era muito raro, existia na Ilha Grande. 

No meu período como psicóloga lá no Roberto de Medeiros, eu fui a ilha grande fazer 

exames, porque já tinha tido aqueles motins lá na Ilha Grande, que estava em 

frangalhos, isso devia ser em 1979. Então, a Ilha Grande estava em uma situação muito 

ruim e eles já queriam acabar com a Ilha Grande. Então, no começo mandaram os 

psicólogos e psiquiatras e uma equipe para avaliar os presos que estavam lá na Ilha 

Grande, e eu fui nessa. Então foi uma coisa onde eu vi as tais celas...Soube, também, 

daqueles presos que eram militares, sargentos, aqueles sargentos daquele tempo do João 

Goulart, quer dizer ouvi falar dessas coisas, mas foi uma visita só. E lá tinha um PM 

que era o diretor, era uma raridade, porque foi o único que eu vi, no geral eram 

promotores, ou então depois do governo Brizola podiam ser também psicólogos e 

algumas outras profissões que começaram a ser chamadas pra dirigir presídio. 

Mas foi aí que a Tania Dahmer, que era assistente social, não sei qual cargo que ela 

tinha, não me lembro mais, mas ela foi chamada por esse diretor geral pra fazer essas 

visitas relâmpago aos presídios, porque acho que já tinha sido baixada uma norma de 

que não podia ter estas celas solitárias. Mas eles, além de baixar a norma, eles iam ver 

se tinha sido terminada mesmo, porque esses diretores, em princípio, estavam com boas 

intenções. Tinham algumas coisas que estavam acontecendo, tipo mutirões de limpeza, 

nas reuniões se discutia isso, vamos limpar, vamos botar os presos pra limpar, vamos 

varrer, tinham várias ideias, dessas reuniões, que surgiam de diretores de presídios. Não 

era um clima de suspeição sobre os diretores, que geralmente eles tinham sido 

nomeados por esse novo governo, mas mesmo assim ela visitava os presídios pra ver se 

as celas solitárias tinham mesmo terminado. 
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Ele (Antonio Carlos Biscaia) me autorizou a fazer a pesquisa, a pesquisa que eu fiz com 

os laudos dos exames para verificação de cessação de periculosidade, enquanto eu 

estava no conselho ele me autorizou a fazer essa pesquisa. A pesquisa era pegar todos os 

laudos feitos por essa equipe que fazia o exame e eu peguei uma amostra e li todos eles, 

eram laudos um pouco antigos, não estavam sendo feitos naquele momento. E isso 

geralmente é muito difícil de se conseguir, porque é uma instituição (sistema 

penitenciário) que não tem nenhum arquivo. Até tentei fazer minha tese de mestrado, eu 

queria pesquisar sobre prontuários de presos, queria fazer uma pesquisa em cima dos 

prontuários dos presos, não consegui porque não sabia aonde estava essa documentação. 

Então eu acabei...mas eu consegui essa autorização, que já foi importante, pra ver o 

discurso...o que esses laudos diziam. Tinham várias pérolas nesses laudos, tipo dizer 

que o cara não pode sair porque ele ainda precisa ficar mais tempo preso para se tratar, 

para internalizar a lei, então depois que ele tiver internalizado a lei, aí ele pode sair; ou 

então um índio que dizem: ele não tem cultura, então ele tem que ficar preso pra ele ter 

uma cultura. Então, se é um índio, um favelado, ele não tem cultura...isso tudo escrito 

lá...então, ele carece de uma cultura. Eram coisas muito preconceituosas, à título de 

ciência, porque eram técnicos que faziam aquilo ali. Aí o juiz lia e não soltava o cara de 

jeito nenhum, então era bem comum, e no Brasil todo, não era só aqui não, era uma 

mentalidade. Mas isso não mudou, não vou dizer que tenha mudado, isso até hoje, agora 

acabou de ter um retrocesso sobre isso, onde nós voltamos à estaca zero do tempo que 

eu fiz essa pesquisa. Que foi uma decisão - porque o Conselho Federal de Psicologia 

chegou a proibir esses exames, que o psicólogo fizesse, fez uma crítica, fez estudos 

baseados em trabalhos assim como o meu e outros e acabou criando uma norma que 

proibiu o psicólogo de fazer essa prática, dizendo que ela não era científica essa ideia de 

previsão de comportamentos. Mas agora teve uma decisão, onde uma juíza em São 

Paulo, que voltou tudo à estaca zero, (ela) obrigou o conselho federal a recuar, ai o 

conselho fez um recurso, não sei como isso está agora. E ela dizia, na decisão, que podia 

sim fazer previsão de comportamento, que o psicólogo devia fazer isso, e que era isso 

que a justiça queria e ponto final. 

Então, esse período do primeiro governo do Brizola, eu acho que o que houve, que eu 

guardo uma lembrança boa, foi que existia uma política, que se tentava implementar 

com dificuldade, mas em relação ao sistema penitenciário existia uma intenção de 

modificar alguma coisa, de melhorar alguma coisa.(...) Ai quando chegou o segundo 
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governo, eu não esperava e fui convidada, eu era professora da UFF, só que já não 

estava mais no Estado. (...) Eu entrei (na UFF) em 1982, mas aí, em 90 e sei lá quanto, 

eu era professora da UFF e me convidaram para ser vice presidente do Conselho, e o 

presidente era o Alexandre Dumas, e o Nilo Batista (era) secretário de justiça, vice 

governador e secretário de segurança e governador no último ano. Aí, eu também que já 

conhecia o Nilo Batista do tempo que ele foi presidente do Centro de Estudos da OAB, 

então ele me chamou e eu fui animadíssima querendo...aí também foi um conselho que 

queria uma política parecida com a do anterior, mas que nós fizemos, fizemos uns 

grupos de trabalho, isso que foi interessante...esses grupos, que eram grupos de 

trabalho, por exemplo, eu coordenei um que era de visitas aos presídios, eu até 

coordenei um também que era de penas alternativas, mas o que eu mais gostei foi (esse) 

outro que eu não me lembro mais o nome. Mas que a gente fazia visita aos presídios e 

inspeções, que é uma função do Conselho Penitenciário, ainda é, que é de fiscalização, e 

aí fazíamos essa comissão de fiscalização e de repente visitávamos um presídio porque 

havia tido um denúncia de espancamento, uma denúncia de alguma coisa assim. Nesse 

período teve um fato muito impactante, que foi um presídio lá da Água Santa que pegou 

fogo, que um guarda jogou mercúrio no ar aí virou um fogo, um crematório e morreram 

quase uns 50 presos queimados, e eu já estava nessa gestão do conselho. (...) Aí, 

começou a apuração da responsabilidade e foi uma coisa que foi meio frustrante, porque 

não apurou muito sabe, a coisa ficou muito parada e os caras continuaram lá, depois de 

um tempo fiquei sabendo que esses mesmos agentes tinham voltado pra lá e foi uma 

coisa que desanimou. (...) Mas a gente continuava fazendo esse tipo de coisa, ir num 

presídio e saber que havia espancamento lá, então a gente aparecia de repente e era uma 

coisa combinada com o Nilo Batista - bom ele era todos esses cargos menos 

governador, então tinha um respaldo do governo pra fazer isso. 

Bom, eu acho que resultava em alguns inquéritos administrativos, que eram esses tais 

frustrantes que andavam devagar. Mas a gente checou lá...Uma vez eu me lembro que 

eu fui logo no início, nessa época Julita (Lemgruber) era diretora geral (do sistema 

penitenciário). Então, tinha uma denúncia de um presídio lá que os presos estavam 

pisando em água, estava tudo alagado, era até lá na Frei Caneca....Os caras andando em 

água...Aí ela mandou fechar o presídio, foi uma das coisas que deu resultado rápido, 

digamos assim, mandou fechar, mandou transferir, mandou fazer obra. Aí, eu comecei a 

entrar nessa outra comissão que a gente visitou o manicômio de Niterói, então a gente 
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descobriu um preso que estava lá há cinco anos, mas ele não tinha a guia de internação, 

que é um documento que tem que ter pra ele existir. Então, dentro da burocracia ele não 

existia, era como se tivesse uma pessoa lá, que tá lá, mas não existe, então não pode ser 

solto, não pode ser nada. Então, a gente fez esse trabalho de descobrir alguns casos 

assim. Eu me lembro desse que eu fiquei às voltas e tal, e demorou muito e deu uma 

trabalheira infernal, tinha que catar esse juiz que não tinha feito essa guia, então teve 

que fazer. 

Uma promotora estadual, (do) Ministério Público estadual, todo interno que estava 

preso por tráfico, ela achava, por convicção pessoal, que não devia ter nenhum 

benefício. Então ela negava, eles criavam um grupinho ali dentro do conselho que era 

bancada não sei o que, e aí, quando apareciam esses casos votavam contra. Aí, chegava, 

assim, relatando o processo, eu presidindo e alguém relatando, aí mal a pessoal lia o 

nome do interno (se fosse estrangeiro por exemplo), ela já supunha que era traficante, aí 

tinha uma bancada que levantava a mão sem nem ler o processo. Então eu passei por 

isso, mas ainda tinha uma maioria de gente que não era a favor dessas coisas, mas eu 

tive que conviver com essas pessoas.  

Teve até um juiz que foi terrível, ele está aí até hoje...que a gente estava até falando 

dele, e esse cara ele foi do Conselho Penitenciário, quando era bem novinho. Ele era 

defensor público, mas de defensor público não tinha nada, aí depois ele fez concurso e 

se tornou juiz, mas ele foi sempre dessas bancadas que queriam negar os benefícios dos 

presos. Depois eu tinha um caso que eu atendia pelo Tortura Nunca Mais, que eu 

também já fui psicóloga atendendo na equipe clínica, então era um rapaz que tinha sido 

baleado pela polícia no morro Santa Marta, em 1997. Esse rapaz ficou com sequelas, 

com estilhaço de bala na cabeça, ele era um surfista negro, um rapaz muito bonito, 

morador do Santa Marta. Aí, ele foi baleado e ficou com essas sequelas, com a fala 

totalmente prejudicada e também com a paralisia - ele depois andou, mas no início nem 

andava, e eu atendi ele durante muitos anos. E (esse juiz)...só pra dar um exemplo, 

primeiro esse rapaz respondia um processo na justiça como se ele fosse traficante e 

tivesse atirado na polícia...e o Fábio Uchoa sempre chamava e nunca arquivava, sempre 

chamava pra ver se ele tinha condições de ser julgado, e isso se arrastou durante uns 

vinte anos. Porque se aconteceu em 1997...até dois anos atrás a Maria Clara, filha do 

Nilo (Batista), que agora é quem está administrando o escritório dele, que ele se 

aposentou, ela me pediu pra fazer um laudo do Wagner. Que o Wagner não tinha 
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condições, porque ele, além de tudo, ele teve um surto, é uma história bem triste. E a 

mãe dele, às vezes falo com ela, e ela que me contou: (o juiz) não está mais lá nessa 

vara criminal. Aí, quando ele saiu de lá foi um alivio, e a nova juíza arquivou o processo 

finalmente, porque foi uma tortura em cima dessa família durante vinte anos... 

Também vi acontecer de aos poucos, essas comissões que a gente fazia pra aparecer de 

repente, para pegar coisas que tivessem acontecendo no presídio, elas com o passar do 

tempo que o governo foi sofrendo com aquele bombardeio, que o governo Brizola 

também sofreu bombardeio da imprensa, então chegou um ponto que a gente não 

entrava mais nos presídios, mesmo sendo...Quando estava no fim do governo, eu me 

lembro que a minha prima, que é advogada a Carmem da Costa Barros, que fazia parte 

também do conselho, um dia ela saiu toda animada que ia fazer uma inspeção no 

presídio e voltou "Não entrei, estamos por baixo mesmo, nem entrar no presídio a gente 

entra". Isso no fim do segundo governo Brizola, porque eles...dentro do judiciário aqui 

do estado, houve uma grande oposição no final do governo e ao Nilo mesmo, eles foram 

ficando isolados. 

Mas nessa época, eu descobri uma coisa que me marcou, descobri que tinham policiais 

legais, que tinha gente da PM que queria mudar, fazer coisas boas, foi uma descoberta. 

Porque nessa comissão, tinham policiais da PM querendo fazer coisas ótimas, fazer 

penas alternativas e enfim...E tinha o Nazaré Cerqueira, que eu não conheci ele, isso já 

era do outro governo, mas eu só vim conhecer perto dele ser assassinado, eu já não 

estava mais (no governo). Sei que fui uma vez lá no escritório do Nilo (Batista), 

exatamente tratar de assunto do Wagner, então eu fui lá pra pegar processo do Wagner e 

aí estava confusão tremenda porque tinha acabado de ser assassinado o Coronel 

Cerqueira, lá dentro do escritório. Eu nem subi, vim pra casa e falei com a mãe do 

Wagner por telefone, aí ela me contou que ela estava vendo tudo, e foi uma coisa muito 

estranha, aí a mãe dele estava vendo tudo pela televisão e ela jura que viu um policial, 

que a essa altura ela já conhecia muito policial, e jura que tinha um policial que estava 

envolvido nesses tiros que deram nele (no Wagner), que estava por lá, nesse dia que 

mataram o coronel Cerqueira. 

Quando você via um preso daqueles, esse que ficou cinco anos no Henrique Roxo, 

quando eu vi ele no fim, foi curioso porque a irmã dele não queria receber ele, ele não 

tinha pra onde ir, ele tinha uma irmã, mas ela não queria receber, por causa dele ter 
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ficado em manicômio. Acho que ela se convenceu que ele era louco ou alguma coisa 

parecida, e aí argumentava que ela tinha um filho pequeno, que não podia receber. E ele 

acabou indo para...os guardas lá do Henrique Roxo deixaram ele ficar um bom tempo 

morando nos alojamentos dos guardas, olha que história, ai ele ficou morando. Depois 

ele foi pra Leão XIII, abrigo né, quer dizer então a gente se esforçou muito, mas pra ele 

sair da prisão, do manicômio pro Leão XIII, não era uma coisa muito gratificante. 

Eu acho que aconteceu, por exemplo, me chamou muita atenção em 2005, mais ou 

menos, eu voltei a ir no sistema porque eu comecei a dar umas disciplinas na UFF que 

eram optativas. Aí, decidi organizar umas visitas aos presídios lá em Bangu (...) Fomos 

em Bangu 4, em 2005, levei os alunos da UFF lá. Então, Bangu 4 era uma masmorra, 

era um troço impressionante, em que os próprios guardas falavam pra gente: “Ah, vocês 

vão encontrar gente que não está batendo muito bem da cabeça”. Eu achei até que ele 

estava fazendo uma piada, mas não, a gente foi andando e vendo que tinha gente 

delirante. (A gente) ficou sabendo que ele estavam há oito anos naquele lugar, um lugar 

cinzento sem uma árvore, de concreto, onde tem as celas, tem uma galeria cheia de 

celinhas, a grade, uma espécie de vilas de celas, eles convivem ali mas não saem. Então, 

isso eu achei uma mudança que eu não tinha visto, porque no sistema penal que eu vim, 

não era nenhuma maravilha, mas essa coisa do muro, dessa nova arquitetura me chocou. 

E o tamanho, porque o sistema era de um tamanho muito menor. Lá em Gericinó, que a 

gente chegava lá, comparando...era uma verdadeira roça, tinha verde, tinha plantação, 

tinha horta, a gente voltava de lá com coisas que a gente comprava dos presos, agora é 

um negócio de concreto imenso, cheio de muitas unidades que ali foram construídas, 

então é uma quantidade de gente circulando, entrando e saindo, é um mundo diferente. 

Eu acho que é uma coisa mundial, uma coisa globalizada, diretamente influenciada 

pelos Estados Unidos e o discurso "tolerância zero". Aquilo foi vindo e foi sendo 

incorporado aqui e foi produzindo seus efeitos, sendo que esses efeitos são muito piores 

quando se trata de uma sociedade como a nossa, mais pobre (...) Mas eu acho que é uma 

coisa mundial, é um modo novo de controle social que tem a ver com esse capitalismo 

neoliberal. 

Porque lá é muito cheio de entraves, é assim de uma frustração imensa, você querer 

entrar no sistema penal, pra ouvir os presos, pra conversar com os presos, é muito 

frustrante. (Sobre o projeto Vida - UFF/Estácio) Primeiro porque eles (agentes) 
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escolhem quem (presos) vai participar, a gente não apita nada nisso, mas às vezes, 

mesmo assim, consegue-se criar grupos grandes. Eu já participei nesse em (unidade) 

João Delfim, em grupos de assim 30 presos, lá em Bangu 2, que é um presídio estranho, 

que é dividido, uma parte é pra policial, outra parte é dos comuns, mas (na parte dos) 

policiais era tudo mais bonito, tinha escola, tudo mais bonito. Só que eles não usam 

porque a maioria já sabe ler, já tem outro nível...e do outro lado é pior. Mas lá nesse 

lugar, ele fez uns grupos grandes, ele serve mais pra gente saber como é a realidade 

deles, se aproximar um pouco mais, agora é muito triste porque, por um lado a gente vê 

que eles gostam muito de ter quem vá lá conversar com eles, então é interessante isso. 

Mas dá uma certa sensação de inutilidade porque é uma coisa muito restrita e que não 

muda nada, mas a gente tem mantido, eu digo que é pros alunos conhecerem as 

realidades do presídio um pouco. 

Eu acho que isso ficou em mim, na Márcia, na Elza, na Eliana, no Fábio, essa 

experiência foi muito forte pra gente, de ter começado com essa idade e ter conhecido 

aquele universo, eu sempre acho que é uma excelente escola pra conhecer o Brasil, você 

visitar um presídio, eu sempre digo pros meus alunos, até falei outro dia: “Quer 

conhecer o Brasil, visita um presídio, não vai em Copacabana não, vai em Bangu, que lá 

você vai conhecer mais o que é o Brasil mesmo”. Eu acho que é uma coisa que nos 

ensinou muito, claro que não foi todo mundo, teve gente que saiu, não aguentou... 

Mas tem muita igreja lá dentro (dos presídios) e a psicologia está ficando reduzidíssima 

como uma prática...A psicologia laica, essa que é a importância desses técnicos da 

psicologia, do serviço social, é um cuidado que não é ligado a nenhuma religião. Então, 

era mais interessante do que essa coisa agora, porque ou fica a facção ou fica a igreja, 

eu acho que era preferível quando ficavam outros personagens: defensor público, 

psicólogos...Mas não sei, acho que agora a tendência, o que a gente está vendo é uma 

redução total desses profissionais, e aí, talvez, fique na mão da igreja mesmo, por 

enquanto, porque a quantidade é irrisória de todos esses profissionais. Na minha época, 

como eu falei, era um número enorme, tinha até profissional demais para pouco preso, 

era o oposto. 

 

*** 
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- Hospital de Custódia Henrique Roxo: 

 

Em setembro de 2012, o MEPCT/RJ fez uma visita de monitoramento ao Hospital 

Henrique Roxo (Relatório de Visita às unidades de saúde da SEAP/RJ), hospital de 

custódia para pessoas privadas de liberdade que cumprem medidas de segurança, cuja 

função foi explicada em tópico anterior. No momento do monitoramento, a clínica 

estava com 127 presos para o total de 140 vagas. O diretor da unidade elucidou, nesta 

visita, que o hospital era o único que abrigava pacientes do sexo masculino ainda 

cumprindo medida de segurança no estado do Rio de Janeiro, ao passo que o Hospital 

Heitor Carrilho alojava pessoas que já haviam cumprido medida e estavam em processo 

de desinstitucionalização. Ele explicou que o Hospital Roberto de Medeiros se 

encarregava apenas de pacientes provisórios, além de promover o atendimento 

ambulatorial para mulheres e homens, enquanto as emergências psiquiátricas eram todas 

atendidas pela UPA de Gericinó. Deve ser ressaltado que esse fluxo era distinto do 

apresentado em visita ao Hospital Roberto de Medeiros. 

Os trabalhadores do corpo técnico da unidade afirmaram implementar a lógica 

antimanicomial no cumprimento da medida de segurança. Foi verificado que a unidade 

contava com atividades terapêuticas e ocupacionais. Os funcionários afirmaram que a 

SEAP estava em um período de piora nas condições garantidas, observando a 

diminuição gradativa de suas condições estruturais. Durante a visita, os internos 

relataram que, em geral, os produtos de higiene eram levados pelos familiares. As 

instalações sanitárias foram consideradas melhores do que as das demais unidades, por 

contar com "boi" situado mais no alto. O MEPCT/RJ observou que todos os internos 

tinham colchão e roupa de cama, o que é uma realidade muito diferente do resto do 

sistema prisional fluminense.  

Os internos se queixaram de não ter parlatório, espaço destinado à visita íntima, assim 

como alguns relataram terem sido vítimas de violência por parte dos agentes do SOE, 

durante os transportes. Eles denunciaram também o fato de ficarem muito tempo presos 

no carro até serem deixados no destino. Os pacientes afirmaram que a revista vexatória, 

feita à época com os seus familiares, era uma prática humilhante. 
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Em dezembro de 2013, MEPCT/RJ realizou nova visita ao Hospital Henrique Roxo. A 

visita foi motivada por denúncias de graves agressões contra os pacientes. As 

informações recebidas afirmavam que as agressões contra os internos não eram 

frequentes, apesar de ainda assim ocorrerem, sendo devidamente encaminhadas para a 

direção da unidade. Não foram encontrados - naquele momento - indícios de sessões de 

espancamento.  

Os membros do MEPCT/RJ foram informados de que a unidade teria capacidade para 

abrigar 135 pessoas, número controverso se observado o dado apresentado pela direção 

da unidade durante a visita do ano anterior. Na segunda visita, a unidade contava com 

106 internos e foi informado também que cada trabalhador e estagiário da equipe 

técnica possuía em média 33 pacientes. Importante observar que a estrutura da 

Defensoria Pública contava com apenas um defensor público para todos os hospitais de 

custódia. De acordo com o MEPCT/RJ, a estrutura do hospital estava bem conservada. 

Porém, os pacientes se queixaram sobre a qualidade da comida, chegando a afirmar que, 

por vezes, era servida carne estragada. 

O MEPCT/RJ voltou a fazer uma visita de monitoramento na unidade, em abril de 

2016. No momento da visita, a unidade abrigava 111 internos e enfrentava problemas 

elétricos e hidráulicos. Os pacientes reclamaram da alimentação fornecida no interior da 

unidade. Foi percebido que as atividades terapêuticas e ocupacionais oferecidas não 

eram suficientes para acolher todos os internos, o que fazia com que grande parte deles 

passasse a maior parte do tempo de forma ociosa. 

Além disso, o projeto Brasil Alfabetizado, antes presente na unidade, havia sido 

interrompido. No que tange à assistência jurídica, a unidade continua sendo atendida por 

apenas uma defensora pública, também responsável por atender os demais hospitais de 

custódia. O atendimento médico havia sido precarizado e a unidade sofria com a 

constante falta de medicamentos. Nessa visita, o MEPCT/RJ recebeu denúncias de 

muitos internos sobre agressões perpetradas por um agente específico, tendo 

encaminhado a situação para a direção da unidade.  

No relatório anual de 2016, o MEPCT/RJ afirmou que a unidade, assim como o 

Hospital Psiquiátrico Roberto de Medeiros, sofria com a falta de vagas para 

emergências psiquiátricas, questão que afetava os internos das respectivas unidades 
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como também todos os demais presos do sistema, pois estas eram as duas únicas 

unidades que realizavam  atendimento de emergência psiquiátrica. 

 

 

 Testemunho Elza Ibrahim: Psicanalista 

 

Meu nome é Elza Ibrahim, sou psicóloga de formação, sou psicanalista mas a minha 

formação é de psicologa e a minha trajetória principal é a trajetória que eu fiz dentro do 

manicômio judiciário. No terceiro ano ainda de faculdade, eu comecei a procurar 

estágio, coisa que as minhas colegas na católica não procuravam, porque era a década 

de 70, todo mundo muito out, ninguém muito preocupado com faculdade. E aí eu fui 

procurar um estágio no PINEL (hospital psiquiátrico), e dali pra cá eu fiquei totalmente 

voltada com meu interesse em relação à loucura. E essa foi a minha primeira 

experiência em relação a loucura, com os pacientes do PINEL. Lá eu fiquei estagiando 

uns três anos, depois eu trabalhei em outros lugares como acompanhante terapêutica e, 

em 1977, eu entrei pro sistema penal. Fui trabalhar em Bangu (Complexo de Gericinó), 

no Roberto Medeiros que era um hospital destinado pros presos do sistema penal do 

Rio, que apresentassem algum tipo de distúrbio psíquico durante a execução da pena. E 

também criou-se, o Roberto Medeiros na época, se eu não estou enganada, talvez a 

Cristina (Rauter) saiba mais do que eu sobre isso, com o intuito de receber os presos que 

tivessem problemas com adição à droga. Então eu fiquei lá (no PINEL), mais ou menos, 

uns dois anos e vim para o manicômio judiciário em 1979 e fiquei até 2007. 

A gente tem, ao meu ver, eu acho que a gente tem uma obrigação de denunciar todas as 

situações que a gente viveu e presenciou dentro das instituições totais e eu presenciei 

algumas, às vezes não tão explícitas, não tão claras, mas eu acho que, pior ainda, 

perversamente implícitas. 

Eu acho que o operador da saúde, o profissional que trabalha com a doença, com a 

loucura, que trabalha nos lugares de opressão, de controle, de disciplina, a gente tem 

que estar muito atento. Primeiro, tem que desconfiar de tudo, tem que se surpreender 

com tudo, tem estar muito atento porque as coisas vêm de uma forma tão naturalizada, 

tão como se fosse sempre assim, e a gente vai entrando nesse roldão como se sempre 

tivesse sido assim. Então a gente acaba não se surpreendendo, a gente não se dá conta 
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dessas alianças que o instituído coloca, e não coloca só sobre os pacientes, os internos, 

mas também sobre profissionais que trabalham lá. 

O que me incomodou muito durante esse tempo todo, foi essa mesmice que eu via em 

torno de mim e a impossibilidade de eu sair porque quando eu tentava sair para uma 

linha de fuga qualquer, eu era chamada na direção, eu era chamada na coordenação de 

saúde. Então era uma coisa que tinha um preço a pagar e que eu fui indo, só que eu me 

arrependo de não ter começado isso antes. Eu me arrependendo imensamente, acho que 

eu nunca falei isso, de não ter começado essa minha resistência de não me adequar ao 

que tava instituído e poder apresentar uma atitude de resistência ao instituído antes, 

quando eu entrei. 

É preciso essa atitude crítica, se não houver uma atitude crítica, a gente não consegue 

levar a cabo esse trabalho. Você é engolfada pela instituição, é engolfada pelas normas 

das instituições, pelas expectativas da instituição e não só daquela instituição. Você tá 

ligado à vara de execuções penais, tá ligado ao ministério público, à defensoria, porque 

aqueles pacientes do manicômio passam por essas instâncias. Então, o que que é o 

paciente do manicômio judiciário todo mundo já sabe, é aquele paciente inimputável. E 

então, por ser inimputável, ele recebe uma medida de segurança que na verdade é uma 

medida travestida de uma humanidade que nunca existiu. É uma medida de segurança 

para quem tá lá fora, como diz o Foucault né, que tem que se proteger a sociedade que 

tá lá fora, nós, porque eles são passíveis de disciplina, de controle e de punição. Então, 

essa medida de segurança, na verdade, é um passaporte com passagem só de ida, porque 

não tem volta. Dos pacientes que eu tive, muito poucos saíram, a maioria morreu dentro 

do manicômio. Então, esses pacientes ficam ali à mercê do poder da psiquiatria e do 

judiciário. 

...ele (o preso) teria que fazer um laudo, se submeter a um laudo de cessação de 

periculosidade, que é feito pela equipe que trata do paciente no dia a dia, o serviço 

social, a psicologia e a psiquiatria. Esse parecer vai pro perito e o perito junto desse 

parecer e do paciente vai determinar se ele vai ser desinternado para sempre ou não. Isso 

dificilmente acontece porque é balela a gente dizer que aquele sujeito que foi internado 

lá dentro e que tá há anos fora do convívio da família e do convívio social, que esse 

sujeito saia de lá adequado. É uma total incoerência, porque se ele está adequado à 

instituição, ele não vai estar adequado à sociedade e se ele estiver adequado à sociedade, 
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ele não vai estar à instituição. Se você, se ele, se eu, formos aprisionados, na saída a 

gente vai estar adequado não ao que tá aqui fora mas ao que tá lá dentro. Então, o que a 

gente pede ao paciente, é que depois de quinze anos internado no manicômio ele esteja 

adequado a voltar ao convívio social. 

Então é um trabalhão extremamente, eu acho, frustrante, mas para mim de uns 20 anos, 

digamos que foram quase 30 anos, da metade da minha trajetória no manicômio para 

frente eu diria que a minha resistência foi o que me deu forças para continuar.(...)A 

gente tem que ter uma visão crítica em relação a tudo que a gente vê, ouve ou lê, porque 

nos é entubado, tanto pela mídia quanto pelo poder hegemônico, que nos dão verdades 

absolutas e ninguém questiona as verdades absolutas. 

O manicômio é uma das poucas unidades onde o paciente andava livremente pelo pátio. 

Dava o confere de manhã, abriam-se as galerias, as enfermarias, e os pacientes ficavam 

o dia inteiro até as 17 horas, dependendo da turma de guardas...às vezes 15:00... às 

vezes 17:00. Enfim, os homens tinham livre acesso ao manicômio todo, ao pátio, do 

portão para lá (sentido da rua), não. Então, eu tava na sala e qualquer paciente entrava, 

entravam dois ou três, nunca teve problema. As mulheres ficavam encerradas no setor 

feminino. Primeiro os homens tinham enfermarias de oito camas de alvenaria, então 

dormiam oito pacientes em cada enfermaria. No CIFE eram cubículos que eles chamam 

de individuais, celas individuais, uma mulher em cada cela e trancadas. Digamos assim, 

oito celas de um lado, oito celas de outro e o corredor, isso é uma enfermaria. Em cima, 

outra enfermaria, oito celas aqui, oito celas ali. Dependendo da turma de guardas, elas 

só trancavam esse portão aqui para a enfermaria, as celas elas ficavam indo e vindo ali. 

Dependendo da guarda, as celas também eram fechadas com a justificativa de que "o 

mulherio hoje tá muito excitado, tá muito comprometido", "tranca todo mundo". Então, 

entrar dentro do CIFE, era uma coisa muito difícil para mim, porque ali a opressão era 

vista muito claramente. 

(Sobre uma festa que fizeram) Armou um circo, armou uma festa no aquário que era um 

lugar fechado mas com uma janela de vidro enorme, parecia um aquário e ali corriam 

uns grupos operativos e etc. Então, a gente fez ali dentro, chamamos os pacientes, eu 

levei um som, levei umas fitas cassetes para eles dançarem e entreguei uma lista das 

pacientes pra segurança e pra direção pedindo autorização para elas poderem participar 

da festa. E aí, eu fui lá e falaram "Doutora Elza, traz um brinco para gente, um batom, 
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não sei o quê". Aí eu disse "Tudo bem". Então eu levei roupa e elas se aprontaram para 

ir numa festa de aniversário e a segurança negou e disse "não dá, elas têm que ir de 

uniforme". Falei assim "mas como assim? Por que que tem que ir de uniforme?" E eles 

falaram "Porque sempre foi assim doutora Elza". Sempre foi assim foi a frase que mais 

ouvi no manicômio durante esses anos.”  

“Eu não aguentava mais esse "sempre foi assim". O outro exemplo foi quando eu...eu 

acompanhava uma paciente de classe média alta aqui no Rio, houve uma época em que 

os psiquiatras, para não internar os pacientes, pacientes psicóticos, levavam uma equipe 

de acompanhantes terapêuticos para acompanhar esses pacientes na rua, para sair na rua, 

para ir para casa, para ir para praia. E um dia eu pensei assim: ué por que será que (com) 

os pacientes no manicômio eu não posso fazer a mesma coisa? Eu perguntei para eles 

"alguém aqui já foi a praia?" Responderam "não, não fui". Aí eu peguei e falei com 

algumas colegas, uma colega conseguiu um ônibus e eu falei com a direção, mas antes 

de eu conseguir um ônibus falei com a Julita (Lemgruber). Na época a Julita era diretora 

do DESIPE e a direção falou o seguinte "eu não estou entendendo que pedido é esse, 

como assim sair com os paciente inimputáveis na rua?" Eu falei "a gente tá querendo ir, 

sei lá, no Aterro, no jardim zoológico, na Quinta da Boa Vista" ...Imagina um lugar 

aberto com os pacientes... Eu falei "vão se escolher cada equipe, são cinco equipes, cada 

equipe tem 40 pacientes, cada equipe escolhe 10 pacientes sei lá, digamos que se 

formem 30 pacientes e 5 mulheres, bota tudo no ônibus, só 30 pacientes". Que paciente? 

Paciente que não sai há muitos anos, que não tem saída de fim de semana, que não tem 

família, que não recebe visita e que estão encarcerados há muitos anos e que tem 

condição de sair... "não pode, pode, não pode"... e acabamos conseguindo e levamos a 

primeira vez na Quinta da Boa Vista que foi uma coisa, eu tenho isso gravado, uma 

coisa assim inacreditável.(...) E nunca deu um problema. No Flamengo, o pessoal ficou 

horrorizado porque falou "eles vão nadar pela baía e vão embora", eu falei "escuta, esses 

pacientes são muito impregnados de Haldol, de Akineton, eles não conseguem nem 

andar, como é que eles vão nadar?". E tem cenas assim que realmente eles caindo na 

água como se estivessem três, quatro anos. Embolando na areia que nem um bife à 

milanesa. 

No final do meu trajeto no manicômio, eu sofri um tipo de punição. O Estado entrou 

com uma ação contra mim porque...foi uma época em que estava havendo muito mais 

flagrantemente aquela guerra entre (o morro do) Fallet e o (do) São Carlos e que varava 
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aquelas balas pra um lado e pro outro entre o tráfico e o manicômio fica...ficava ou fica, 

né...no complexo da Frei Caneca, ficava exatamente ali embaixo a entrada do Batalhão 

(da Polícia Militar), não sei se era o quinto, era a entrada do batalhão, seguia a entrada 

do Morro do São Carlos e para a direita a entrada era pro manicômio. Então, a gente 

ficava naquele caldeirão. E aí teve essa, não sei se foi em 2005 ou 2004, que houve essa 

guerra de facção e varava bala pra cá e pra lá. E aí um dia, eu cheguei lá e eu não vi 

nenhum paciente no pátio e achei estranho... "estão todos recolhidos porque a gente está 

prezando pela vida do paciente" e eu falei "como assim?", "não, porque tá havendo 

guerra", "bom, mas assim, vocês não podem trabalhar, segurança não pode ficar no 

pátio, a gente também não pode trabalhar e vai continuar isso como?". Eu sei que esse 

bolo foi continuando, continuando...um mês...dois meses...três meses...escrevi uma carta 

para direção. Os pacientes já estavam esverdeados porque não saiam das enfermarias, 

não tomavam banho de sol, não saíam. Já tavam, completamente em surto, cronificados 

e irritados e eu escrevi uma carta. Escrevi a segunda. Escrevi a terceira, não houve 

resposta e eu fui para o juiz da VEP para fazer um pedido de indulto de natal para os 

pacientes. Ele perguntou como é que tá o manicômio e eu falei "tá assim, há três meses 

tá todo mundo trancado" e ele falou "como assim?". E eu falei "porque tá todo mundo 

trancado". E aí houve uma inspeção da vara de execuções, deu um rolo danado e eu fui 

proibida na época de entrar com a minha câmera, porque aí eu já tava filmando há muito 

tempo, eu fotografava há muito tempo, há anos eu fotografava e todo mundo sabia que 

eu fotografava e que eu filmava. Eu fui proibida de entrar com a câmera e eu sofri uma 

intervenção, vamos dizer assim, um processo administrativo. Eu tive que pagar 

advogado... (Entrevistadora pergunta: qual o teor do processo?)...Quebra de hierarquia, 

porque eu não me reportei ao meu chefe direto. Eu falei (no processo) "reportei" e 

felizmente eu tinha todas as cartas à mão, porque naquela época eu nem digitava, era a 

mão todas as cartas, e por quebra de hierarquia e traição à instituição (motivos do 

processo). Eu fui tida como traidora da instituição. Eu passei por uma situação muito 

delicada um dia em uma reunião que fez-se questão de se juntar todos os operadores e 

profissionais do manicômio, desde a área de segurança, enfermagem, assistente social, 

psiquiatria, psicologia, todas chefias, e me crucificaram. Me disseram que roupa suja se 

lava em casa e que eu não poderia ter ultrapassado, que eu descumpri ordens, que eu traí 

a instituição. E aí eu fiquei muito mexida na época e eu falei "em nenhum momento eu 

traí a instituição, se eu tivesse traído alguém (nessa situação), eu teria traído meus 

pacientes por não ter tomado essa atitude mais cedo, não ter esperado ter três e que eu 
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não estava ali para ser conivente com a instituição", eu era um braço da instituição 

porque eu era funcionária da instituição, mas não havia dúvida nenhum, eu não tinha 

dúvida nenhuma, que se eu tivesse que tomar algum lado, o meu lado seria o dos 

pacientes e que eu não tinha dúvida nenhuma e que faria tudo de novo. 

Houve a possibilidade desses presos falarem o que eles sentiam, não falar pelos outros, 

e isso que o Deleuze fala isso para o Foucault em um texto, ele fala "uma das tuas coisas 

mais primordiais é você ter mostrado a importância de não se falar pelo outro e sim 

deixar que o outro fale". Porque os pacientes do manicômio sempre foram falados por 

nós através dos laudos, através dos pareceres, através de nota "paciente tá muito 

agitado, tá regredido, precisa se acalmar". Os pacientes têm que falar por eles. 

Uma coisa absurda, como é que você vai fazer um laudo de um paciente e negar, 

proibir, que ele tenha acesso ao laudo. Eu quando fazia um parecer para o paciente, eu 

acabava e lia para ele o parecer, mas alguns colegas, para não dizer a maioria, não 

davam esse acesso ao paciente, paciente não sabia o que estava escrito no laudo. 

Agora o juiz da vara de execuções geralmente é endeusado, então os psis (trabalhadores 

da psicologia) ficam muito com pé atrás, como se ele estivesse um poder que não 

pudesse ser questionado. E tem juiz, eu conheci juízes maravilhosos, conheço juízes 

maravilhosos, juízes que tem uma abertura total com outros saberes, com outros campos 

de conhecimento, mas fica cada um encastelados na sua, dando as regras. 

É porque também eu olho para trás. Então evidentemente, que por exemplo, quando eu 

entrei no manicômio, existia um lugar que se chamava... na penitenciária se chama de 

surda, é a cela de castigo. Então existia uma cela, pequenininha, com uma porta de 

ferro, onde só havia uma portinhola onde passava ali comida e uma fresta de água e de 

luz. Todos os pacientes que chegavam no manicômio, tinham que ficar em média uma 

semana dentro daquela cela com a justificativa de "observação". Sempre com discurso 

de que nós estamos preocupados com o paciente, precisamos saber quem é, quem é esse 

perigo que está entrando aqui. Então ficava uma semana. Então, eu acho que ao longo 

dos governos todos, vamos dizer assim, ao longo desse processo político todo, eu tenho 

que reconhecer que houve uma abertura nesse sentido. Hoje em dia não existia mais 

esse uma semana de período de observação, já não existia mais, sujeito era observado 

em convívio com os outros pacientes. 
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Agora, o tempo de medida de segurança continua. A loucura eu acho que é vista da 

mesma forma, como sendo algo nefasto, como sendo algo perigoso, como sendo algo 

que possa nos contaminar, como os usuários que frequentam a Cracolândia, assim como 

alguns grupos que a gente marginaliza, que a gente exclui. Então eu acho que mudou 

sim em alguns aspectos, eu acho que por exemplo essa questão da Lei Antimanicomial 

de 2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), foi um grande progresso, apesar de não ter nos 

contemplado diretamente, porque a Lei Antimanicomial diz respeito aos pacientes 

psiquiátricos, ponto. E não nos contempla porque os nossos pacientes além do agravante 

psiquiátrico, tem o agravante jurídico, o crime. Mas a partir dessa lei da antimanicomial, 

foi se abrindo as perspectivas também no manicômio e foram se criando casas de 

transição para passar, foi um trabalho que inclusive a Tânia Kolker e outros colegas, a 

Cristina (Rauter) eu acho também, que foi se tentando fazer uma transição desses 

pacientes do manicômio para lugares não tão aprisionantes. (...) Mas infelizmente não 

nos contemplou diretamente, porque o nosso paciente é temido duas vezes, duplamente, 

é temido por essa tal de loucura que a gente não conhece e mistifica muito também e é 

temido pelo crime. Então eles ficam meio que relegados à sorte. 

Teve umas épocas mais áureas no manicômio, mas a maior parte do tempo são 

pacientes que ficam numa grande ociosidade e que o tratamento na verdade é 

medicamentoso. Eu tratava de famílias lá dentro, família era por exemplo: você com o 

paciente e teu marido ou um filho ou uma mãe, era o paciente e uma mãe, isso é família 

dentro do manicômio. E eu atendia as famílias assim nucleares e quinta-feira eu fazia 

um grupão de famílias. As famílias que iam fazer as visitas vinham ao grupão. Era o 

que tinha de tratamento. O que os psicólogos fazem no manicômio são pareceres e a 

gente finge que tá trabalhando e que tá fazendo algum grupo operativo dentro do 

manicômio. Hoje em dia eu acho muito, vou dizer a verdade, acho muita hipocrisia 

porque a gente tava tão revestido de instituição que eu não sei se a gente conseguia ver 

o paciente como tal. (...) Então, eu tratava fazendo o que? Fazendo ordem desses 

pareceres? Não. Tratando a família, por uma meia dúzia desses 200 (presos) que 

aparecia a família. O grupo operativo eu já não fazia quase, então eu reunia eles de vez 

em quando. Reunia, passava um filme, botava um som de Jorge Ben para eles dançarem 

porque eles adoravam, fazia um vídeo e eles filmavam, fotografavam.” 

Era uma paciente que jogou um bebê de cinco dias do basculante da Fernandes 

Filgueiras com medo do bebê dela, de cinco dias não, de dois dias, de ser engolfado pela 
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mãe dela. Então ela salvou o bebê (na perspectiva dela). Então são delitos... não tô 

dizendo que essas pessoas não tenham que ser por um tempo separadas para serem 

tratadas, mas elas não podem ser separadas para vida inteira. Elas têm que ter 

tratamento porque é de um sofrimento psíquico tão inominável, tão inominável, porque 

ela fala com você dizendo "eu salvei o meu filho dessa mãe que me engolfa", ela não 

usa essa palavra engolfar, e era uma mãe muito controladora. Ela era uma paciente 

esquizofrênica. 

A pena de prisão não serve para nada a não ser para os nossos próprios desejos de 

vingança. "Ah prendeu? bem feito para ela, vai amargar lá dentro"... Veja bem, se a 

medida de segurança é uma medida de segurança, ela deveria estar ligada à questão da 

saúde, do tratamento, é medida de tratamento, não é medida de punição, mas só que 

dentro do manicômio por ela ser uma instituição híbrida, ela trata da punição e do 

tratamento. Já começa daí a incoerência. Você não pode ao mesmo tempo querer punir e 

tratar, ou você pune ou você trata. Me explica como é que se pune e trata alguém ao 

mesmo tempo? Assopra e morde? Não dá. Ou você pune ou você trata. O manicômio 

judiciário junta essas duas coisas e mais... provoca essa medida de segurança que vai ser 

uma pena de prisão perpétua, é uma passagem de ida, o camarada não sai nunca mais. 

Eu acho que tem que abrir mesmo o manicômio e pegar aquele que tá sofrendo em um 

estado de, vamos dizer assim, de surto psicótico, poder tratá-lo de preferência em 

hospital (fora do manicômio judiciário), porque para você internar...porque o laudo de 

insanidade mental é meio como uma internação compulsória. Para você internar, você 

tem que ter critérios de internação que justifiquem aquela internação do sujeito ficar 

isolado do mundo. Então, se ele precisa de uma internação para um tratamento focal ali 

- duas semanas, um mês, sei lá quanto - e vai e paralelamente tem um tratamento (fora 

do manicômio) e sai (depois dessa internação pontual). Porque já ficou comprovado que 

o manicômio existindo, as pessoas não saem de lá, e quando saem não saem melhores, 

saem muitíssimo piores. 

Ele precisa ser tratado, a psicose tem que ser tratada com medicação e medicação existe 

para isso. A medicação é necessaríssima para isso, tem que ser medicado, mas tem que 

se tratar a família onde esse sujeito convive, tem que tratar os vizinhos, tem que fazer 

uma rede de tratamento. Os CAPS por exemplo, os CAPS não tem... outro dia eu falei 

para uma pessoa do CAPS, para mandar meus alunos, lá do CAPS Mané Garrincha, que 
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é um lugar excelente em frente à UERJ. Eles estão sem verba, tá tudo parado, CAPS tá 

parado. O CAPS é uma estratégia de redução de danos, tanto para o caso da adição 

quanto para doença mental, fantástica porque bota o sujeito se socializando com outros, 

com o mesmo sofrimento dele e amplia a rede de atendimento.(...) Porque ficou 

comprovado que a doença, ou qualquer fragilidade humana, ela é sanada com mais 

eficácia quando não se vê o sujeito sozinho, mas quando se inclui esse sujeito no 

coletivo, mas a gente teima em segregar as pessoas nas instituições. 

Para proteger a sociedade, nós, nós somos os arautos da moralidade, do bem, da 

sanidade. Os loucos estão lá dentro, o perigo tá lá dentro. Doce ilusão. Um paciente que 

fala isso para mim é mais lúcido do que qualquer um de nós. Então, eu acho que a gente 

tem que ver... nem negar, porque a loucura existe e ela precisa ser tratada porque ela 

causa muita dor, não só a quem (tem a) doença, mas para quem tá perto, então vamos 

fazer com que aconteça efetivamente um bom tratamento e eu espero que agora... não 

sei como é que isso vai melhorar não, com essas novas peças políticas, pode ser que a 

gente... mas eu vejo que as pessoas que estão ocupando os atuais cargos, né? Botar 

pessoas completamente despreparadas em locais onde teriam que ter pessoas sensíveis 

ao que está acontecendo e não botar um camarada que tá construindo comunidade 

terapêutica para adição à droga, para botar um outro ex-chefe da segurança de São 

Paulo para ocupar cargos dentro do Supremo. Enfim, eu acho que a gente tá mal parado 

sim, mas eu acho que as pessoas têm falado mais, as pessoas têm denunciado, as 

pessoas têm coragem de falar. 

 

*** 

 

- Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho:  

 

O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho não abriga, 

atualmente, pacientes. Em 2016, os últimos presos deixaram o manicômio. Ele abrigava 

pessoas que já cumpriram medida de segurança e estão em processo de 

desinstitucionalização. Ele foi fundado em 1921, sendo o primeiro manicômio judiciário 

existente na  América Latina. A unidade recebia internos do sexo feminino e masculino. 
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O MEPCT/RJ, no relatório "Análise da Progressão de Regime de Cumprimento de Pena 

no Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro", de 2013, relata que em 2012 a unidade 

abrigava 91 pessoas internadas, das quais 80 eram homens e 11 mulheres. A ampla 

maioria delas não recebia visitas. No relatório, o MEPCT/RJ relatou a precariedade no 

atendimento médico do hospital, assim como a falta de remédios. Foi reforçado que as 

condições do hospital são análogas as de um presídio. 

 

 

 Testemunho Silvia Maria Siqueira: Defensora Pública 

 

Meu nome é Silvia Maria Siqueira, eu sou defensora pública desde 2001, e a partir de 

determinado tempo, só não vou lembrar a data específica, eu passei a atender nos 

hospitais psiquiátricos. A defensoria pública, ela tem um núcleo no sistema 

penitenciário que vem, ao longo da sua criação, aumentando o seu atendimento nas 

unidades prisionais. E eu acho que há uns 10 anos, uns 5 anos, não vou lembrar a data 

específica, nós passamos a atender também nos hospitais psiquiátricos. E eu fiquei uns 5 

anos atendendo em todos os hospitais - psiquiátricos, no sanatório, no Hamilton 

Agostinho - todos os hospitais do sistema. E quando a gente começou a atender nos 

hospitais, a gente encontrou pessoas que estavam internadas há muito tempo sem 

contato com a família, sem nada.  

Assim, um caso que eu acho que me chamou atenção era um senhor, José Grimes Dos 

Santos, que ele estava internado, ele não estava nem mais no Heitor Carrilho, porque já 

estava muito velhinho, ele estava no Hamilton Agostinho, porque na época era onde 

ficavam internadas as pessoas muito idosas, com problema de coração, com problemas 

crônicos. E esse senhor, no primeiro dia...quando a defensoria passou a atender também 

no Hamilton Agostinho, que eu entrei na unidade, um agente penitenciário, que as 

pessoas às vezes acham que só tem agente ruim e não é verdade, tem agentes corretos e 

legais, ele me trouxe o caso desse senhor me perguntando" "Doutora, pode alguém ficar 

preso mais de 30 anos?" Aí eu falei que não. Aí ele me trouxe a guia de recolhimento 

desse senhor, esse senhor estava preso há mais de 30 anos, ele tinha uma condenação...é 

uma história bem compridinha, eu procurei a condenação dele e eu não achava. E aí eu 

fiz um ofício para a SEAP, para a SEAP me mandar a cópia da ordem de prisão dele 

,porque ele estava preso há mais de 30 anos e a SEAP me mandou. O processo dele 
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ainda estava na vara federal, porque ele tinha sido preso lá na Guiana Francesa, tinha 

sido repatriado no Brasil sob a condição de ser internado no hospital psiquiátrico, e isso 

lá pelos anos de 61, 62, alguma coisa assim. E ele simplesmente morava na Guiana 

Francesa com a família dele lá, teve uma briga com alguma pessoa, tinha uma pena de 

12 anos e virou medida de segurança sem sentença, sem nada, sem laudo. E a sentença 

estrangeira não foi traduzida, não foi homologada, não foi nada, não teve nenhum 

trâmite legal, não teve nada. E o processo dele ficava na vara federal e ele tava 

internado no hospital estadual, e aí nós pedimos a remessa dos autos para a justiça 

estadual...que ele tava internado em uma unidade estadual e é competência do juiz 

estadual. E o primeiro pedido que a gente fez, foi de o indulto, porque aí já tinha o 

decreto de indulto pra quem tava há mais de 30 anos. A juíza na época não deu porque 

era no início, quando começou os decretos a preverem esse indulto, ela não deu porque 

o crime seria hediondo, era homicídio, aí tinha que ter o laudo. Mas no final a gente 

recorreu e ganhamos o indulto desse senhor. Infelizmente, nós não conseguimos 

localizar a família desse senhor obviamente, né, e ele faleceu no sistema. Ele ganhou o 

indulto, mas a gente não tinha para onde mandar e ele era muito velhinho. Uma outra 

coisa que aconteceu - porque nesse meio tempo que pedi o indulto não ganhei, eu 

recorri, aí eu pedi a desinternação, aí o laudo veio, assim: para manter a internação 

porque ele estava acostumado. Era uma coisa que me doeu muito...Eu não perguntei se 

ele estava acostumado, ele não é bicho para estar acostumado a ficar em gaiola, eu 

quero saber se está cessada ou não periculosidade. Mas aí a gente conseguiu o 

indulto...,mas infelizmente ele faleceu. Esse foi um dos casos que me chamou mais 

atenção para essa situação dessas pessoas, e era um hospital, não era um hospital 

psiquiátrico. Ele já tava fora do hospital psiquiátrico há muito tempo por causa das 

condições físicas dele. 

Então, você tinha pessoas que estavam internadas há 30 anos, 40 anos, que tinham 

perdido contato com a família. Pessoas que não tinham identidade, que a gente tinha 

que fazer, tinha que procurar, ver se achava o registro. Pessoas que a gente não achou o 

registro, pessoas que a gente achou o registro. Pessoas que a gente teve que fazer a ação 

de registro tardio. 

As condições do hospital eram trágicas, do hospital psiquiátrico, em si, era um horror. 

Você entrava ali e tinha pessoa jogada no chão porque não tinha lugar para ficar. Por 

mais que a equipe quisesse, não tinha o que fazer. As condições do hospital penal são 
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horríveis, você hoje em dia, atualmente, o número de mortes por falta de atendimento 

médico é alarmante. Você não tem. O estado do Rio de Janeiro tinha uma equipe boa de 

hospital, ele tinha uma rede, você tinha o hospital de Niterói que era de AIDS, você 

tinha o hospital central que era o Hamilton Agostinho, o Fábio Soares que fazia 

operações, que fazia tudo, tinham os três hospitais psiquiátricos... Hoje em dia você não 

tem nada. E tinha o sanatório (penal) que era só para tuberculose. Quando eu comecei a 

trabalhar no sanatório, você tinha 200 e poucas pessoas internadas, a pessoa ficava lá 

uns dois, três meses, hoje em dia não fica porque não tem médico, não existe médico, 

então a pessoa não fica internada. O tratamento é feito dentro da unidade, eles dão ou 

não o remédio, você não consegue controlar se eles tão recebendo ou não o remédio, 

você não tem tratamento, as pessoas estão morrendo. A pessoa não consegue nem fazer 

o exame para confirmar ou não se tem tuberculose. Apesar da SEAP ter comprado uma 

máquina para fazer esse exame - que tem até um procedimento na VEP falando sobre 

isso. A SEAP comprou ao invés de solicitar para o Ministério da Saúde o fornecimento 

da máquina. Porque o Ministério da Saúde daria a máquina, o equipamento, com os 

insumos, a manutenção...a SEAP comprou com verba própria essa equipamento e onde 

está?  Ninguém sabe, ninguém viu. Só sei que ele não funciona mais, funcionou um 

período, depois sumiu. Quando a juíza foi questionar isso, o procedimento foi 

arquivado. 

Mas hoje em dia você tem uma dificuldade porque às vezes a pessoa é portadora (de 

alguma questão de saúde mental), mas o laudo vem negativo e a pessoa ganha pena. 

Porque, a partir do momento em que você consegue desinternar rápido (dos manicômios 

judiciários), os juízes: "Não, peraí, esse cara não é doente". Aí dá uma pena, porque 

você tem todo o aparato da sociedade, porque a sociedade hoje em dia quer punir, a 

violência tá grande, é uma sensação de violência muito grande, efetivamente, que todos 

nós sentimos e todo mundo quer punir, quer prender e deixar preso. (...) Tá mais difícil 

reconhecer, aí você tem doentes com pena dentro de unidades tendo surto, levando 

procedimento disciplinar de falta grave, que não consegue benefício nenhum, porque na 

verdade a pessoa tem um transtorno mental que não tá nem tratado e você não consegue 

tratamento. Hoje em dia, no sistema penal, a maior violação que existe é da falta de 

assistência médica, você não tem assistência médica nenhuma, não existe. Uma colega 

postou esse final de semana um rapaz que tava com um tumor enorme na boca, que não 

consegue comer, não consegue beber, que tá emagrecendo que sabe-se que os médicos 
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dizem que acham que é câncer, mas não consegue fazer o exame para confirmar e não 

consegue encaminhar. 

(O hospital penal) Hamilton Agostinho, assim, ele não tem cheiro de hospital, não tem 

cheiro de hospital. O cheiro é de podridão e aí que eu te pergunto, cadê a fiscalização do 

MP, cadê a fiscalização? Eles não vão. (...) E desde a época em que eu trabalhava nos 

hospitais, os juízes não iam, porque se o juiz entrar em um lugar daquele, ele vai ter que 

mandar fechar, e se ele mandar fechar, aquelas pessoas vão para onde?  

Você desvaloriza (o médico no sistema prisional), você paga mal, você contrata por fora 

pagando mais para quem não é concursado. Então, você força o médico a pedir para 

sair. Então, os médicos foram saindo. O sanatório você tinha médicos especialistas. Não 

tinha esse: "Ah, porque começa a tomar um remédio a pessoa pode voltar para a 

unidade". A pessoa ficava lá no mínimo 12 a 13 meses, depois que ela voltava para a 

unidade. Era uma segurança maior do que tem hoje em dia, hoje em dia acho que nem 

sei quantos tem no sanatório porque não tem médico, tem muito pouco, as pessoas não 

podem ficar lá, só fica mesmo a pessoa que tá ali porque realmente tava muito forte, e 

por pouco tempo. Então, você tem um aumento de tuberculose danado, entende? A 

AIDS tá descontrolada, porque você já sabe se recebe ou se não recebe medicamento. O 

hospital de AIDS, lá de Niterói, foi fechado por falta de médico. Hoje em dia, qual é a 

violação? É a falta de atendimento médico.  

Você tem agressão, eu tenho até um caso recente que a pessoa relatou que foi agredida, 

a defensoria ajudou a denunciar mas não adianta, porque você não consegue provar, aí 

você pergunta se tem testemunha, quem vai testemunhar? Qual é o outro preso que vai 

testemunhar que (alguém) apanhou dentro da unidade prisional? Não tem, você não 

consegue. Na verdade, nesse caso específico, você não consegue. A pessoa sofreu a 

agressão, a pessoa vem sendo perseguida dentro da unidade. O processo que ele fez 

contra os agentes foi arquivado e ele tá sofrendo uma perseguição. E eu, como 

defensora, infelizmente, eu falo "Tá melhor deixar para lá, segue tua vida para um dia 

você poder sair, se não você não vai sair". Porque é CTC atrás de CTC. É triste você ter 

que reconhecer a sua impotência, porque eu não consigo lutar contra esse sistema e 

como defensora da parte (eu digo): "Olha, o melhor para você é deixar para lá, você já 

apanhou, deixa isso para lá, você já passou muito tempo...vamos seguir tua vida, vamos 

tentar organizar para você para um dia sair porque se não você não vai sair".  
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É muito triste, mas essa é a realidade que a gente vive, e o preso tem medo. Ele tem 

medo dele ser transferido e ele morrer no caminho, dele sumir, de baterem nele. É uma 

situação horrível, você tem muitos relatos de violação no transporte do preso porque 

eles batem, eles ficam com carro super cheio. Agora, a sociedade quer saber disso? Não. 

Enquanto a pessoa não tem um filho, um parente, um conhecido preso, as pessoas 

acham que preso é bandido e bandido tem que morrer. Isso é o que a mídia coloca na 

cabeça das pessoas. 

A gente pedia o laudo (o exame de cessação de periculosidade), se o laudo vinha 

negativo, a pessoa não era desinternada e...era horrível, não tem como descrever isso, 

minha melhor palavra é horrível. Eram celas, grades, acho que era cama de concreto 

mesmo. Você tinha pouca assistência médica, você tinha uma equipe bem pequena, 

(porque) a própria equipe dos hospitais, ela não era muito envolvida com a reforma 

psiquiátrica, com a lei, ela achava...No (manicômio judiciário) Henrique Roxo, tinha 

uma pessoa mais antiga, eles (trabalhadores) achavam que o paciente ali tava sendo 

tratado, que era melhor para ele ficar ali.  

Então, quem mudou essa ótica e começou a cobrar o cumprimento da lei, aí eu posso te 

falar com certeza que foi o Marcos Argôlo. Quando ele assumiu a direção lá do Heitor 

Carrilho, ele chamou, começou a fazer palestra, primeiro ele chamou a defensoria fez 

um evento lá, chamou defensoria, chamou o MP, acho que chamou os juízes também. 

Então, fez uma palestra e falou sobre a reforma psiquiátrica. Aí me chamou, me 

convidou, aí eu chamei outras colegas para ir para USP, também sobre a reforma 

psiquiátrica. Aí ele começou...porque o paciente era atendido cada semana por um, 

conforme a pessoa tava de plantão ou não. Então, ele montou uma equipe. Cada equipe 

era responsável por aquele paciente, então aí você passou a ter um atendimento melhor. 

E aí ele solicitou da defensoria, que a defensoria atendesse junto com a equipe (técnica), 

porque como é que eu vou passar informação processual para um doente? Ele não vai 

guardar. Difícil ele guardar ou ele entender. E aí, a equipe também não sabia porque a 

gente não se encontrava.  

Porque a verdade é o seguinte, o defensor trazia...como a gente entrou nos hospitais 

(manicômios judiciários) depois, a gente trazia os resquícios da unidade prisional 

normal. Então, assim, a gente não confiava muito no hospital, na equipe...Então foi 

quebrando essa desconfiança. No que foi quebrando essa desconfiança, a gente 



 

465 
 

começou a trabalhar junto. Então, se a equipe indicar "Essa pessoa aqui está estável, ela 

tem condições de sair, ela tem família", então vamos pedir a desinternação. Aí a gente 

conseguiu com o juiz da VEP...deixar de solicitar o exame pro juiz da VEP. A gente 

solicitava na unidade. Aí, quando juntava já marcava a audiência de desinternação. Essa 

audiência de desinternação, ela não tá prevista no código (de processo penal), porque eu 

acho que só acontece aqui no Rio, mas essa audiência resolve muita coisa. E foi através 

dessa audiência, desse esquema de fazer audiência, que os juízes passaram a ter contato 

com o paciente. E aí, passaram a exigir que a equipe fosse na audiência para o paciente 

não ir sozinho, então o juiz conversava com a equipe, com o familiar que ia receber a 

pessoa, então começou a montar uma rede. E aí foi quebrando também a resistência do 

juiz. O esquema foi esse assim, foi uma participação muito conjunta. 

A gente começou a brigar que só o surto em si, a pessoa ficar nervosa, não sei o que, 

não seria caso de reinternação, seria caso de encaminhamento para o atendimento 

médico. Se ele não comete novo crime, não tem que ser reinternado...Porque a lei diz 

que no período de um ano, é como se fosse estágio de probatório. Entende? Então se 

alguém da família fosse lá reclamar "Ah porque ele não tá tomando remédio, Ah porque 

ele tá saindo, porque tá sei lá o que", ele era reinternado. (...) Acontecia até reinternação 

depois de um ano. A família ia lá, pedia, e o juiz reinternava. E a gente começou a 

brigar para julgar extinto, depois de um ano tinha que julgar extinto... não é novo fato, 

ele tem que ser solto. 

Mas quando a gente começou (a atuar nos manicômios judiciários), não tinha nada. A 

pessoa tomava o remédio, ficava lá no hospital, era atendido uma vez por semana, uma 

hora por um, uma hora por outro (profissional). Você não tinha um tratamento efetivo, 

um trabalho efetivo. Então, assim, começou a montar equipe, separar paciente por 

equipe, então a equipe ficou responsável por atender e descobrir a situação daquela 

pessoa. Aí passava para gente, (e) a gente passava para equipe qual era a situação 

jurídica dele, e aí ia casando as informações para começar. 

Quando eu entrei na defensoria ninguém nem falava dessa lei (lei da Reforma 

Psiquiátrica), essa lei nem fazia parte do edital (do concurso pública para a defensoria). 

Se você pegar um código penal, ela não tá lá. E devia estar. Isso aí também foi a gente 

que solicitou para que fosse incluída no edital para os novos defensores, para os 

candidatos começarem a ler essa lei que ninguém lia. Essa lei ficou restrita ao setor 
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médico, da saúde mental, ela não era conhecida. Posso te falar francamente, porque até 

a tal da reunião, que eu te falei que o Marcos Argôlo fez, nem eu conhecia essa lei, foi 

ele que me apresentou essa lei. Fiquei "Gente que lei é essa?” A defensoria trabalha 

com o código penal, a gente não trabalha com a lei, a gente trabalhava com o código 

penal e a lei já existia há um tempão. Nem a defensoria, nem o MP, nem o judiciário, 

ninguém trabalhava com a lei. 

Teve um outro senhor que foi a assistente social, foi bem engraçada essa ideia, esse 

caso. Ele nem medida de segurança era, mas ele ia acabar ficando, porque ele tava no 

Hamilton Agostinho, ele tava cego, e o MP opinou contra o LC (livramento 

condicional) dele porque ele era cego, porque ele não ia ter como se prover 

corretamente. Aí isso de recorre não recorre, a assistente social deu a ideia, porque ele 

vinha do interior, "Se eu tivesse um carro, eu ia lá na cidade dele e eu achava a família". 

(Eu disse) "O carro eu te arrumo". Eu liguei para o setor de transporte aqui (da 

defensoria), a gente cedeu o carro e ela foi lá e achou a família dele. E ele saiu com a 

família (...) Nem sabiam aonde estava a pessoa, porque perde o contato. Esse senhor 

mesmo, ele falava que ele saiu, se afastou da família e então a família não sabia onde 

ele tava. Esse senhor, ele tava cego de catarata, depois a gente soube que ele operou a 

catarata e voltou a enxergar, ele conseguiu o INSS dele. Tem muita história assim. 

Hoje em dia eu acho que o que falta, a pior violação é a falta de atendimento médico. A 

defensoria não tá conseguindo êxito nenhum nessa área. Acho que já tem umas ações 

civil ou vai propor, o estado tá falido, o hospital público não aceita. Primeiro que o 

hospital tá ruim até para quem tá livre, que não tem...tem uma fila enorme, você não 

consegue. Então para preso...preso é o último da fila. E as pessoas tão morrendo. 

Teve época lá no Heitor Carrilho...da Tânia (Dahmer) me ligar chorando, que não tinha 

Haldol para dar, se alguém surtasse lá, não tinha o Haldol para dar. A gente ter que 

fazer...ficar pedindo pelo amor de Deus para juiz tomar providência. E continua a 

mesma coisa assim, você não tem o básico. 

Eles fizeram como se fosse uma UTI (no hospital Hamilton Agostinho), mas não 

fizeram, como o médico me explicou... porque você tem que ter como tirar o lixo, o lixo 

orgânico né, você tem que ter, a pessoa vomita, não sei o que e não tem. A gente ficou 

sem equipe formal de limpeza durante um bom tempo no hospital. Quem cuida do 

paciente é o próprio preso, você não tem equipe de enfermagem para trocar a frauda. 
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Então você tem paciente lá tetraplégico no Hamilton Agostinho que quem cuida é o 

próprio preso, é o outro preso que cuida. Não tem equipe de enfermagem que cuida, se 

falarem para você que cuida, é mentira. Não trocam a frauda, não dão banho, não fazem 

nada disso. Eu quis sair do hospital porque eu atendia um rapaz que ele era tetraplégico 

a vida toda, aí ele foi preso, foi acusado de tráfico de drogas. (...) Acusado de tráfico de 

droga porque a casa dele vendia droga, isso...exatamente isso. E ele morreu, deu uma 

infecção generalizada e eu atendi esse senhor, um rapaz, nem senhor, devia ter 30 e 

poucos anos. Ele segurou minha mão "Doutora, me tira daqui porque eu vou morrer" e 

ele morreu, em dois dias depois e eu não consegui fazer nada. A gente pediu a 

transferência, ele foi para aquele Albert (Schweitzer) e quando vai para lá é porque não 

tem mais jeito...e aí ele morreu lá. Assim, é muito ruim. Para você ver como é que o 

negócio era ruim já no tempo que eu tava, eu já sai de lá tem mais de 5 anos. O juiz da 

VEP, que era o juiz que tava na época lá, e toda semana que eu ia atender, eu ia lá 

reclamar com ele, ia lá pedir, oficiava. (Ele dizia) "Doutora, não tá na hora da senhora 

mudar de unidade não?". A solução que ele deu foi essa, e foi a solução que eu dei. 

Porque eu não conseguia fazer nada, então assim, você não consegue lutar contra isso, 

você vê as pessoas morrendo. Hoje em dia, os moribundos estão espalhados, porque 

nem indo para o Hamilton Agostinho estão indo mais. Se você pegar a entrada no 

Hamilton Agostinho, você vai ver que a pessoa entra para morrer e isso já na minha 

época era assim. Eu fiz procedimento: peguei a lista de entrada e a lista de morte, a 

pessoa vinha da unidade, ia e voltava, até a hora que ele chegava lá para morrer. E aí, 

como tem os maus tratos no transporte, o preso só pede para ir para o hospital quando 

ele tá muito mal mesmo, porque enquanto ele acha que aguenta, ele não pede para ir. E 

você ainda tem a falta de atendimento lá nas unidades de Japeri. Eu tava lá uma vez e 

(foi) aquela gritaria e o preso passado mal e: vai tirar da cela, não vai tirar da cela, 

chama o SOE, e o cara morreu. 

Tortura no sistema, é o caso da pessoa ficar presa mais tempo do que ela deveria. 

Porque se você parte do pressuposto que a pessoa cometeu um fato, então por aquele 

fato foi julgado. Quer seja condenado a pena, quer seja condenado (e seja) imposto 

medida de segurança, que não é uma condenação é tratamento, passou aquele período a 

pessoa tem que sair, ela tem o direito de sair. A pior tortura para mim é isso, você não 

respeitar o prazo que a pessoa tem. Porque preso é pessoa. O Estado é incapaz de 

garantir a segurança, a vida, a integridade física e mental da pessoa, nem dentro de uma 
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instituição máxima que é uma cadeia, ou um hospital, ele não consegue garantir. Você 

tem unidades de 1.500 presos que você tem uma turma de 8 agentes. Como é que 8 

agentes conseguem tomar conta de 1.500 presos? Isso não existe. 

A gente teve, nesses dois últimos anos, um problema sério na VEP. O tribunal resolveu 

trocar o sistema, uma compra de um sistema novo, e você teve processos que ficaram 

paralisados um ano. Que agora mudou o juiz e estão se esforçando para tirar o atraso, 

mas você não tira o atraso de um ano, (de) seis meses, você não tem como. Então a pior 

violação hoje em dia, para mim, é isso: você não respeitar o direito, porque o preso tem 

direito, ele tem direito a progredir enquanto a lei não mudar, embora a sociedade ache 

que não tem direito, mas ele tem direito, tem direito a livramento condicional, direito a 

ter o banho de sol. Esses direitos tinham que ser respeitados e eles não são, então a 

violação é isso.  

O maior violador de direitos é o Estado, quer seja por não fornecer o atendimento 

médico, quer seja por não respeitar a lei - a mesma lei que prende diz que a pessoa tem 

que sair uma hora para fazer alguma coisa, tem direito de trabalhar, de estudar. É muito 

normal (a gente ouvir) "Ah, mas todo preso tem que trabalhar". Po então arruma 

emprego para o preso cara. Dá oportunidade de trabalho. Quem é que dá? Ninguém dá. 

É a maior burocracia para você conseguir trabalhar, você só consegue através da 

CEDAE, através da (fundação) Santa Cabrini. Você não tem tanta burocracia...se eu 

(um) particular quiser oferecer vaga é muita burocracia. Você não consegue. A 

defensoria agora pegou, deu algumas vagas de emprego para alguns presos, mas assim, 

é muito pouco, é muita burocracia. Então é muito difícil. A maior violação é feita pelo 

Estado quando ele não cumpre a lei. 

De todos os trabalhos, eu sou defensora há 16 anos, de todos os trabalhos que eu fiz, o 

trabalho que eu mais gostei de fazer, que eu mais senti útil na minha vida, foi esse 

trabalho de desinternar essas pessoas (presos dos manicômios judiciários). Uma 

satisfação enorme você entregar uma certidão de nascimento para uma pessoa que não 

existia juridicamente para vida civil, mas que para vida penal estava privada de 

liberdade. 

 

*** 



 

469 
 

 

 Testemunho Patricia Magno: Defensora Pública 

  

Sou defensora pública empossada desde 2001. Tive uma trajetória com a Defensoria 

que não começa exatamente em 2001, vai começar na década de 90, nas idas do estágio. 

E desde sempre, a Defensoria me atravessou, sempre me atravessou a defesa das 

pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje, eu sou doutoranda do programa de pós-

graduação em direito da UFRJ e eu estou pesquisando sobre as mulheres em 

cumprimento de medida de segurança. Hoje, especialmente, eu voltei de uma unidade 

prisional que é um manicômio judiciário, lá em Niterói. Então, o meu lugar de fala é 

esse: de alguém que é uma ativista de direitos humanos que está defensora pública e 

doutoranda. E dentro da defensoria, eu atuo no órgão chamado Núcleo do Sistema 

Penitenciário (NUSPEN), a 20ª DP desse núcleo, que tem atribuição para atender nos 

hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, nos hospitais de doenças gerais e numa 

unidade de regime semiaberto, que é o Cândido Mendes. 

A minha primeira experiência com cadeia e com tortura... na verdade a primeira 

experiência que eu tive mesmo de ver um corpo, é... torturado, com...com o sangue, eu 

era estagiária do escritório modelo. Eu devia estar no quarto período, quinto período da 

faculdade, eu tinha arrumado lá um jeito de puxar umas disciplinas e conseguir fazer 

antes do tempo o escritório modelo e eu fui para área penal, porque era a área que me 

atraía. Sempre me atraiu o direito penal, a criminologia. E daí, eu vou com a advogada 

do escritório na delegacia, uma que ficava...na época as delegacias tinham carceragem, 

porque eu entro na faculdade de direito na década de 90, em 1994 e saio em 1999. 

Então, eu pego um período tanto na faculdade como depois, já defensora, em que 

algumas delegacias tinham carceragem. Depois é que a gente começa realmente a ter 

uma mudança e para de ter carceragem nas delegacias e os presos e presas provisórios 

passam a ficar em casas de custódia. Mas quando eu ingresso na faculdade, eu tô nesse 

momento em que a gente vai na delegacia visitar a pessoa que ficou presa. E aí, eu não 

me lembro o nome do rapaz, mas eu posso descrever tranquilamente. Era um rapaz 

negro, magro, bem novinho, e daí a família dele tinha pedido pra gente é....ver o que 

tinha acontecido, o que dava pra fazer, e aí eu vou poder...Com a advogada, chamava 

Patrícia ela, ir na delegacia e aí quando a gente vai falar com ele, ele tinha assim um 
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sangue grosso, aqui assim, que saia do ouvido e não conseguia ouvir o que a gente tava 

falando. E eu fiquei muito assustada com aquele sangue, daí eu queria fazer alguma 

coisa, e aí a advogada me cutucando, porque se eu começasse a chamar muita atenção 

para o fato de que eu estava assustada com aquilo, ele podia apanhar mais e eu não tava 

entendendo aquilo. Então foi meu primeiro grande choque assim, de que o direito não 

servia para quase nada, não serviu para proteger pessoas e que é...os corpos negros eles 

eram descartáveis. Aquilo foi muito punk.    

E daí, eu fui pra Defensoria, consigo passar na prova, eu vou tomar posse e aí eu tinha a 

chance de escolher para onde eu queria ir na Defensoria. E aí, me dizem que eu posso ir 

para vara de família, vara criminal, núcleo de primeiro atendimento, que eu podia 

experimentar uma experiência nova que era entrar numa Kombi, que não era van na 

época, de ir para os lugares, assim: vai pra dentro de comunidade e vai pra 

acampamento do MST. Aí eu falei, “ah, acho que esse negócio é interessante”. Aí eu 

fui. Aí eu tive várias experiências também, assim...A primeira favela que eu entrei foi 

nessa Kombi e tinha todo um esquema de acender luz e tal, pedir passagem ao poder 

paralelo e daí eu travei contato com isso. E aí, uma das favelas que a gente foi, foi a 

favela de Acari, pouco depois da...que eu to falando da década de (90), mais ou menos, 

1996, 1997, era mais ou menos esse período que tinha acontecido, um tempo depois da 

chacina (Chacina de Acari, 1990). Então, era uma favela marcada com essa história de 

chacina, de violência e que era importante que se fizesse, que fizessem atividades 

promocionais de direito e (da) Defensoria. E eu ocupava um pouco esse lugar de levar o 

núcleo de atendimento ali e a gente fazia atendimento dentro de escolas...Era bem 

diferente, assim... essa, essa coisa de estar perto da pessoa, né... de não receber a pessoa 

em situação de pobreza, né... a pessoa nessa situação de vulnerabilidade no órgão da 

defensoria, no ar-condicionado. Nem era essa estrutura assim não. Era um ventilador de 

pé, quando tinha. Porque a defensoria também passou por muitas mudanças nesse 

período. Mas ir até onde a pessoa tá, levar é... aquele atendimento in locu era uma coisa 

muito diferente, não era falada e foi muito importante para mim e na minha formação 

isso. E aí eu tive a oportunidade de ir para o DESIPE, pra coordenação jurídica do 

DESIPE, porque eu estou assistindo nesse período, tudo nesse período, tudo nessa 

mesma época ali, no meio da faculdade... Eu tô assistindo Jornal Nacional um belo dia, 

e aí aparece um coordenador jurídico do DESIPE ainda, que era o Departamento do 

Sistema Penitenciário, não existe mais. Hoje é Secretaria de Administração 
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Penitenciária. Não existe mais essa coordenação jurídica. Assistência jurídica hoje, nas 

unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro, pra quem tá privado de liberdade, é 

toda prestada pela Defensoria Pública. Mas na época não. Então, eu fui ser estagiária 

nessa coordenação, porque eu assisto uma reportagem e esse coordenador jurídico era 

um defensor público desviado de função para aquilo, né. Não era desviado de função, 

ele tava afastado para aquela função na administração direta e ele vai dando conta de 

como tava um horror, um caos a quantidade de pessoas com penas estouradas, com pena 

cumprida que estava presa ainda, uma desorganização...ele pedia ajuda. E aí mostrava 

aquela cena assim: com aquelas celas superlotadas; as pessoas precisando de 

atendimento médico de toda ordem. E aquilo me choca profundamente, aquela situação 

assim de miséria em razão da privação de liberdade, de quem vai gritar por aquelas 

pessoas que estavam abandonadas... Eu me sinto absurdamente provocada. Aí, aparece  

que era Senador Dantas o endereço da coordenação jurídica, mas não diz o número. Aí 

eu pergunto ao papai: “onde é que fica essa, essa rua? No centro, pai?” Ele: “É, no 

centro, ali perto do (bar) Amarelinho.” Aí eu me arrumo, levo uma certidão de que eu 

tava cursando faculdade de direito e vou pra essa rua e fico assim: começo a perguntar 

“onde que é o DESIPE?” e tal... Aí, uma pessoa vai e fala: “é ali, no prédio ali.” Aí, eu 

vou. E foi assim que eu comecei a minha vida no sistema penitenciário pela primeira 

vez. 

Em 2002, eu tenho a oportunidade de voltar para o sistema penitenciário, já como 

defensora do Núcleo do Sistema Penitenciário. E daí, é a primeira vez que eu entro num 

manicômio judiciário. A gente tava num momento em que a gente estava ocupando os 

espaços, era um momento de muito conflito com os agentes penitenciários desviados de 

função que exerciam a função de assistentes jurídicos. Era um momento, assim, de 

tensão, tem várias histórias de colegas que sofreram ameaça mesmo, de ligação, de que 

ia morrer. Então, foi uma época esquisita. Eu ajudei os meus colegas a quebrarem as 

pedras que eram necessárias para gente quebrar, derrubar, aquele muro e construir 

outros, né. E construir uma outra possibilidade ali de atendimento. Então, assim a gente 

não atendia em todas as unidades naquela época. A gente atendia em algumas unidades. 

E daí a gente vai assim, cada vez que a gente conseguia se organizar, a gente abria pra 

mais uma unidade e assim foi indo. Então eu já trabalhava no Vicente Piragibe, eu 

dividia lá as letras com Leonardo Guida... e, quem mais que tava nessa balela? Ah, o 

Carlos Careca e o Carlos Alberto e eu. Éramos nós quatro no VP, que na época era 
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fechado e tinha muita gente, era um perfil super diferente do que é hoje. E aí a gente 

ganha o Roberto Medeiros. Então a gente tinha também, a mesma divisão de letras que 

a gente tinha lá, a gente tinha atendendo no Roberto Medeiros. Mas aí dava pouca gente, 

assim, dava mais ou menos umas vinte ou trinta pessoas para cada um. 

Então, eu lembro de um caso que eu peguei, que eu peguei a lista de quem atendeu e eu 

li todos os processos e fui conversar com as pessoas como eu tava fazendo em relação 

aos outros presos, de forma normal, como fazia em atendimento jurídico. E eu não me 

preocupei de me colocar no lugar; não me preocupei de que eu ia trabalhar com gente 

que funcionava numa outra ordem, né... numa outra lógica. Eu não me preocupei com 

isso, eu fui muito dentro da lei. Então eu achei que eu estava preparada para tratar como 

igual, no sentido de não ver diferença. E foi exatamente aí que eu me ferrei, porque teve 

um caso do seu Nilo, eu posso dizer o nome dele porque ele já faleceu, infelizmente, 

dentro do sistema, sem nunca ter retomado a liberdade. Ele era um caso que me chamou 

muito a atenção. Na década de 80 ele tinha sido internado e aí ele passou anos! Gente, 

eu tava em 2002 nesse momento. Então veja bem: em 89, eu acho, ele tinha sido 

desempenhado. Em 2002, ele estava dentro do manicômio, então quando eu olho o 

processo tinha assim, mais volume que ... o defensor da VEP, o Ministério Público da 

VEP, o Juiz da VEP estavam querendo saber quem que ia assumir a responsabilidade 

pelo seu Nilo, porque não tinha como cumprir o alvará de desinternação se não tinha 

família. Então era assim, oficia o INSS, vê se tem alguém pegando o benefício dele e 

cadeia divulgada. Nesse meio tempo, o advogado sumiu, aí entra a defensoria... Eu sei 

que era uma briga, páginas e páginas e páginas e páginas de briga. E eu fiquei achando 

aquilo um absurdo, eu preparei um habeas corpus que, enfim...se não tinha ninguém por 

ele, que pelo menos ele fosse para uma outra, uma outra unidade hospitalar e que ele 

fosse encaminhado para a saúde, porque não tinha mais razão de ser que ele ficasse 

dentro de uma unidade penitenciária, dentro do Complexo de Bangu. Porque o Roberto 

Medeiros é um hospital psiquiátrico dentro do Complexo de Bangu, com toda a questão 

da segurança, que aquilo ali não era vida. Só que aí o que eu cometi de erro foi 

gravíssimo: eu chamei o seu Nilo pra conversar e virei assim pra ele: “Pois é, né, seu 

Nilo, você vê que absurdo, seu advogado abandonou o seu processo, a sua família não 

quer mais saber - olha só essa pessoa (referindo a si mesma) - sua família não quer mais 

saber de você, mas fique tranquilo porque eu vim salvar..." Sabe aquela coisa assim de 

quem tá no começo e que é cheio das... (e continua o relato) "Mas eu já vi tudo, já fiz o 
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seu habeas corpus..." Gente o homem era enorme, tinha quase dois metros. Aí ele ficou 

muito puto da vida. Ele virou, ele levantou e botou a mão na minha cara assim: “quem 

que é você, essa garotinha, pra mexer no meu processo? não te dei autorização. Não tem 

nada disso não. Minha família vem me ver toda semana, meu advogado me liga todo 

dia. Imagina se eu vou largar meu advogado que me absolveu de dez mortes.” Porque 

ele tinha sido absolvido impropriamente (termo usado quando a pessoa é considerada 

inimputável e é aplicada medida de segurança) de dez homicídios, então ele tinha vários 

processos e todos em medida de segurança. Só que a medida de segurança é a sanção 

penal para imputável, ou seja, a pessoa é absolvida porque é considerado não 

responsável e é aplicada a medida de segurança. Então pra ele, ele tinha sido absolvido. 

Como que eu tava me metendo? Não me conhecia, nunca tinha me visto, não pediu 

autorização...eu atropelei tudo. Mas aquele momento foi tão importante, entendi tanta 

coisa ali, eu me despi de tantos, de tantos equívocos...foi super pedagógico.  

Aí depois montaram um Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, aí eu fui trabalhar 

no Núcleo de Direitos Humanos (NUDEDH). E aí a minha vida teve um atravessamento 

assim, visceral, porque foi absurda a oportunidade de trabalhar no Núcleo de Defesa dos 

Direitos Humanos, de trabalhar com direito internacional dos direitos humanos, aí eu 

vou estudar biodireito. Aí eu trabalhei com vários grupos em situação de 

vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, LGBT, assentadas em acampado rural, 

pescador artesanal, quilombola, indígena, refugiado, enfim, aí eu vou trabalhar 

com...catador de material reciclado também. Aí eu vou trabalhar com um monte de 

outras coisas, eu vou trabalhar com associativismo, aí a gente monta vários programas, 

aí volta a ter um trabalho de monitoramento dos locais de privação de liberdade, mas eu 

não fazia esse trabalho. Eu não fiz esse trabalho o tempo todo, eu fiquei de 2004 a 

agosto de 2011 no NUDEDH, e no final, nos últimos quatro, cinco meses que eu fiquei 

mais próxima do trabalho do monitoramento do sistema penitenciário. 

O núcleo tem grandes momentos assim, que eu me lembro. Mas nesse último que eu ia 

comentar, é que o Leonardo Rosa, a gente tinha um grupo muito bacana e o Leo 

trabalhava há muitos anos nisso. Aí eu falei: “Leo, onde é que você não foi ainda, né? 

Que lugar que você ainda não monitorou e por que?” E aí ele: “Eu nunca fui na Casa de 

Albergado.” Eu falei: “Ué, por que?” “Porque só faz sentido a gente monitorar a Casa 

de Albergado se for a noite. E eu precisava de uma doida pra topar isso.” “Ah! Chegou 

a doida!” Então a gente marcou uma fiscalização às 23:00, pra sairmos da defensoria. Aí 
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fomos na van, estagiário, estagiários achando tudo o máximo também e aí a gente já vai 

com mandado de segurança debaixo do braço, porque a gente ficou com medo do cara 

não abrir a porta pra gente entrar e a gente pediu autorização judicial, porque a gente ia 

fiscalizar aquela casa de albergado de madrugada. Eu sei que foi um momento super 

importante, porque aí a gente chegou e já tinha todo mundo voltado do trabalho, aí a 

gente pegou as pessoas que estavam vagando ali na rua que o cara da portaria não 

deixou entrar porque chegou atrasada. Aí que a gente descobriu porque o pessoal da 

casa de albergado durante um tempo tinha assim: é... dormia, evadia, dormia, evadia da 

casa. Considerava várias evasões, porque todo mundo que chegava atrasado o sujeito da 

portaria mandava voltar e registrava como fuga. Só que a fuga é motivo de você acabar 

com aquele regime, fechar o regime. Já o atraso, abre uma possibilidade de justificar e é 

uma falta de natureza média, não ferra a vida da pessoa. E a gente só descobriu isso 

porque a gente chegou na hora que o povo estava... enfim, é muito importante você tá 

ali nesses espaços para perceber o quanto que a tortura não necessariamente um...como 

chama? Telefone (se referindo a essa forma de tortura na qual se agride a pessoa pelos 

dois lados da cabeça ao mesmo tempo, dando uma pancada na direção de ambos os 

ouvidos), que nem eu vi lá no rapaz que estava com o ouvindo sangrando, que eu 

descobri que aqui era telefone. Às vezes a tortura é essa tortura do sistema, das 

instituições totais, essa coisa que vai na microfísica minando... imagina! "Ah, então tu 

não vai entrar não." O cara não tem dinheiro, não tem onde dormir, às vezes a família é 

do interior, ele vai ficar vagando a vida nessa noite que pronto. Que aquela resiliência 

toda vai por água abaixo... é um sistema que é feito como um projeto de destruir mesmo 

subjetividades. Ele não tem nada de ressocializador. 

Um outro período muito marcante pra mim nos direitos humanos e que tem a ver com 

esse tema foi a época de 2004, que é uma memória muito apagada até na mídia, que é a 

rebelião (na unidade) de Benfica. Eu tava grávida do meu filho mais velho e entrei em 

trabalho de parto prematuro por causa dessa história que eu vou contar. Que é uma das 

histórias mais intensas desse atravessamento, porque quando a gente é ativista de direito 

humanos que está defensor público, é... essa coisa de servidor público, ela fica 

atravessada, o nosso corpo fica muito atravessado pelas dores, né... e isso faz a 

diferença, porque isso mobiliza a nossa revolta e o nosso desejo de mudar. E aí eu tava 

grávida do Pedro, meu filho mais velho que hoje tem 13 anos, e estourou, em 2004, a 

rebelião na Casa de Custódia de Benfica. Uma coisa horrível. Na época o subsecretário 
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de administração penitenciária que era um promotor, resolveu que não existe Estado 

paralelo, não existe esse negócio de Comando (Vermelho) e Terceiro (Comando) e área 

e coisa nenhuma, que era palhaçada. Aí resolveu juntar todo mundo na Casa de 

Custódia de Benfica. Então, onde hoje é a Casa de Albergado...também teve isso, voltar 

naquele espaço é um negócio meio catártico. Mas onde é hoje a Casa de Albergado foi 

uma casa de custódia. Tem ali um pedaço da Casa de Albergado, um pedaço agora era 

um negócio do Oscar Stevenson e agora eles fizeram mais um puxadinho para ser 

também uma...um negócio de audiência de custódia. Mas em 2004, era uma grande casa 

de custódia. E aí, o Astério (Pereira dos Santos), nome do secretário na época, que era 

promotor de justiça que foi para a secretaria, resolveu juntar todo mundo ali dentro. Foi 

uma carnificina. Um colega meu foi dizer no jornal que então nós tivemos o Carandiru 

carioca (se referindo ao que ocorreu em São Paulo). Aí o governador da época pediu a 

cabeça dele, porque ele tava em cargo de confiança, para o defensor público geral. 

Então, quando o Dado falou isso foi uma coisa horrível, foi horrível, assim: eles 

esquartejaram as pessoas, jogaram futebol com cabeça de executado, é...voava pedaço 

de assim, assim de corpo. Era uma coisa muito absurda, foi... Eu não vivi isso, meus 

colegas me pouparam, porque eu tava grávida, então eu ganhei o prêmio de ficar com as 

famílias que tinham perdido os filhos recém nascidos de seis meses, vítimas de uma 

bactéria no soro parenteral chamado enterobacter. Então, eu nem fiz transferência (se 

referindo ao conceito de "transferência" da psicanálise, para dizer que se identificou 

com a angustia daquelas mães), considerando que eu tava com seis meses de gestação e 

aquelas mães olhavam pra minha barriga e falavam: “você ta grávida? Ah, é porque 

meu filho morreu...” Enfim, nesse caos na terra é que eu tô trabalhando com direitos 

humanos. E aí entra um homem num dia em que todo mundo tinha ido para uma ação 

social em Duque de Caxias, levaram a secretaria, e eu tava direito atendendo esse 

pessoal que tava marcado. Só que tinha uma coisa de que quem batia na porta e tinha 

que ter uma orientação, os meus estagiários estavam dando conta daquilo. A secretaria 

não estava, então eu que estava fazendo contato quando dava, (se) era uma coisa mais 

grave eu que estava ali, né atendendo os familiares que tinham perdido os bebês e dando 

conta dessas coisas que apareciam, assim, dessas pautas extras, de quem não estava 

marcado e que vem. E esse homem estava um sofrimento absurdo porque ele queria 

enterrar o filho dele. E o filho dele tinha sido um dos que foi esquartejado, tinha sido 

um dos que sumiu. Não tinha corpo e não tava lá, então ele devia ser algum daqueles 

pedaços...gente, isso é uma coisa assim...e eu grávida. E aí, o cara começa a berrar 
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muito e eu estou entendendo que ele tá numa dor absurda e eu dizendo que eu não sei, 

“o senhor me perdoa”. E ele querendo falar com o Leonardo, porque o Leonardo está lá 

desde essa época. E eu dizendo para ele que eu não tinha como, eu queria ajudar, mas eu 

não sabia nada do processo - e eu tinha aquelas pessoas todas esperando pra falar 

comigo - que eu ia pegar o telefone dele, que eu ia passar para o Leonardo, que ia entrar 

em contato com ele. E ele muito, muito nervoso, que ele queria enterrar o filho dele e 

ele gritava e ia ficando nervoso e ficando roxo. E eu dizendo pra ele ficar calmo e 

quanto mais eu falava pra ele ficar calmo, mais ele ficava nervoso, porque...como se eu 

não tivesse entendendo a dor dele. E eu tava entendendo. E aí eu comecei a explicar 

com todas as atitudes assim: “mas olha só, o senhor não tem como enterrar o seu filho 

porque os pedaços do seu filho...” – gente...- “estão no IML para fazer DNA para saber 

quais são os pedaços do seu filho e quais são os pedaços que são dos filhos de outras 

pessoas. O senhor não vai conseguir isso hoje.” Gente, quando eu digo isso o homem 

cai duro, ele enfarta. Gente, aí eu saí correndo e aí o policial da defensoria que está lá 

até hoje, de vez em quando a gente lembra dessa história, o Pereira. O Pereira que 

pegou o cara no braço, o Pereira é enorme, tem quase dois metros, um policial militar 

que sempre trabalhou pela defensoria, super humano. Aí ele pegou aquele senhor no 

braço e leva, porque a Santa Casa ainda funcionava em 2004, e é aqui na Marechal 

Câmara (rua do centro do Rio de Janeiro onde fica a Defensoria Pública). E daí eu não 

sei como, eu comecei a me sentir estranha, mas eu não sabia o que era, eu nunca tinha 

ficado grávida, e daí eu não queria mandar aquelas famílias embora. Eu sei que eu 

fiquei até não sei que horas atendendo até o último. E aí no dia seguinte eu não voltei a 

trabalhar porque eu tava em trabalho de parto prematuro. Aí foi um perrengue pra 

segurar a gestação do Pedro até o final. Mas assim, é muita dor, sabe...e é uma dor que 

não cabe. 

Por que a gente defende o direito das pessoas privadas de liberdade se a gente sabe que 

manter as pessoas presas faz parte de um projeto de genocida do Estado para matar 

corpos negros? Porque a gente tá em movimento de resistência, porque vai que a gente 

consegue uma prisão domiciliar, como a que saiu ontem no STJ do Rafael Braga.  

Aí a Defensoria Pública é atravessada por um momento assim, de...como eu vou colocar 

isso? De retrocesso institucional, (assim é) mais elegante. E aí vários colegas que 

tinham uma posição mais afinada com os movimentos sociais, em alguma medida, são 

convidados a sair ou começam a sofrer muita, muito bloqueio no trabalho e aí não foi 
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pessoal, foi uma questão de política institucional do momento e aí, naquela leva o 

Núcleo de Terras é sucateado, o Núcleo da Mulher é esvaziado e o Núcleo de Direitos 

Humanos também entra nessa leva e eu acabo ficando alvo disso em alguma medida. Aí 

eu saio do núcleo, vou trabalhar em outras coisas e aí abre a oportunidade de voltar para 

o Núcleo do Sistema Penitenciário. Em 2013 eu me removo para o NUSPEN. 

Quando eu retorno para o NUSPEN em 2013, aí já estava num momento diferente, um 

monte de titular e tava todo mundo redividindo as tarefas. E na hora que botaram todas, 

todos os órgãos no bolo, tinha esse órgão que é o da 20ª DP, que é a que eu tô, que é a 

dos hospitais e tinha uma colega incrível, Silvia Cerqueira, que trabalhou muito tempo 

nesses, nesse órgão e que tinha feito um trabalho muito bacana de desinstitucionalização 

e tal. Tinha imprimido um ritmo de trabalho, dialogado com os saberes, que eu 

continuei, e daí eu escolho como primeira opção trabalhar com isso. Como é uma 

matéria que as pessoas acham um horror, trabalhar com gente doente, que é meio 

considerado o patinho feio do NUSPEN... O NUSPEN é o patinho feio da Defensoria e 

dentro do NUSPEN, o patinho feio é a saúde. E eu gosto pra caramba de saúde, eu tinha 

feito, ainda no Núcleo de Direitos Humanos, eu tinha feito um trabalho muito 

importante na minha vida também, que foi um desses que também me tirou o sono, em 

Conceição de Macabú. Então, eu adorava a matéria, sempre tinha estudado a matéria e 

aquilo me atrai e daí eu falei “ah, vou deixar esse know how aqui.” E aí eu vou parar nos 

manicômios e, quando eu chego nos manicômios, eu já chego atravessada muito pela 

luta antimanicomial com a qual eu travei contato enquanto conselheira LGBT no 

Núcleo de Direitos Humanos. Tem uma conselheira, na época a conselheira do conselho 

LGBT pelo CRP, Conselho Regional de Psicologia, chama Bia Dura. Ela é uma super 

militante da luta antimanicomial e ela faz uma leitura muito incrível de que a luta, que a 

Carta de Bauru, que institui a luta antimanicomial, ela, a luta em si, é uma luta contra 

todos os muros do preconceito, então é uma luta contra todas as formas de opressão, de 

modo que a luta antimanicomial não tá enclausurada no manicômio físico. Ela tem 

como grande missão, é..., atuar contra os manicômios mentais. 

Aí nesse meio tempo muda a conjuntura institucional também, a gente consegue eleger 

o defensor geral com uma pauta totalmente diversa do anterior, que perseguiu as 

pessoas que pensavam de forma um pouco mais progressista. Já na gestão do atual 

defensor público geral, muito espaço é dado para esse tipo de proposta e aí, assim, tem 

um monte de coisa que a gente está fazendo, né... tem uma porção de muros que a gente 
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está tentando derrubar. É muito difícil, tem muitas histórias muito angustiantes, mas tem 

muita vitória que também está sendo conquistada. E num momento de muitas políticas 

de austeridades, no momento de conjuntura internacional e nacional de muita 

resistência, a gente ta conseguindo vitórias incríveis, como: enfrentamento ao exame de 

cessação de periculosidade, que não se chama mais assim, a gente pede só a 

desinternação. Então a gente está conseguindo, por exemplo, pegar um universo de 380 

pessoas privadas de liberdade em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Rio 

de Janeiro em 2015, janeiro, hoje a gente tem 250, o manicômio Heitor Carrilho 

fechado. Então assim, muita coisa... É claro que isso não é o fruto de um momento. Isso 

é a continuidade de um trabalho que está sendo aprofundado, mas aprofundado num 

momento de recessão política. Então isso significa... uma das leituras possíveis que eu 

faço, de um dos fatores, é que essa articulação com a rede de atenção psicossocial via 

movimento da luta antimanicomial, essas reuniões políticas, porque daí a gente 

começou a dividir o trabalho, a pautar o assunto em diversos espaços institucionais, 

dentro da ALERJ, dentro do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, dentro 

da Defensoria Pública, dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, no espaço 

do centro de estudos para o judiciário, pro MP (Ministério Público). Assim, são muitas 

articulações que vão viabilizando que aquela pauta ela não arrefeça, de modo que não 

está colando o discurso de crise pra gente. A gente continua fazendo um trabalho que 

está desinternando as pessoas e está internando menos, porque veja: o número de 

pessoas privadas de liberdade está crescendo, mas o número de pessoas dentro dos 

espaços manicomiais sentenciadas com medida de segurança de internação está 

diminuindo, porque a gente está fazendo toda uma conscientização de que é pra ir para 

rede de tratamento ambulatorial. Sim, é uma articulação muito grande, né... 

A grande proposta é que a gente parte do lugar de que, sendo o tratamento para qualquer 

pessoa com transtornos mentais, o tratamento previsto em lei, preferencialmente em 

meio livre, comunitário, reservando-se a internação psiquiátrica apenas a última racio, 

para aqueles casos em que todas as demais alternativas restaram infrutíferas, não é 

possível que exista uma discriminação entre a pessoa que entrou em conflito com a lei e 

aquela que não entrou. Se a medida de segurança em essência é tratamento, o tratamento 

em saúde mental tem que ser dado de acordo com a política de saúde mental do Brasil. 

E quando a gente entende assim, a partir desse lugar, aplicar medida de segurança em 

desconformidade com a política pública, com a lei 10.216, obviamente vai ser tipo penal 



 

479 
 

de tortura. Porque lá na lei 9.455 de 97 está dizendo no parágrafo 1º do artigo 1º: aplicar 

pena ou medida de segurança em desconformidade com a lei é punido com a mesma 

pena do caput, ora bolas. Se a lei ta dizendo que trata saúde mental assim e está sendo 

tratado de outra forma, é tortura. 

Aí a gente bota na cena, também pesquisas que dizem que o episódio violento é 

absolutamente raro, na ordem do 2% na vida de uma pessoa com transtorno mental. 2% 

das pessoas diagnosticadas tem episódios violentos. O louco não é perigoso, é mentira 

isso, isso é mentira do capitalismo via psiquiatria pra vender remédio e manicomializar 

corpos, trocar no manicômio a camisa de força física pela camisa de força química.  

Então, a gente coloca muito isso. Eu quero dizer assim, de forma muito tranquila, que os 

profissionais e as profissionais com os quais eu trabalho nesses espaços são, via de 

regra, em essência, extremamente antimanicomiais. O que é muito importante para se 

entender porque a gente está conseguindo diminuir as pessoas do manicômio e tá 

pensando realmente em fechar espaços manicomiais no Rio de Janeiro. 

Não necessariamente a gente está lutando por aquilo que a gente acha ideal, mas é o que 

é possível no momento. Por exemplo, a tortura que eu vejo de forma mais sistemática e 

que mais atrapalha e que mais fere tanto para homens quanto pra mulheres em 

manicômio é o tempo. Porque para essas pessoas, a leitura que elas fazem é que elas 

estão, que elas estão presas, se sentem presas, elas querem sair dali, “quando eu vou sair 

daqui?”. Então a pergunta que é muito recorrente: "Então tá, quando é que eu vou 

embora? Quando é que eu vou embora? Que dia que eu vou embora? Quanto tempo 

falta?". Ou então, “já paguei meu prazo mínimo, minha medida já acabou”, e não 

acabou... o prazo mínimo combinado na sentença (sim), mas ainda tem coisa pra ser 

desenrolada pra pessoa poder sair. Mas o tempo é muito angustiante. E aí a grande 

diferença entre o manicômio e o presídio comum, porque quando eu vou atender, por 

exemplo, no sanatório penal, essas que têm, que estão diagnosticadas com tuberculose, 

alguma outra doença de base ou que estão muito debilitados ou com tuberculose, enfim, 

tem todo um protocolo de atendimento (...) Então a pessoa sabe que se ela não tiver 

nenhum procedimento disciplinar que ela tenha sido considerada culpada pra ela pagar 

alguma punição disciplinar, no dia 1º de janeiro pode pedir o livramento condicional 

(por exemplo). Ela sabe, ela tem um tempo, então ela dá conta de viver com essa coisa 

da angústia com aquele tempo. Mas é uma coisa que tem mais ou menos uma data. Na 
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medida de segurança isso não acontece, não existe. Então você tem que ficar dizendo 

para aquela pessoa, que já funciona numa outra ordem de raciocínio, né, ela tem uma 

outra lógica, ela funciona numa outra lógica que não é a mesma que a nossa. E aí ela 

quer saber quando que ela vai voltar a ver o sol não nascer quadrado. E você não pode 

fazer essa conta nunca. 

Ninguém ficaria mais do que dois anos, por violação de domicílio á noite, preso. Na 

verdade, ninguém fica preso por violação de domicílio. Mas se a pessoa for alguém de 

situação de rua, que fique ali vagando e você chame a polícia de noite e a polícia faça 

jogo com essa violação do domicílio noturno, a pessoa pode ficar até dois anos presa. E 

fica, porque não tem pra onde ir, não tem endereço fixo, é uma pessoa que ta aí 

vagando, pessoa em situação de rua. Então assim, é muito perverso. 

E dar espaço para essas escutas tem a ver também com uma prática de resistência, 

porque silenciar a voz do louco é como o sistema tem feito ao longo dos séculos. Então 

quando a gente escuta e resgata em alguma medida, dá espaço para essa subjetividade 

aparecer, não como se o resgate fosse seu, mas que a voz dele/dela possa ecoar, faz uma 

diferença. 

O que o centro de atenção psicossocial (CAPS), que a rede de saúde mental faz é um 

trabalho, assim, tão incrível, tão absurdo que a gente tem sempre que valorizar e nunca 

desmerecer, porque quem vai dar apoio a essas famílias e às vezes essas famílias não 

têm mesmo a condição de voltar e ficar com essas pessoas. Essas pessoas precisam de 

uma outra estrutura, onde em liberdade possam assim, buscar terapeuticamente elo 

consigo mesmo. 

É importante colocar que as mulheres, por uma medida de segurança, elas são invisíveis 

dentre as invisíveis, porque tem um documento do estado para o Ministério da Justiça 

de 2011, 2012 que diz que não tem nenhuma mulher com medida de segurança no 

estado do Rio de Janeiro. Oficial o documento. E elas, mulheres, estavam no Heitor 

Carrilho e depois foram para o Roberto Medeiros. Os censos que a Debora Diniz fez no 

Brasil inteiro dá conta de quantas eram naquele momento, inclusive eram mais de 30, 

40 e poucas, mas enfim... invisíveis entre as invisíveis, né. Então, elas hoje estão lá, 

numa ala do manicômio Roberto Medeiros competindo espaço com os homens. Então, 

não tinha que ter manicômio pra ninguém. Não estou dizendo aqui que tem que 

construir manicômio para as mulheres, mas eu estou constatando que o fato delas 
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dividirem espaço significa que elas têm menos acesso aos espaços, né... porque ela vão 

ter que competir com os homens para poder ter acesso ao banho de sol no pátio, enfim, 

elas ficam mais trancadas. 

Aí estou to ontem, terça-feira, no atendimento do Roberto de Medeiros, tem uma 

mulher que tava transtornada, que não tava na minha lista, mas eu fui atender a todas as 

mulheres e atendi também essa. Ela tava muito, muito mal, ela tinha ido por emergência 

e ela ia ter alta, acho que sem possibilidade, psicologicamente, acho que não tinha vaga, 

são muito poucos leitos, são só 24 leitos só de mulheres. E ela tava dizendo que tava 

muito mal, só chorava. Ela tava presa por roubo tentado, diz ela que não teve essa 

intenção, que ela tava devolvendo o celular pra vítima. Mas a grande angústia dela, ela 

não me perguntou nada do processo, ela não perguntou o número, não perguntou nada 

do processo. A dor dela é que ela tinha quatro filhos e ninguém tinha dado a chance dela 

avisar que tava presa. Aí ela tentou se matar (dentro da unidade prisional). Aí ela foi 

parar no manicômio (judiciário). 

Ela tentou se matar, foi medicada e ia voltar pra cadeia onde ela tava, superlotada, 

aquela confusão toda que é a (unidade) Nelson Hungria, cadeia de origem. Assim, uma 

situação assim, muito, muito punk, né. Então, ainda bem que eu tava no manicômio, 

porque no manicômio tem uma equipe técnica acessível, a gente tava atendendo em 

rede, aí a gente imediatamente (perguntou), "ela não pode fazer uma ligação?", "Mas é 

claro que pode!". Sabe aquela coisa fácil? Ela nem acreditou. “Mas eu posso?” Ela sabia 

o número do telefone e tudo. Ela tava muito mal, muito mal. E o psicólogo falou: “eu 

vou te atender também hoje.” E depois: “Patrícia, a gente tem que lutar pra ver se ela 

fica aqui, né.” “Vamos lutar e tal.” Mas mesmo assim, eu já peguei todos os dados e ia 

passar pro colega do Nelson Hungria se ela voltasse pra lá, porque ela só tava baixada 

no RM (Roberto de Medeiros). Mas ela conseguiu falar com a família e depois ela ficou 

dizendo: “Ah, muito obrigada”, não sei o que e tal.. e eu fiquei muito, cara que absurdo, 

que angústia que me dá a pessoa me agradecer porque ela conseguiu exercer o direito 

dela, sabe qual é? Tipo assim, não sei explicar muito o sentimento que isso me causa, 

mas, assim, um pouco de raiva, porque eu não quero que ela agradeça, entende? (...) Ela 

foi presa, ela tinha que ter o direito de ligar, como assim ela ta há três semanas presa e 

ela não conseguiu avisar que ela tava presa. Não conseguiu saber com quem estavam os 

filhos e aquilo deu, produziu uma angústia tão absurda nela, que ela cortou os pulsos, 

ela teve que levar ponto. Então assim, essa dor que as pessoas não entendem, sabe. Isso 
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que é muito torturante, negar o direito a uma ligação produziu, provoca uma tortura que 

se espalha no tempo e que não é igual a ficar batendo, dando porrada, é claro que não. 

Mas ela dilacera e isso é muito invisível para outras pessoas. 

Talvez por conta dessa cegueira ser tão sistemática em relação às mulheres, elas façam 

tanto barulho. A grande diferença do manicômio masculino pro feminino é que tem 

muito mais barulho no feminino. Aí as mulheres ganham uma etiqueta de histéricas...eu 

acho que é a resiliência da mulher, sabe, a força da mulher que expressam. Já que não 

estão me vendo, pelo menos que me escutem, né. (...) Esse foi um caso que me 

atravessou pra caramba. Terça-feira eu fiquei bem mexida imaginando como que isso é 

sistemático, né. E quanto sofrimento não gera uma burocracia não cumprida, que na 

verdade tem a ver com a essência dessa coisa de roubar a pessoa da liberdade dela. 

E agora, (uma coisa) lá no sistema penitenciário, que tem a ver com essa proposta de 

vencer o muro do que a loucura representa, esse lugar social da loucura, e como a gente 

pode perceber que a integração social permite que as pessoas sejam quem são, (essa 

coisa é) o quanto que o número de pessoas que  reitera, que volta a praticar algum ato 

em conflito com a lei, desses que desinternaram do manicômio judiciário, é mínimo. 

Tem uma pesquisa que a Kátia Mecler, que é chefe da perícia do Heitor Carrilho, junto 

com um juiz da VEP, professor da UFRJ, eles fizeram uma pesquisa nos últimos doze 

anos (sobre) a reiteração criminosa (no manicômio judiciário). Menos que 6%. (...) Eles 

foram investigar os casos em que houve reiteração criminosa. Todos têm a ver com a 

falta de estrutura do CAPS, não com a pessoa, porque, na verdade, a periculosidade não 

está no sujeito, está na estrutura da sociedade que não ta dando conta de atender aquela 

necessidade. Então, tem a ver com a lei brasileira de inclusão mesmo, da gente pensar 

em formas de afastar os obstáculos. 

Eu acho que mudou pra mim a potência dessas estratégias extra judiciais. Então, eu 

invisto muito menos nas ações judiciais, na judicialização, e muito mais na prática extra 

judicial. Então tem...uma das coisas que eu tenho estudado é como se a gente pensasse 

numa linha do tempo, o conflito como um marco nessa linha do tempo. Então, algumas 

atuações da Defensoria são anteriores a essa fase conflitual, onde tem uma ação de João 

contra José, por exemplo, então são da ordem da prevenção, pré-conflito. E tem ações 

pós conflito, aí essas ações pós conflito, são de duas ordens: extra judicial e judicial. 

Então, antes de chegar na judicialização, eu tenho, eu posso tentar esgotar os meios 
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alternativos de solução do conflito instalado, mediação, conciliação, arbitragem (que 

não cabe muito na Defensoria, mas é uma forma), até chegar na justiça. Só que eu tenho 

uma gama de atuações possíveis nesse campo aqui do pré-conflito, que tem a ver com 

orientação jurídica, educação em direitos, monitoramento do sistema de privação de 

liberdade, audiência públicas, mecanismos que estão na ordem da mobilização mesmo 

política, da participação em conselhos gestores, em grupos de trabalhos. Na ordem do 

acesso à justiça enquanto exercício efetivo de direitos. 

Então eu não tenho mais muita fé, na verdade eu sempre tive muito pouca fé, mas eu 

acho que eu tinha mais empolgação, achava que as coisas eram mais possíveis, assim, 

há 10 anos atrás, em 2007, nossa, (o céu) era o limite, a gente vivia em outro momento 

aqui no Rio... Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe dos limites, a gente já sofreu 

momentos de represália institucional punk, que então a gente descobriu que a 

Defensoria também é uma instituição e faz muita diferença quem está na condução 

dessa instituição para fins de fortalecer ou não pautas emancipatórias. Isso é fato, 

entendeu? (...) O direito não tem nada de neutro, o direito é instrumento de um montão 

de coisas, do patriarcado, do capitalismo, mantém o Estado. Então, assim, a gente 

precisa perceber, tirar os véus, perceber isso pra fazer as lutas possíveis por intermédio 

do direito. O direito não é emancipatório, determinados usos são emancipatórios. Então 

eu tenho a impressão que os movimentos de esquerda fizeram uma aposta muito 

equivocada no direito. Assim eu faço...assim, eu fiz até um esforço sobre isso... A gente 

começou a entender muito que estando na lei, estando na constituição que tava ganho. E 

claro que não. Como é que a formação do sistema de justiça, como é quem vai aplicar, a 

pessoa interpreta, arruma um jeito de créu, acabou! Muita lei acabou. Então assim, 

reforma disso, reforma daquilo. A aposta que a gente fez de que o direito ia garantir a 

luta é totalmente equivocada. É a luta que vai manter o direito sendo aplicado na forma 

(emancipatória). (...) O direito não garante nada. E o uso emancipatório do direito só se 

faz de forma realmente emancipatória se estiver em sintonia com as lutas 

reivindicatórias dos movimentos sociais. Quando a gente rompe esse casamento, 

quando existe o divórcio as coisas se perdem. E aí é o que a gente está vendo. A gente 

esté vendo assim, uma derrota atrás da outra, é isso.  

(Sobre uma visita, ao Hospital Hamilton Agostinho, na qual a Subcomissão 

acompanhou a Defensoria) Agora se lembra daquela moça que a gente atendeu? 

Morreu. Saiu em tudo quanto é jornal, você não viu não? (Ela) não saiu aquele dia (da 
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unidade), foi sair quase três ou quatro dias depois e aí fez a cirurgia, mas já era tarde e 

morreu. (...) Morreu mais gente... 

É muito difícil, ali eu sou testada na minha resiliência de defensora de direitos humanos. 

Toda vez que acontece isso, que eu tenho que dar notícia de morte ou que eu pego, vou 

acompanhar o processo, aí vejo que a pessoa morreu. Gente, me dá assim...eu não sei 

explicar. Toda vez que eu penso em abandonar o que eu estou fazendo tem a ver um 

com uma visita no Hamilton Agostinho. É muito desesperador, sabe, eu não me dou 

conta não, porque como o sistema não tem atenção básica nas unidades prisionais, as 

pessoas já chegam muito complicadas no Hamilton Agostinho, então a quantidade de 

gente que morre é muito grande e é muito, e pra você poder dar conta de viver com 

aquilo, você vê que tem que ter uma carapaça, se não você não consegue mais viver.  

Nada que eu fosse descrever pra você, Noelle (Noelle Resende, integrante da 

Subcomissão que realizou as escutas de testemunhos), das coisas que eu vi, eu...você 

contando pra Nina (Nina Barrouin, aluna da PUC/Rio que acompanhou as escutas dos 

testemunhos)  as coisas que você viu, ela não tem dimensão do que a gente viveu (na 

visita à unidade Hamilton Agostinho). Aquela, aquela, aquela energia ruim que você, 

que parece que o ar você consegue fazer massinha de modelar no ar, assim, é uma coisa 

assim, é um, é uma falta de, de, de cuidado. Você ta num hospital penitenciário, que não 

é um hospital, a lógica da segurança é sempre superior à lógica da saúde, as pessoas da 

saúde parece que não tem muito, é muito esquisito assim, né. (...) Assim, pra mim, no 

Hamilton Agostinho é muito complexo. E o Hamilton Agostinho hoje tem as pessoas 

que estão internadas convalescendo e tem as pessoas que vão nesse fluxo de ter 

atendimento primário, que teria que ter sido nas unidades, mas como não tem estrutura 

nas unidades, essas pessoas são agendadas e vão pro Hamilton Agostinho, pra UPA. 

Você viu que é um muro mental, né? É um negócio assim... até aqui é o Hamilton 

Agostinho, botou o pé pra cá, não tem nada pra separar, você passou aquele corredor, 

mudou o piso no chão é a UPA. Mas é a mesma estrutura física. As pessoas falam 

Hamilton Agostinho ou UPA como se fossem coisas diferentes.  

(Sobre as fotos colocadas nos pedidos que ela fez ao judiciário para atendimento fora da 

unidade e que retratavam as condições dos presos/presas) Ou seja, mesmo que a pessoa 

(juiz ou juíza) não quisesse, ela ia ter que passar pela imagem. Então, eu não deixei pra 

botar a imagem no final, eu fui botando durante o corpo do texto e super funcionou, 
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levei todos (os pedidos). Aí eu botei o povo com um negócio de sonda na garrafa de 

pet...botei tudo, esse caos todo eu botei. Eu descrevi que a escara era tão profunda que 

tava saindo sangue, mas conseguimos sair (com o preso da unidade), já foi operado, 

esse rapaz eu acho que ia sobreviver. Eu falei pra ele seriamente que eu ia fazer de tudo 

e ele tava cheio, tava cheirando a podre, você lembra? Tava cheio de mosca, então ele 

tava com muito frio, tava enrolado assim (fazendo um gesto da pessoa enrolada até a 

cabeça). Ele só tava com isso aqui de fora e tava cheio de mosca naquela coberta, só que 

ele fedia muito, ele tava fedendo a podre, porque ele tava cheio de escaras. (...) O resto 

são corpos negros. Aquilo é um projeto de genocídio, aquilo é um campo de 

concentração. (...) Então, eu to vendo ali os sobreviventes da execução sumária, 

entendeu. (...) Só que esse ano já morreu ó... já passou de 600. 

Qual que é a grande dor do Sanatório Penal? É a falta dos medicamentos específicos pra 

tuberculose, às vezes está faltando remédio pra hemoptise, às vezes está faltando...então 

tem uma “falta de” imensa. (...) Então, hoje em dia a gente vê esse sucateamento total é 

muito complicado. Assim, têm várias alas do sanatório desativadas, é muito maior o 

sanatório do que aquilo que a gente tava vendo ali. (...) Ali, fica meio que uma lógica de 

manicômio, é uma lógica meio que de guarda de corpos, sabe... Porque a pessoa não é 

realmente tratada ali. Ela vai receber o medicamento pra tuberculose, mas ela só tá ali 

porque ela precisa de alguém mais próximo, que é mais perto pra poder deslocar ela, 

porque se ela não tiver doença de base, ela vai ficar sendo tratada dentro das unidades 

comuns. Então assim, é muito ruim o Sanatório no sentido de que é um espaço que tem 

pouca estrutura, mas não pouca estrutura por conta dos profissionais que estão ali. É por 

uma questão de que a própria Secretaria de Saúde e a Secretaria de Administração 

Penitenciária não entendem que tem que contratar mais funcionário, no sentido de abrir 

um novo concurso...não, não é essa a política. 

Eu tive que parar de fazer... um questionário sobre saúde que eu queria mapear... "Como 

que a pessoa é? Quanto tempo levou do momento em que ela reclama que estava doente 

até chegar e darem autorização pra requisitar o prontuário médico dela, mesmo em caso 

de óbito", para eu poder fazer as coisas que eu quisesse. Aí eu comecei e as pessoas 

falaram. Aí eu comecei e voltei a receber carta de gente dizendo que “pelo amor de 

deus” que eu não fizesse mais essas coisas, porque fulano de tal tinha apanhado porque 

tinha me dito coisa que, quebraram a coluna dele e ele ficou sem andar. Aí eu fui 

investigar essa história pra ver se era verdade e era verdade. Então tipo assim, quando 
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eu fazia aquele movimento de querer saber as informações pra poder pensar, o SOE foi 

lá e quebrou a coluna do cara e depois ele acabou morrendo. 

No (presídio) Cândido Mendes, as situações de tortura, além da superlotação 

eventual...eu acho que elas se exemplificam muito no manejo arbitrário dos 

procedimentos disciplinares, então eu já peguei procedimento disciplinar pra justificar 

atraso de um minuto, de dois minutos (para o retorno à unidade após o dia fora)... Aí eu 

até preparei um parágrafo dizendo que em nome da eficiência... fiz lá uma justificativa 

constitucional para deixar de instaurar o procedimento, mas o próprio agente 

penitenciário também tem sobre ele um peso de parecer honesto, não só de ser honesto. 

Então, se o cara (o preso) atrasou e ele (o agente) não fez o procedimento (disciplinar), 

ele pode parecer que está levando bola (algum benefício), porque existe também um 

peso nas costas dos agentes penitenciários em relação a isso. Então, você fica também 

tendo que negociar essa questão, mas pro preso que está em regime semiaberto 

cumprindo trabalho extramuros, é uma tortura pra ele poder ter suspenso esse trabalho 

extramuros porque atrasou dois minutos (para retornar).  

O exame de periculosidade é assim, a gente está num enfrentamento ao mito da 

periculosidade. O mito da periculosidade, ele nasce no Código de 1940, no artigo 78, 

quando o legislador penal diz: "são perigosos, presumidamente perigosos os 

inimputáveis, os semi imputáveis e também perigosos os ébrios habituais, as prostitutas, 

os vadios condenados por vadiagem, os reincidentes", coloca lá uma lista. E nesse 

mesmo tempo, nesse mesmo momento fascista do Estado brasileiro, a psiquiatria no 

Brasil vai se organizando pra dizer que o louco que entrou em conflito com a lei penal, 

ele tinha uma periculosidade diferente do outro louco de todo gênero e eles não podiam 

dividir o mesmo espaço físico. (...) Antes do código de 1940, a gente tinha o Código de 

1890. Nesse código de 1890, o inimputável era absolvido, absolvido. Ele era, ou 

devolvido para família, ou mandado pra casa de alienados. Então, ele até podia parar no 

manicômio se ele não tivesse família, se ele tivesse família ele ia pra própria casa da 

família, que ele é maluco, ele não tem que cumprir pena. Então, não existe a resposta 

penal pra pessoa que entrou em conflito com a lei penal em razão do transtorno mental, 

não existia. Isso foi criado, construído a partir de toda a formulação do Heitor Carrilho 

em relação ao caso do Índio Febrônio do Brasil, que foi o primeiro caso, grande caso de 

um homem, negro, homossexual que praticava religiões afrodescendentes. (...) Esse 

caso é um caso muito importante porque, do ponto de vista da história, porque o Heitor 



 

487 
 

Carrilho, ele vai produzir toda a lógica da medida de segurança em cima desse caso. E 

esse cara ele (Índio Febrônio do Brasil) é afastado do Centro Social e fica na antiga 

seção Lombroso do Manicômio da Praia Vermelha, porque o hospital Heitor Carrilho, 

ele veio da seção Lombroso. Olha só o positivismo até nomeando os espaços. É, ele 

ficava afastado, entendeu? Ele foi o primeiro grande caso e o Heitor Carrilho foi o 

psiquiatra desde a fase de conhecimento e durante a execução ... e o cara tem muita 

gente que entrevista, antropólogos. Ele ficou vivo até a década de 80. E ele praticou, ele 

morre dizendo que nunca fez o que dizem que ele fez, né. Foi na época, na década de 

1920...e ele vai, fica a vida toda. Ele é profundamente torturado, é muito eletrocutado, 

ele perde os dentes todos da boca. Isso era uma prática em relação aos pacientes 

psiquiátricos, a de arrancar os dentes para eles não poderem mais morder. E ele é muito 

entrevistado, vários antropólogos, tem um cara que faz um trabalho muito bacana, 

chama Peter Fry. É um cara que escreve muito sobre o Índio Febrônio do Brasil. Mas 

bem, o que eu quero dizer é: o Heitor Carrilho vai produzindo aquilo no conhecimento 

da psiquiatria e influencia a legislação. E aí o Código, quando muda em 1940, amplia, 

né, para esse grupo de pessoas que são quem? São as pessoas que são criminalizadas em 

razão da pobreza. 

Então a periculosidade é constituída muito em cima de uma estigmatização de um 

determinado retrato social daquela pessoa e a periculosidade fica no sujeito. Quando a 

gente vê a legislação (penal) modificar em 1984, os psiquiatras forenses enviuvaram, 

mas continuam invocando aquela legislação revogada. Eu tive uma experiência visceral 

porque eu nunca entendi o que é periculosidade. O direito não tem essa resposta. A 

gente acha que a resposta está na psiquiatria, a psiquiatria diz que a resposta está no 

direito. Eu nunca entendi de onde que vinha essa coisa, esse jogo de empurra... Aí eu 

descobri numa aula que eu fui assistir, da chefe da perícia do (hospital) Heitor Carrilho, 

e daí ela coloca o artigo 78 no slide e explica positivismo. A corrente clássica e a 

corrente positiva, é o que tem. Depois daquilo ali, aquele montão de coisa que 

aconteceu, num tava na lista (dela). Tudo bem, ela não é obrigada a saber, porque para 

ela parou no positivismo, porque é o que dá sustentação à psiquiatria. Ela vai e bota o 

artigo 78: “...e aqui que é o fundamento da periculosidade.” Aí eu levanto o braço e 

(digo) “Mas esse artigo está revogado”. “Oooh! Revogado??” “É, desde 1984.” “Ah, eu 

não sabia.” Mas assim, ela ficou muito chocada com a notícia da revogação... 

Finalmente eu entendi, naquele momento, eu entendi perfeitamente porque a psiquiatria 



 

488 
 

dizia que era o direito quem tinha o conteúdo da periculosidade e o direito dizia que, 

quem era perigoso ou não, era a psiquiatria (que definia). Só que olha só a porta 

giratória: a psiquiatria usa um artigo já revogado pra fundamentar essa noção. Ficou 

tudo muito claro pra todo mundo ali... 

Tem que garantir que aquela pessoa tenha uma possibilidade de vida na cidade, em que 

ela possa não ser um risco para ela e para terceiros. De que modo? Articulando uma 

rede de atenção psicossocial. Então, se a essência do tratamento para pessoas com 

transtornos mentais é essa articulação psicossocial, não faz sentido a gente hoje, depois 

do artigo revogado, depois da Lei 10.216 (Lei da Reforma Psiquiátrica) e toda a política 

de saúde mental determinar de que modo que essa pessoa tem que ser assistida pela 

sociedade, não faz sentido a gente ficar reivindicando essa periculosidade. Então a gente 

tinha que sepultar a periculosidade. E aí com isso, a partir desse dia, ela vira minha 

melhor parceira e maior parceira pra gente discutir uma forma alternativa pra trabalhar o 

tema. Aí ela propõe uma estrutura de um laudo que não vai investigar se a pessoa é ou 

não é perigosa, que vai, a partir de diversos indicadores psicossociais, junto com a 

equipe técnica, o perito forense vai dizer se aquela pessoa tem ou não condições de ser 

desinternada, para continuar o tratamento em liberdade. Então, não se pergunta mais 

hoje no Rio de Janeiro se aquela pessoa, fulano de tal, é ou não perigosa, se cessou ou 

não a sua periculosidade. Nenhum médico mais, perito no Rio de Janeiro, que faça 

perícia de execução de medida de segurança, vai responder ao exame de cessação de 

periculosidade. Ele vai responder a um exame pericial, multiprofissional de avaliação 

psicossocial, EMPAP: exame multifuncional pericial de avaliação psicossocial. Aí tem 

uma estrutura que é o perito que responde, tem uma outra estrutura de dados que quem 

dá conta é a equipe de assistência. A equipe de assistência passa o caso pro perito, o 

perito não vai mais ficar no seu castelo, vai sair do seu castelo da perícia e vai até o 

manicômio onde está a pessoa, entrevistar a pessoa no manicômio, aí vai trocar uma 

ideia com a equipe assistente, a equipe assistente vai deixar ele com o periciando, ele 

vai fazer o laudo dele e a conclusão vai ser se a pessoa tem ou não tem condições de 

desinternação. Não vai falar mais de periculosidade. E assim morre o exame de 

periculosidade no Rio de Janeiro. Assim, tem umas outras coisas que aconteceram antes 

e tal, mas assim, pra dar uma resumida na ideia é isso. 

Aí foi o juiz titular da VEP, a gente combinou um novo fluxo. O fluxo é assim agora, é 

rápido, mas faz de conta que você é a psicóloga e aqui tá a pessoa, a mulher que tá 
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internada. “Aí, então, como é que tá o projeto terapêutico, vai morar onde?” Porque tem 

as perguntas que vão me dar um, que são da ordem disso, se tá organizado, endereço, 

quem vai ficar, qual o tipo de projeto, o retorno familiar, se é semana de assistido, se é 

terapêutica, se tem endereço, se não tem, se está vinculado no CAPS, qual o território? 

... Se aquelas respostas ainda não foram dadas é porque o projeto ainda ta sendo 

costurado, então ele ainda não está maduro. Quando está tudo organizado e você me diz 

assim: “Não, fulana está boa pra desinternar. Podemos desinternar tranquilo.” Eu faço 

imediatamente um "xiszinho" no ofício pedindo EMPAP. Aquele ofício vai, isso foi 

combinado com o juiz, não to inventando da minha cabeça não. Com a promotora 

também da VEP, com a promotora do CAO, tá todo mundo acertado que é assim que 

vai ser combinado. (...) Então... primeiro: a gente acertou que o psiquiatra perito vai sair 

e vai nos manicômios, no Roberto Medeiros e no Henrique Roxo. Segundo: a equipe 

técnica que vai dar o tempo do exame, não vai ser um tempo assim de seis em seis 

meses automático, não. A equipe técnica que vai dizer. A equipe técnica vai dizer que 

está na hora, que já pode fazer o exame, que já tá legal. Aí, eu vou fazer o pedido. ... 

Um ofício para o processo pra avisar o juiz que está marcado, porque a defensora pediu. 

O ofício pra equipe técnica, porque a equipe técnica tem que preparar uma parte do 

EMPAP, que tem a ver com o projeto terapêutico, tudo amarradinho que são as 

perguntas que eu faço, mas que eles tem ter resposta porque eles vão ter que escrever 

aquilo. E um ofício para o (hospital) Heitor Carrilho para perita saber que naquele dia 

vai fazer o exame daquela pessoa. E aí o setor lá de arquivo do Heitor Carrilho vai 

levantar se aquela pessoa já teve algum outro exame anterior e tal pra poder fornecer 

isso pra perita. Aí naquele dia determinado a perita chega para examinar e fazer o 

pedaço dela, que é o exame pericial de avaliação psicossocial. A equipe técnica vai 

entregar a parte da equipe toda assinada, que é o exame multifuncional de avaliação 

psicossocial. Entregar pra perita mediante recibo e ela vai levar. Aí o que vai acontecer? 

Ela vai chegar com aqueles documentos no Heitor Carrilho. Ela tem dez dias do exame 

feito...para entregar e botar no processo. Foi o combinado. Então, o hospital Heitor 

Carrilho vai grampear tudo, o exame da perita e o laudo, uma coisa só, vai virar o 

EMPAP, que é o, o EPAP mais o EMAP, o exame pericial de avaliação psicossocial, 

que é da perita e o exame multiprofissional de avaliação psicossocial. Juntos dão o 

EMPAP, certo? O hospital Heitor Carrilho entrega no setor de medida de segurança. O 

setor envia o processo em dez dias ...Isso combinado com o juiz da VEP, ele vai fazer 

audiência de desinternação. Então o negócio que levava um ano vai levar três, quatro 
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meses e aí a gente não perde o timing do processo, porque às vezes a pessoa tá bem 

naquela hora. Se a pessoa continuar trancada ela volta a re-agudizar o sintoma, ela volta 

a fazer crise, porque a liberdade é terapêutica, não é o enclausuramento. 

Noelle Resende: A minha dúvida é: mudando toda essa galera com quem foi combinado 

isso, isso permanece?  

Patricia Magno: Espero que sim. Por que? Porque permanecerá o serventuário. Da outra 

vez que eu quis mudar eu não consegui mudar, porque ele fez uma certidão dizendo que 

suscitava dúvida já que o procedimento era X. Então o que eu fiz dessa vez? Eu chamei 

ele. (...) Gente, eu não sei. Eu tenho medo. Primeiro a gente tem que ver que dá certo, 

depois que a gente der certo no negócio a gente pensa nessa parte dois, entendeu? 

Porque a gente está numa fase...Então a gente teve que fazer um jogo ali muito delicado 

de forças, mas a gente compôs. E eu acho que está funcionando, porque eu já perguntei 

pro perito no Roberto de Medeiros, atendeu tranquilo, adorou, elogiou. A perita no 

Henrique Roxo também está tranquila, está fazendo tudo, já até me mostraram os 

(exames)prontos. Eu realmente acho que a coisa ta fluindo. Só falta o fechamento com a 

audiência. E se der certo na audiência perfeito. E assim morre o exame de 

periculosidade. E aí sim a gente pode documentar. O que eu fiz...foi inscrever como 

prática do Rio de Janeiro no Congresso de Defensores, porque eu pensei numa 

estratégia de todo mundo começar a fazer isso nos seus estados, porque tem um alto 

potencial de replicação, não tem diferença nenhuma, é só combinar com as pessoas. 

Eu queria dizer que o que mais me dilacera no manicômio é o suicídio, porque é quando 

a pessoa desiste de ter esperança. E esse ano a gente tem... E tem os casos em que a 

gente nem tem certeza se realmente foi suicídio, se foi violação, se foi violência. Então, 

eu acho que é muito, isso é muito ruim. Teve um preso que estava com audiência 

marcada para desinternação, que nunca falou em suicídio nos seis anos em que teve no 

manicômio, e que apareceu suicidado na semana anterior à desinternação. Então, eu 

acho que esse caso é um caso grave que a gente tem que investigar. E eu não sei mesmo 

se ele sofreu violência ou não, tem preso que diz que viu, mas depois abriu um quadro 

grave de perseguição contra quem ele disse que fez. Então no manicômio a voz é muito 

distorcida, é muito atravessada pela história de que a doença produz delírio e aí a pessoa 

fica capturada pela psiquiatria e é como se ela fosse uma menos pessoa e que a sua fala 

fosse uma menos verdade, então que ela não pudesse ser testemunha. Mas me preocupa 
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muito, porque o Paulo tava saindo, tinha enxoval, tava com BPC (Benefício de 

Prestação Continuada), tinha dinheirinho, ia morar num determinado quartinho que já 

tava alugado. Na semana anterior ele se mata, sabe? E ele já tinha passado por tantas 

coisas no sistema, então foi uma pessoa que eu recebi a notícia assim, eu e a minha 

equipe inteira de assistência, a gente não aceita, a gente não aceita. Ele não tinha o perfil 

assim. Não sei se existe um perfil do suicida, mas ele era uma pessoa que não aceitava o 

sistema da prisionização. Tanto não aceitava que ele teve um problema em outubro do 

ano passado (2016). Ele tava na minha fila para o atendimento e ele tomou um tapa na 

cara, porque ele tava lerdando. E daí ele cresceu pra cima do agente, aí o agente gritou 

com ele, ele saiu correndo, quebrou a porta pra me pedir ajuda porque não queria tomar 

o SOS (medicação) pra ficar bodado. E aí ele me fez registrar tudo, levar aquilo adiante, 

era o cara que de vez em quando arrumava confusão, porque não aceitava as coisas. Ele 

não era um cara muito submetido ao sistema da prisionização, de modo que me parecia 

que ele queria muito a liberdade, entende? Eu não sei, eu não quero ser leviana, porque 

não tem mesmo notícia de quem pode ter feito isso ou não, mas, de qualquer modo, não 

existe um suicídio no sentido isolado. Parece que existe uma cumplicidade do próprio 

sistema de produzir aquela situação de violência e acabar colocando a pessoa no 

momento em que ela não tem mais esperança. Então sem culpabilizar A, B, C ou D, 

mas refletindo sobre o que é se matar num manicômio judiciário... que que significa 

isso? 

Mas assim, eu acho que são muitos casos, porque no universo de 80 pessoas, 2 casos (de 

suicídio) é muito caso. Dois casos são quantos %? Se você for pegar o percentual de 

suicídio no Brasil, quantos % significa 2 casos em 80? É muita coisa. (...) É uma coisa 

que não pode ser desconsiderada, sacou? Tipo, como se fosse uma coisa de menos 

importância. Tem que denunciar o nível de sofrimento, de abandono que elas escolhem 

morrer do que aquela vida que elas têm. É uma desesperança. (...) Mesmo quando é um 

manicômio que todo mundo ta trabalhando em prol daquela pessoa, é ruim, é um espaço 

total, é ruim, sabe. Nunca vai ser bom. 

É o próprio sistema. A gente tem que acabar com o próprio sistema de privação de 

liberdade. A prisão é a própria tortura, pra mim, né. Eu sei que do ponto de vista legal 

não é isso. É você aplicar a pena de uma forma não humana e tal. Qualquer pena no 

Brasil hoje é inumana. A gente vive num estado de coisas inconstitucional no sistema 

penitenciário reconhecido pela corte constitucional e a gente tá ali convivendo com esse 
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sistema. O judiciário continua prendendo, etc. Então assim, pra mim um sistema justo é 

um sistema em que a gente pudesse encontrar uma outra forma de lidar com as pessoas 

que entram em conflito com a lei. É pensar numa outra racionalidade, discutir a própria 

epistemologia. 

Não tem como acabar com a tortura sem pensar em acabar com o sistema. E a gente 

pode pensar em acabar com o sistema em lutas a partir de fissuras. Não dá pra pensar na 

forma macro. Então, uma fissura cabível é a fissura da luta antimanicomial dos 

manicômios, porque os manicômios já têm outra lógica, (lógica) da saúde. Então, esse é 

um público que a gente consegue resgatar. Uma outra fissura possível é investir de 

forma séria na discussão da política de drogas, que é o que mais encarcera mulheres e 

pretos no Brasil hoje, e pretas também. Então é uma descriminalização da pobreza que 

tem a ver com isso também. Então a gente pode pensar no descriminalizar uma série de 

tipos penais que não fazem sentido. E aí a gente começar a pensar nessas fissuras que 

uma hora vão criar um rombo e aí durante um tempo o sistema vai ficar para casos 

muito específicos e depois pode ser que a sociedade encontre uma outra forma de dar 

conta de se posicionar em relação a isso, porque eu não acho que tem que ser impune. 

Eu não acho, eu não acredito na impunidade, mas eu acredito que tem que ter outras 

formas de resposta, sabe? 

Eu acho que não dá pra terminar com a tortura sem terminar com o espaço total. Eu 

acho que são irmãos gêmeos, assim, a tortura e o espaço total. A tortura lida com uma 

forma mais ampla, a tortura lida não só com tortura física, mas também como tortura 

psicológica. Eu entendo como medidas de redução de danos todas essas que a gente ta 

fazendo, os monitoramentos e tal. São fissuras possíveis, mas a gente tem que pensar e 

refletir no que a gente pede. Não estou dizendo que não tem que punir torturador não. A 

gente ainda está nessa lógica desse sistema, mas a gente precisa pensar até que ponto 

isso é efetivamente, isso é, que isso efetivamente vai produzir uma fissura, vai produzir 

uma mudança. Você só vai alimentar ainda mais a lógica do sistema, entende? Eu estou 

fazendo uma reflexão assim.  

 

*** 
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 Testemunho Rosângela Machado e Marcos Machado: Mãe e Pai de Vítima da 

Violência do Estado e Egresso do Sistema Penitenciário  

 

Rosângela: Boa tarde, eu gostaria de me apresentar, eu sou Rosângela Machado, mãe 

de Ângelo Machado, esposa de Marcos Machado, e perdi meu filho agora em fevereiro 

2016, (ele) deixou cinco filhos, era maqueiro no hospital do Fundão, e foi muito triste 

pra mim ficar sem meu filho, porque ele deixou cinco filhos, os filho dependiam dele, e 

foi morto por um desocupado, um desocupado que perambulava o dia todo na Vila (da 

Penha), mal intencionado, batia nos vizinhos e não fazia nada para contribuir com ele 

mesmo e com a família. Meu filho chegou na casa da minha mãe, foi aniversario da 

minha mãe e eu pedi que ele não fosse...e ele não foi porque meu filho...meu marido 

tinha sido agredido por esse vizinho e eu escondi isso do meu filho pra (que) não desse 

no que deu. Sendo que teve uma vizinha que cercou meu filho na entrada do portão e 

falou pro meu filho que esse vizinho tinha agredido ele, então meu filho foi tirar 

satisfação porque ele só batia em velho, mulheres e homossexual. Aí ele se jogou com 

medo e comprou uma arma, coisa que ninguém sabia, sabia que batia, espancava...ele 

espancou uma vizinha, mas morte ali na Vila nunca houve. Então meu filho não foi no 

aniversario da minha mãe, ele tava trabalhando no Fundão...e ele saiu, porque a carteira 

dele ainda tava assinada, saiu do Fundão e arrumou um emprego em Saracuruna, no 

hospital de Saracuruna, e ele tinha ido lá me mostrar que a carteira dele tava assinada.  

Nisso ouvi a voz do meu filho na casa da minha mãe, aí desci, procurei tirar ele do 

local, só que na saída no portão, nós nos deparamos com esse vizinho, aí um olhou pro 

outro, houve troca de ofensas das duas partes, mas nunca agressão, nem de uma parte 

nem de outra. Ele que tinha medo do meu filho e meu filho que não queria bater nele, 

porque se quisesse bater nele ou fazer alguma coisa faria, porque meu filho tinha 

realmente um porte físico, e ele era um baixinho. Só que quando sai com meu filho, ele 

abaixou e amarrou o tênis perto da lixeira e olhou pra trás. Quando chegamos perto do 

ônibus, ele foi em casa, pegou a arma, creio eu que se tivesse armado teria atirado ali 

mesmo. Ele foi em casa, pegou a arma, meu filho sempre que ia lá, eu sempre botei ele 

dentro do ônibus, coisa de mãe mesmo, chegamos no ponto do ônibus, ele não veio no 

sentido, na outra calçada no outro sentido, não, ele veio no outro sentido dos ônibus que 

tavam descendo, sendo que ele tava ao nosso encontro. Aí ele desceu, xingou, falou 

tudo porque tava armado, fora da arma só ficava bem de longe. E eu vi que ele chegou 
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bem perto do meu filho e botou o rosto assim...e meu filho também não botou a mão 

nele, nisso ele puxou a arma e deu um tiro no peito do meu filho, no abdômen, à queima 

roupa. Meu filho atravessou e caiu. Nisso eu to pensando que ele tinha ido embora, ele 

voltou. Deu mais um tiro, aí eu tentei, me atraquei com ele, me agarrei com ele, e aí ele 

deu mais um tiro, mas não me pegou, eu tive livramento, aí falei "Deixa ele, deixa ele", 

mas ele veio e falou "Não, eu vou dar mais um tiro". Meu filho imóvel, parado, eu 

tentando socorrer meu filho, e ele falando "Eu vou matar, eu vou matar". Nisso que 

acabou de atirar, foi embora e ele saiu andando. Esse motorista do ônibus que a gente 

deu sinal, ele chegou, meio que nem anjo "Tia, você vai deixar teu filho morrer? Vamos 

salvar ele, me ajuda, me ajuda a pegar ele". Aí, ele, a cobradora, e duas passageiras, 

botaram meu filho dentro do ônibus e levaram meu filho pro hospital de Del Castilho, 

sendo que a li não tem recursos e mesmo se tivesse eu acho que meu filho veio à óbito 

antes de chegar no hospital. E meu filho, depois de tudo que passou, tava feliz com a 

mulher, com os cinco filhos, até acontecer isso. 

Marcos: É foi tudo...eu não soube do caso, não soube no dia que ele faleceu, não me 

contaram, esconderam de mim. Eu só vim saber no outro dia. Eu estranhei, cheguei em 

casa e "Cadê o Ângelo?" "Ah, foi tirar a noite". Aí eu não consegui dormir aquela noite, 

tomei remédio, não dormi, e fiquei pernoitado. Minha filha falou "Tomou remédio?" 

"Tomei". Ela falou "Vamos sair comigo". Aí. quando nós chegou, ela vira e fala "Quero 

te falar uma coisa...a tua mulher e teu filho teve um acidente, vou te dizer logo o Ângelo 

morreu". Aí desabou em choro...aquilo acabou com meu dia, com meu mês, e com meu 

ano. Que ele era o meu único amigo, não me lembro de ser visto no bar com amigo, não 

tenho amigo, bebo minha cerveja sozinho, e não tinha amigo e ele era meu único amigo, 

que conversava da minha vida, contava que que tava acontecendo comigo, ele contava o 

que acontecia dele comigo, era o único que tinha pra conversar. Domingo eu ia pra casa 

dele jogar, ficar com ele, quer dizer falei e tinha um amigo só, ele mesmo, e sinto muita 

falta né, muita falta do meu filho. 

Rosangela: E ele (Ângelo) me acompanhou em todos os momentos no presídio, no 

manicômio (judiciário), fomos pra Magé, fomos pra Japeri, (de) Magé fomos pra 

Niterói pra onde ele... fomos pra Bangu. Ele sempre me acompanhou, e ele era de 

menor na época que meu marido passou pelo sistema, ele sempre entrava na frente e 

entrava com as bolsas, e eu mais atrás com minha filha e minha sogra. 
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Foi em 1982...ele foi preso em 1995, faltando um ano pra prescrever a pena. Até a 

doutora Denise falou "Um ano pra prescrever a pena, caramba". Nós távamos 

trabalhando quando ele foi preso e quando foi preso levaram ele lá praquela delegacia lá 

do pagodinho, Xerém. Levaram ele pra Xerém e aí eu fiquei "Meu deus, Xerém", mas 

eu tenho que entregar os remédios dele, "Ah a senhora pega e depois a senhora vai lá e 

leva". Quando eu cheguei na delegacia meu marido tava dentro de uma cela e tinha um 

caixão do lado dele. Um caixão vazio, até hoje...eu também não perguntei nada, não 

pedi explicação. quando eu cheguei e vi aquele caixão eu me lembro que eu acordei 

depois, eu desmaiei. Aí me deram água, me deram isso, me deram aquilo, eu falei "Meu 

deus, o que é isso, vão matar ele". "Não, a senhora vai...porque ele não vai ficar mais 

aqui. A senhora vai em casa, pega os remédio e quando a senhora voltar aqui, ele não 

vai estar mais aqui vai estar em Caxias". Aí, quando peguei os remédios, já fui direto 

pra Caxias, na concentradora (de presos) de lá, 59ª (DP). E foi pra onde?... Foi pra o 

(presídio) Edgar Costa, porque a pena dele era uma semi aberta, já tinha passado no 

Manicômio. Aí ficou aquele trâmite de ir pro hospital psiquiátrico do Engenho (de 

Dentro) direto, fazendo medicação...da delegacia da 59ª,  todo tempo, chegaram a levar 

ele pro Engenho de Dentro. Ele chegou a ficar preso na própria 59ª, aí de Xerém 

levaram pra 59ª. E ficou um tempo lá, dois anos, mas aí tinha que levar o remédio lá e 

ele não podia...a médica falava que não podia entregar o remédio dele, e eu desesperada, 

ele já se tratava com essa medica há 50 anos. Aí eu fui na medica e ela "Eu não vou dar, 

eu não vou dar", aí a defensora fez um ofício, os policiais da 59ª levavam ele no hospital 

de Engenho de Dentro, aí falavam: "Solta a algema dele, ele vai entrar na sala e vocês 

não vão entrar, porque ele é paciente, ele não é perigoso, não tem periculosidade, e eu 

quero conversar com ele sem vocês. Vocês fiquem ai em pé na porta." Aí renovava o 

tratamento e a medicação, já entregavam pra ele a medicação, e eu fiquei em cima 

tentando transferir ele pra algum lugar que tivesse medicação. Porque era um transtorno, 

delegado brigava comigo, e ele não dormia sem medicação, foi onde eu consegui dele 

transferir pro (manicômio judiciário) Heitor Carrilho. 

Marcos: (Eu era) preso comum...Vi a parada, dá uma estocada, duas, no rapaz, tá 

morto. O cara deu uma estocada no rapaz no peito...rapaz ficou cego. Tinha um 

velhinho lá que era totalmente cego e tava preso no Manicômio. Tinha muita gente 

abandonada, tinha um que mijava na caneca e bebia, tinha um que matou pai e mãe 

porque tavam velhinhos, teve um que matou a mãe e guardou em casa, e guardou em 
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casa. E tinha uma presa que ela só comia porque a mãe dela experimentava a comida, 

porque ela tinha medo de comer.  

Rosangela: Tinha medo da mãe dela matar ela, então primeiro ao levar a comida, a mãe 

dela tinha que comer antes dela, pra ver que tava tudo certo com a comida. E ela só 

comia fumando, ela achava que aquilo...ela só comia fumando, fumava e comia, fumava 

e comia. Quer dizer a gente viu coisa ali do arco da velha, coisa que nunca vi, foi a 

minha pior convivência foi ali, no manicômio (judiciário).  

Marcos: Fiquei 7 anos presos no total. No Heitor Carrilho, fiquei um ano. 

Rosangela: Ele conseguiu ficar no presídio comum, conseguiu uma vaga. 

Marcos: Aí voltei pra 59ª (DP) e inaugurei o Edgar da Costa, o Edgar da Costa em 

Niterói. Não podia ficar na cela de manhã, saía todo mundo da cela, a cela tinha que 

ficar vazia e todo mundo tinha que ficar no pátio. Tinha a cantina do chefe de 

segurança, então, você era obrigado a comprar comida lá na cantina 

Rosângela: Aí, na época eu comprei, era uma cafeteira, né?  

Marcos: É, tinha uma...eu comia miojo, miojo todo dia, ela levava. Eu esquentava a 

água, deixava ferver, e botava o miojo. Duas capas de pilha com a madeira, já trazia o 

fio, botava na tomada deixava ferver e depois que fervia, eu tirava e deixava ali, e 

tentava deixar por meia hora o miojo pra comer. Tinha sempre comida (na unidade), 

mas era intragável a comida. O doente mental que fazia comida, como ia ser essa 

comida? 

Rosângela: Não tinha como comer, era feita pelos internos, quer dizer tem presídio 

também que é feita pelos internos, mas é pessoa em sã consciência né, não é pessoa 

piradinha. 

Marcos: A gente não conversava entre a gente, era tudo meio distante, era gritando, 

"Você aí, você aqui" (...) Se você se alterasse um pouco, você ia pra tomar injeção, o 

cara ia lá e (era) eletrochoque, e ficava dois, três, dias na cama sem beber, sem comer, 

sem dormir, se urinando, sem força de se levantar, por causa da injeção que era forte e 

eletrochoque, eles aplicavam isso como uma forma de punição, muito frequente. (...) 

Tinha a surda. A cadeira surda, uma cela pequena, você não pode se deitar, mandavam 

ficar em pé e as pessoas eram postas lá como forma de punição. 
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Rosângela: Ali era o castigo, porque no presídio já era outro tipo de castigo. No 

presídio, são dois tipos de castigo, o buque que é o castigo do guarda, -- Marcos fala: E 

o outro é cortar regalias -- e o outro era ficar trancado, eles davam um castigo aí. Era o 

seguro, o seguro pra não morrer, que aí o preso falava "Você vai sair do coletivo e vai 

pro seguro pra não morrer". Era o castigo do preso pro preso. E o que era o castigo do 

guarda, era uma cela vazia que você ficava lá vinte, trinta, dias de castigo sem ver nada. 

Perde tudo, as sucata, dinheiro, roupa, e quando a pessoa volta não tem nada, começa do 

zero. 

Marcos: Que às vezes, um preso te dá alguma coisa, passa no caminho e o guarda não 

ta vendo e joga pela grade um pão, joga uns maços de cigarro, aí você põe...e lá jogava 

cachaça pra beber que a água era muito feia, nojenta. --Rosângela fala: Ele teve na 

Colônia Agrícola de Magé -- Aí, você bebe pra não sentir frio e guarda, pros guardas 

não ver. 

Rosângela: E aí foi também muito ruim, porque era uma cadeia que você tava preso 

pela consciência. Não tem muro, não tem muro, era arame farpado, a porta ficava 

aberta, era um arame em torno, era uma cerca de arame, você tava preso pela 

consciência. Tinha um confere de duas em duas horas, então quando chamava o preso 

tinha que estar ali, mas o preso podia pegar uma autorização e ir pra rua. 

Marcos: Depois de 16:00 horas que largavam o trabalho, tinha até 17:30 horas pra ir na 

rua, aí podia beber uma cerveja, comprar uns ovos, comer uma batata, porque ali tinha o 

que comer, tinha horta tinha tudo lá. 

Rosângela: Magé foi a pior cadeia, porque é cadeia de barbante. Ta preso pela 

consciência, você tinha que ter a consciência de que tinha que estar lá. Sabe o que é 

botar o pé na rua, o preso sem poder ver o sol? Eu conheço preso de Bangu que ficou 

cinco anos sem sair. Nessa época, que meu filho foi preso, o Ângelo, teve uma menina 

que foi presa também e eu fiz carteirinha de amiga pra ela, quer dizer eu visitava ele 

num dia e ela no outro. Ele foi preso, ele passou por várias cadeias, nessa aqui de baixo 

que desativou, na Polinter. Teve na Polinter, da Polinter foi pra Água Santa, depois pro 

Frei Caneca, do Frei Caneca foi pra Japeri...Aí lá, em 2005, eu conheci o pessoal do 

IDDH, a Patrícia (Oliveira), o Marcelo Freixo. Que o Marcelo Freixo que transferiu ele 

pra Bangu, que foi ali que ele foi pra semiaberta no (Muniz) Sodré. Ficou cinco anos 

preso, isso foi em 2005. Ele foi preso porque ele usava maconha, aí teve um vizinho que 
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denunciou essa maconha. Quando ele chegou, quando pegaram ele em casa, não 

levaram ele pra delegacia, levaram ele pra dentro do Batalhão, lá pegaram um saco de 

maconha, um de cocaína, e duas gaúchas, e ele ficou preso seis anos por porte de droga. 

Os policiais fizeram isso com ele, aí fui reclamei, fui no (jornal O) Dia, fui capa do 

(jornal O) Globo. Aí os policiais "Ah, você reclamou? Ele vai tomar outro processo". Aí 

ele tomou outro processo (como se estivesse) dirigindo num assalto. Meu filho nunca 

dirigiu na vida dele. Pegaram um senhor funcionário da delegacia e botaram meu filho e 

essa mulher reconheceu meu filho como quem assaltou ela. Meu filho tava muito 

revoltado. Nessa época ele trabalhava no hospital do Fundão, nesse dia ele tava de 

plantão e mesmo assim ele foi condenado 

Quando meu filho foi preso, eles torturaram muito meus filhos, meu filho tinha que 

assinar que aquelas atas, (que) aquelas drogas tudo era dele. (Foi torturado) dentro de 

casa e quando chegou no Batalhão também. E dentro da delegacia, quando chegou lá, o 

próprio (policial) civil falou "Para de bater no rapaz, o rapaz já tá aqui dentro. Ele já não 

assinou? O que vocês querem mais?" E ele foi acusado de ter matado policial no túnel 

Rebouças, sendo que quando chegou no presídio, eles já sabia...lá dentro já sabia que 

não foi meu filho, porque lá dentro eles sabem de tudo, já sabia quem matou e eu 

consegui provar que não foi meu filho. 

(Foi) espancamento (que ele sofreu), ele apanhou em casa, ele falou "Mãe, bateram na 

porta". Era um quarto pequeno eu tinha uma barraca de camelô e ele...ficava ali nesse 

quarto, era um quarto pequeno. Aí ele falou "Mãe, tão batendo na porta". Aí quando fui 

lá, eu fiquei em pé e quando foi os policiais já tavam ali na porta, meteram o pé na porta 

e perguntou (para o Ângelo) "Você tem filhos". Aí ele falou "Não". Aí arrancaram o 

chaveiro dele, da minha sobrinha, que era o chaveiro dele da mochila da nike que era a 

que ele trabalhava, pegaram logo a mochila pra eles, revistaram as roupas deles, 

roubaram algumas roupas, roubaram o tênis dele e pegaram um vizinho e levaram esse 

vizinho também. Sendo que esse vizinho, eles botaram como testemunha que meu filho 

tava com droga. Ai esse vizinho fugiu com medo, não deu depoimento e depois eu 

consegui que ele fizesse uma declaratória no cartório.  

(No caso em que foi acusado de matar um policial) Eles começaram a me perseguir 

muito, porque eu fui na ouvidoria, aí eu tive que pedir um habeas corpus preventivo, eu 

gastei todo meu dinheiro, todas minhas economias, porque quem fez isso foi um ex 
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policial, também era um vizinho, que denunciou o meu filho. Mas o meu filho foi 

denunciado ali como matador de policial, mas meu filho não matou policial nenhum e 

todo mundo sabia e eu pude provar isso.  

(No caso do flagrante forjado) Esse vizinho pagou 500 reais pra prender meu filho, foi 

pago em espécie, os policiais falaram na frente do meu filho “Desses 500 reais que nós 

recebemos, nós vamos beber vinho o dia todo porque tá frio”. Tava chuvoso, foi na 

época da páscoa, minha mãe tinha viajado pra Barra de São João porque ela tem casa lá 

e levaram o meu filho preso, mas antes passou num Batalhão pra  pegar essas armas e 

essas drogas. E ai no Batalhão apanhou mais, porque tinha que confessar que aquilo era 

dele. Ele tinha que assinar a nota de culpa, e aí ficaram o dia todo batendo nele até ele 

assinar. 

(A pessoa que matou o Ângelo) é ex policial também, os dois expulsos, porque quando 

o Estado não quer, é que já não tá mais prestando, né. O Estado treina pra matar, fazer 

maldades, entendeu? 

(Sobre as condições na prisão) Tudo a gente que comprava, a coberta, casaco, tudo, 

tudo, tudo, tudo. Sistema não deu nada. 

Marcos: Vende tudo, cigarro, vende tomate, vende pimentão, vende cebola, vende 

linguiça, vende carne seca, vende sardinha, vende tudo na cadeia. O Estado não garante 

nada 

Rosângela: O Estado não da nada não, o estado quer arrecadar mais presos pra jogar lá 

dentro, porque eles ganham uma parte, cada preso é um valor, e eles ganham muito 

mais. Dizem que cada preso custa ao Estado algo como mil reais, mas lá dentro eles 

faturam com os presos. Aquilo ali é uma multinacional. Faturam vendendo tudo, ó, por 

exemplo, uma cama...você chega e entra e dorme no chão, pra passar pra cama você tem 

que pagar a cama pro agente. (...) Quando a gente entra...(eles) quebram tudo, quebra 

tudo. Já comprei, com meu filho, umas três televisões, roupa queimam, tudo rasgam, 

tudo, tudo que o preso tem. 

Marcos: Eles dizem que vão te deixar colchão, te dar cobertor, te dar isso, dá nada. 

Pasta dental, sabonete, o Estado não te dá nada. Você tem que entrar pelas suas 

condições, viver pelas suas condições. Nem condições de higiene, saúde, nem 

tratamento adequado. 
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Rosângela: Não tem remédio, não tem remédio, na medicação dele na época ele até 

tinha...agora eu to com um sobrinho preso, a minha filha que é enfermeira tem que dar 

receita, comprar o remédio e levar. Os presos tão tudo morrendo lá dentro, meu 

sobrinho falou que todo dia morre um. "Tia, o cara morreu aqui do meu lado ó". Do 

lado dele. Tem um preso magrinho de fraldinha, tuberculose. Tá imperando a 

tuberculose lá dentro, se pedir pra ir no medico toma uma surra. Vai no médico sim, 

mas toma uma surra antes, vai apanhar. Igual quando meu filho foi transferido, me 

avisaram "Ele vai ser transferido, mas vai tomar uma surra". Ele falou "Mãe deixa me 

bater, nem que eu vá de cadeira de rodas, mas eu quero a transferência". E quando vem 

embora também. A surra dada pelos agentes. 

A revista corporal, você sobe numa escadinha, tem um tablado, primeiro sentava no 

banquinho...aí sobe na escadinha, aí você se abaixa de frente e de costas...Inclusive, eu 

fui confundida numa dessas revistas que eu sentei no banquinho e quando senta no 

banquinho é com roupa. Me parece que apitou, aí eles falaram "Tira a roupa", tirei, "Se 

agacha", agachei, de novo, agachei, "Vamos pro scanner". Não tinha um scanner na 

frente, aí fui pro scanner, chegou lá...aí de lado, de cá, de cá, de lá, aí ele disse pra mim 

"Você tira o que você tem dentro de você e entrega". Aí eu falei "Eu vou voltar pra 

unidade" e quando chegou na unidade, o diretor falou pra mim que eu teria que ser 

revistada de novo, aí eu falei pra ele "Olha só, eu quero ser revistada sim, mas você me 

traz uma ginecologista. Porque se você não achar nada dentro de mim, você vai ter que 

se ver comigo", aí ele voltou atrás, ele falou pra mim que eu estava com gases. Aí eu 

pedi pra falar com a (assistente) social e quando chegou lá, eu falei pra ela e ela 

começou a dar gargalhada, e eu falei que não estava achando graça de nada e fui na 

delegacia de Bangu. Lá eu fiz um BO contra eles e botaram fato atípico. Sendo que 

nesse dia tinha lá uma doida desvairada com bebezinho e drogas dentro do bebezinho, 

quer dizer ela era minha única testemunha e eu não podia por ela como testemunha, 

porque não é uma pessoa idônea. Aí que aconteceu, me deparei dentro da defensoria, 

uma defensora me pedindo desculpa pelo Estado...aonde me aborreceu bastante. 

(O Estado é) racista, fascista tudo de ista...quer dizer eu, as mães de vitimas de 

violência, é porque eu nunca tive esse contato com elas nem com as meninas de 

Manguinhos, vim ter agora. Porque meu filho morreu e fiquei de braço cruzado, eu 

fiquei demente. Aí depois que resolvi procurar a Patrícia (Oliveira), aí eu fui na ALERJ, 

aí fui pedir na ALERJ o telefone das mães e falaram que não podiam me dar 
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diretamente e me deram o numero da Mônica (Cunha). Porque eu vi o Café das Fortes 

(projeto que organiza café das manhã de acolhimento para mães de vítimas da violência 

do Estado) e eu quis ir ali no Manguinhos pro Café das Fortes. E eu já conheço Jacaré, 

Manguinhos, conheço tudo. Morei no Andaraí, morei em Vila Isabel, minha tia é 

presidente da associação (de moradores) de Vila Isabel, morei no Grajaú, Nova 

Divineia, morei em tudo que foi lugar. Conheço muitas pessoas, até dentro do presídio 

mesmo eu conheço muitos presos, muitos, porque na época que meu marido foi preso, 

eu tinha uma barraquinha dentro da cadeia. Porque ele bebia, não podia ficar (tomando 

conta da barraca), aí chegou um preso e falou "Tia, pode deixar que eu vendo tudo pra 

você". As coisas simples de casa, uma linha, uma agulha, um elástico, um isqueiro, 

cigarro, era onde eu fazia minhas passagens. 

Esse ritual (da visita) a gente começa a fazer dois dias antes, a gente vai no mercado 

compra e tempera(a comida), aí compra...vai, compra sucata, compra o suco, aquelas 

bolsas e aí prepara um dia antes ou de manhã. No tempo do meu marido não precisava 

ser de madrugada (a ida para a fila da visita), no tempo do meu filho já teve que sair 

bem cedo, e se atrasa no ônibus, se atrasa no mototaxi, agora já tem aquela fila lá fora, e 

fica tudo mais difícil. A minha cunhada, ela tá indo de 15 em 15 (dias), tá indo duas 

vezes na semana. A pessoa vai cansando, é uma coisa que cansa. O guarda não atinge só 

o preso, ele atinge a família. 

Aí eu perdi meu filho e fiquei um pouco parada né...e (depois) fiquei nessa caminhada 

com as mães, o Julho Negro, fiz aquele acompanhamento todo, todos os encontros...eu 

ia em todos porque me sentia mais fortalecida. Cada mãe é um apoio que dá, né, uma 

pra outra, que elas são muito unidas cara, uma ajudando a outra, dando força pra outra, 

entendeu? Isso aí me levantou muito, que eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha 

vida. Nem que eu ia fazer, foi o tiro e queda, tiro e queda, aquilo ali foi muito bom pra 

mim. (...) Eu fiquei sem chão. Porque todo domingo eu ia pro (morro do) Alemão, 

sábado e domingo. Aí ia almoçar, o almoço tá pronto, aí ia ele e meu marido e ficavam 

ali, quando não tinha tiro, né, porque ele morava ali atrás da creche, ali no Campo do 

Sargento (no morro do Alemão), e ali era muito tiro, muito tiro. Na (rua) Relicário, ele 

morava na Relicário, ali no Campo de Sargento, onde tem a padaria ali. E minha neta, 

até hoje, quando ela vai estudar ela "Ó, a tia falou, mãe, (que) tiro (é para) deitar no 

chão". Ela morava ali coladinha na creche, a gente viu essa menina Eduarda (Maria 

Eduarda de 13 anos que morreu dentro do colégio em Fazenda Botafogo - Acari) 
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morrendo dentro do colégio, quer dizer, a gente fica preocupado. É a sensação do 

morador estar dentro de casa agora (e) tem uma chave que eles entram, você vai ver, 

você chega em casa, a polícia tá dentro da sua casa. Comem o que quiser, mexem na 

roupa na casa, na geladeira, no dinheiro, mexem em tudo que a pessoa tem, fica 

complicado né. 

 

*** 

 

6.2 Casos ocorridos em Manicômio Judiciário: Acompanhamento e 
Desdobramentos Administrativos e Judiciais. 

 

A documentação referente aos dois casos aqui descritos foi cedida pela defensora 

pública do Núcleo da Sistema Prisional (NUSPEN), responsável pelo acompanhamento 

de ambos. Os nomes, assim como os números dos procedimentos, foram suprimidos 

para a manutenção e respeito ao sigilo das vítimas e familiares. Assim como os casos 

expostos no item 5.3, esses são apenas exemplos de inúmeros casos de violações que 

poderiam estar aqui descritas. Mais uma vez, a escolha decorreu das parcerias travadas 

ao longo da pesquisa e servem para exemplificar uma dinâmica de violação existente 

desde a ponta - polícias e sistema prisional - até os órgãos do poder executivo e do 

sistema de justiça responsáveis pela investigação, denúncia e julgamento dos casos - 

seja na esfera criminal, cível ou administrativa. 

 

 Suposto Suicídio de R.T. (2017) 

Em 04 de maio de 2017, R.T., internado provisório no Hospital de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo desde 2014, foi encontrado sem vida em sua 

enfermaria (cela), enforcado com um lençol. Mesmo com suposta sentença absolutória 

imprópria (medida de segurança) datada de 2016, que sequer pode ser encontrada nos 

autos do processo de conhecimento, a carta de execução de sentença jamais foi 

expedida. Foi aberta sindicância para apurar a sua morte, cujas cópias todavia não foram 

obtidas pela defensoria pública. 
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R.T., diagnosticado com Transtorno de Personalidade Paranóide (F60), era internado 

provisório no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo, por 

suposto homicídio praticado em 07/12/2014 contra agente da administração 

penitenciária no Instituto de Perícias Heitor Carrilho, onde vivia na condição de 

abrigado, após ter extinta três outras medidas de segurança de internação. Em 2016, 

R.T. foi absolvido impropriamente no referido processo de conhecimento, tendo sido 

aplicada medida de segurança de internação com o prazo mínimo de três anos. 

Entretanto, tal informação jamais foi encaminhada ao juízo da VEP ou ao hospital 

Henrique Roxo, até data posterior ao seu óbito. Assim, jamais foi expedida a carta de 

execução de sentença correspondente, não tendo ocorrido formalmente o início da 

execução penal da medida de segurança e, consequentemente, inviabilizada a concessão 

de qualquer benefício para R.T. Quando da sua morte, R.T. encontrava-se em flagrante 

situação de abandono familiar e institucional. 

Conforme relatório elaborado pela Equipe Técnica Assistente ao paciente na referida 

unidade, em 04/05/2017 R.T. foi encontrado sem vida na sua enfermaria por inspetores 

penitenciários e pela equipe de enfermagem. Em 18/07/2017, foi elaborado pelo diretor 

da unidade um relatório esclarecendo que na manhã do óbito, um inspetor de segurança 

foi alertado, através de gritos de pacientes da Enfermaria B-7, que R.T. encontrava-se 

morto no local. O inspetor, ao deslocar-se à enfermaria, constatou que o paciente 

“estava enforcado com um lençol”, tendo sido considerado que o ato não havia sido 

presenciado por qualquer outro paciente, uma vez que estes estariam “sob o efeito dos 

psicotrópicos utilizados em tratamento médico”. Afirma o relatório que o local foi 

preservado para execução da perícia, havendo os fatos sido registrados na 76ª DP, além 

de ter sido aberta uma sindicância interna. 

Em 11/05/2017, foi solicitada pela defensoria pública cópia da sindicância instaurada 

para apurar o óbito de R.T., que ainda não foi recebida. Em 20/07/2018 a solicitação foi 

reiterada. 

 

 Suposto Suicídio de P.F. (2017) 

Em 22/05/2017, P.F., que cumpria medida de segurança de internação no Hospital de 

Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo desde 2011, foi encontrado 
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enforcado por um lençol nas grades da enfermaria para onde tinha sido alocado. P.F., 

diagnosticado com esquizofrenia, foi vítima de uma série de agressões durante o 

período de internação psiquiátrica, e tinha audiência de desinternação agendada para o 

dia 31/05/2017, quando possivelmente teria garantida a sua liberdade. Conforme 

descrito no livro de registro de ocorrências da unidade, na manhã do fato um inspetor de 

segurança e administração penitenciária (ISAP) adentrou a galeria “A” para dar início às 

atividades diárias, quando percebeu que o referido paciente não atendeu ao chamado 

para uso de medicamento. Investigando a enfermaria individual “A4”, onde P.F, estava 

acautelado, verificou-se, então, que este estava amarrado pelo pescoço às grades de 

ferro de uma janela, através de um lençol. A equipe de enfermagem foi notificada, 

sendo o óbito constatado na sequência. O registro de ocorrência realizado, além de 

reiterar as informações acima, esclarece que a enfermaria A4, onde P.F. se encontrava, 

além de individual, não é coberta por câmeras, de forma que nenhuma outra pessoa teria 

presenciado o fato. 

Meses antes, durante atendimento jurídico realizado pela Defensoria Pública do Núcleo 

do Sistema Penitenciário no dia em 31/08/2016, P.F. relatou haver sofrido agressões na 

face por um agente de segurança após recusar a levantar-se do banco onde aguardava, 

na fila, o atendimento da Defensoria Pública. Naquela data, P.F. sentindo-se ameaçado, 

irrompeu à sala da equipe técnica, local onde a defensoria pública conduz os seus 

atendimentos, sendo prontamente agarrado pelo pescoço por um dos agentes de 

segurança. As agressões, que tomaram lugar na presença da própria defensora pública 

em atuação junto ao hospital psiquiátrico, e só foram cessadas à pedido dela e por 

intervenção da equipe técnica. 

Logo em seguida, e antes mesmo que P.F. tivesse a oportunidade de relatar o ocorrido 

aos presentes, o subdiretor e o chefe da segurança da unidade adentraram na sala com 

três outros pacientes, que prontamente puseram-se a apresentar a declarada “versão 

oficial dos fatos”, segundo a qual “não houve tapa na cara”. Neste mesmo dia, 

finalmente, durante o atendimento jurídico de P.F., este, após relatar o ocorrido, afirmou 

temer pela sua integridade física, receando especialmente que fosse encaminhado ao 

“porquinho”. Segundo informações dos pacientes do referido hospital psiquiátrico, o 

“porquinho” seria um espaço de tortura; uma cela individual com vaso sanitário 

entupido (nada mais que uma fossa no chão da cela), onde eram deixados em 

isolamento os pacientes indisciplinados, sem banho de sol, por períodos de 30 a 90 dias. 
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Em 05/09/2016 foi instaurada Sindicância para apurar os fatos, sendo inclusive 

publicada no D.O. nº 167 de 13/09/2016. Não há, entretanto, maiores informações sobre 

o desenrolar do episódio. Esta não foi a primeira notícia de agressão sofrida por P.F. no 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. Durante atendimento 

jurídico realizado pela defensoria pública em 2013, este relatou ter sofrido agressões por 

funcionários e pelo médico do hospital, chegando a identificar alguns destes, que o 

agrediram com pancadas e pisaram em seu pescoço - no dia do atendimento o paciente 

apresentava feridas no pescoço e nas mãos, que estavam em carne viva. Em dezembro 

daquele ano a defensoria pública solicitou o encaminhamento do paciente à delegacia 

para registro do ocorrido e realização de exame de corpo de delito, mas não há maiores 

informações sobre o acontecimento. Anos depois, em 27/01/2017, P.F. relatou um novo 

caso de agressão, desta vez por outros pacientes do hospital. P.F. foi atendido pela 

equipe assistente e por um médico plantonista, e após solicitação de esclarecimentos por 

parte da defensoria pública, a direção da unidade informou, em 19/04/2017, que P.F. 

declarou ter sido agredido por outros pacientes, sem participação de servidores da 

administração penitenciária. Não há registro de quaisquer outras medidas tomadas em 

relação às agressões sofridas pelo interno. 

Após a notícia do óbito pelo suposto suicídio, o juízo da Vara de Execuções Penais 

determinou o oficiamento da unidade para esclarecimento dos fatos que ensejaram a 

morte de P.F. A direção da unidade narrou então a dinâmica presenciada pelo inspetor 

de segurança, já destacada neste relatório. Após a ciência do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, P.F. teve a pena declarada extinta e o processo executivo-penal  

arquivado. Não houve a abertura de maiores investigações sobre o caso. 
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7. Sistema Socioeducativo no Estado do Rio de Janeiro 

 

O Sistema Socioeducativo - cumprimento de medidas restritivas de liberdade por 

crianças e adolescentes. 

Ana Marcela Terra41 

 

Esta parte do relatório pretende analisar o panorama do sistema socioeducativo no 

período democrático, após 1988. Para isto, iremos introduzir o debate das medidas 

socioeducativas, refletindo rapidamente sobre sua história e situação atual.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) é 

a lei que versa sobre a proteção integral para esta parcela da população no Brasil. Em 

seu artigo 104, o ECA dispõe que são penalmente inimputáveis os menores de dezoito 

anos, ou seja, ao cometer algum tipo de ato infracional, a criança e o adolescente serão 

responsabilizados pelos seus atos através do cumprimento medidas socioeducativas e, 

em nenhuma hipótese, cumprirão pena de prisão, restrita somente aos adultos. A 

responsabilização de adolescentes e jovens de 12 a 17 anos e 11 meses é chamada de 

medida socioeducativa, e esta só pode ser cumprida mediante julgamento.  

A Constituição Federal de 1988 também garante esse direito em seu artigo 228, além de 

afirmar no artigo 227 que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida (...)”. O 

ECA, além de dispor sobre possíveis medidas socioeducativas a serem cumpridas, fixa, 

principalmente, a noção de proteção de crianças e adolescentes brasileiros, 

determinando o dever do Estado, da família e da comunidade na educação, saúde, lazer, 

enfim, na proteção integral deste público. Em seu capítulo IV “Das medidas 

socioeducativas”, logo na primeira seção, o artigo 112 dispõe: 

 

Art 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

                                                        
41Psicóloga, Mestre em Psicologia Social, doutoranda em Políticas Públicas e Formação Humana (UERJ), 
ex-assessora da vereadora Marielle Franco.  
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I – advertência; 

II – obrigação de reparar o dano; 

III – prestação de serviços à comunidade; 

IV – liberdade assistida; 

V – inserção em regime de semi-liberdade; 

VI – internação em estabelecimento educacional; 

VII – qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI  

(BRASIL, 2011, p.57-58) 

 

Outra lei que versa sobre os adolescentes em conflito com a lei é o SINASE – Sistema 

Nacional de Ações Socioeducativas (Lei 12.594/2012). A partir do ano de 2012, este é o 

sistema de regula o funcionamento de todas as medidas socioeducativas, fixando como 

elas devem ser cumpridas na prática (como por exemplo, que esfera política é 

responsável pela efetivação das medidas ou qual deve ser a quantidade máxima de 

adolescentes por alojamento). O SINASE é regido por 16 princípios. Entre eles, 

destacamos alguns para a reflexão deste texto. a) o “respeito aos direitos humanos”: 

mais que uma expressão, é o respeito à dignidade humana, ou seja, acesso à 

alimentação, à água potável e alojamento em condições mínimas de salubridade, por 

exemplo; b) a “excepcionalidade, brevidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento”, ou seja, o tratamento ao adolescente deve ser diferenciado, 

proporcionando a este cumprimento mais breve possível de sua medida, já que se 

diferencia do adulto por estar em processo de desenvolvimento, segundo diretrizes do 

ECA; c) a “incolumidade, integridade física e segurança”: o adolescente quando cumpre 

medida está sob a tutela do Estado. Isto quer dizer que o Estado tem o dever de proteger 

e zelar pela sua saúde, sua segurança, sua vida; d) por último, a “incompletude 

institucional, caracterizada pela utilização do máximo possível de serviços na 

comunidade, responsabilizando as políticas setoriais no atendimento aos adolescentes”. 

Um exemplo importante deste item é a possibilidade dos jovens em cumprimento de 

medida saírem das instituições para estudar. Isso quase nunca é feito, mas seria de 

grande importância para a continuidade do vínculo com sua comunidade e família. 

(BRASIL, 2012) 
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É importante destacar que há cinco alternativas de medidas socioeducativas possíveis 

antes da mais severa, que é a internação.  Mais à frente, a lei também dispõe que, 

havendo outra possibilidade de medida adequada, a internação não deve ser aplicada. 

Diante de alguns dados brasileiros, vemos que a alternativa mais brusca, que deveria ser 

cumprida apenas nos casos mais graves, tem sido aplicada de forma banal pelos juízes. 

Segundo o Levantamento Socioeducativo de 201642, de 2015 para 2016, ocorreu o 

aumento de adolescentes cumprindo medida de internação e a redução de cumprimento 

na semiliberdade e na internação provisória, como podemos ver no gráfico abaixo.  

 

Fonte: Levantamento Socioeducativo 2016. 

 

Alguns dados são necessários para nossa breve análise do sistema socioeducativo. Em 

2016, segundo o Levantamento Socioeducativo, foram atendidos 26.450 adolescentes 

neste sistema, sendo 70% deles em medida de internação (18.567), 8% em regime de 

semiliberdade (2.178) e 20% em internação provisória (5.184) (Levantamento 

Socioeducativo, 2016, p.5). O Rio de Janeiro, segundo estes dados, é o segundo estado 

em números de adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, chegando a 2.293 

pessoas.  

A maioria dos atos infracionais, aos quais esses adolescentes são acusados, são 

chamados crimes contra o patrimônio. Apenas uma pequena parcela é acusada de 

homicídio, definido como crime contra a vida. No Rio de Janeiro, esse cenário não é 

diferente. Dados do relatório temático do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate 

                                                        
42 Relatório disponível em: http://www.mdh.gov.br/todas-as-
noticias/2018/marco/Levantamento_2016Final.pdf Acesso em: 10 de out 2018. 
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à Tortura do Rio de Janeiro (MEPCT/RJ) mostram que nos três primeiros meses de 

2017, 42% dos adolescentes foram internados sob acusação de tráfico ou associação ao 

tráfico de drogas, 38% por roubo e apenas 2,9% acusados de homicídio.  

Vale salientar que o encarceramento desses jovens - em sua maioria negros e pobres - é 

feito com base em crimes sem violência ou grave ameaça. Por outro lado, o Estado, 

através principalmente de suas polícias, extermina diariamente essa mesma parcela da 

população. Utilizando-se principalmente do discurso da “guerra às drogas”, o Estado 

invade favelas e periferias e usa a coerção e a violência como formas de intervir na vida 

dessa população. Ou seja, enquanto de um lado os adolescentes negros e pobres são 

internados no sistema, majoritariamente, por infrações sem grande potencial violento - e 

lá dentro sofrem uma violência sem tamanho – por outro lado são executados 

sumariamente.  

Ao compararmos esses números com aqueles do mapa da violência (WAISELFISZ, 

2011, 2015), podemos perceber que uma parcela significativa dos jovens brasileiros 

estão em perigo. No país, a maioria dos jovens morre por assassinato. Obviamente, não 

é qualquer jovem que está sendo preso ou morto pela polícia, mas aqueles que são 

negros, pobres e periféricos. Ou seja, está em curso uma política de extermínio da 

população negra e pobre brasileira.  

(...) os jovens pobres, quando escapam do extermínio, são os “excluídos 
por excelência”, pois sequer conseguem chegar ao mercado de trabalho 
formal. Sua atuação em redes ilegais como o circuito do narcotráfico, 
do crime organizado, dos seqüestros, dentre outros vem sendo tecida 
como única forma de sobrevivência e se prolifera, cada vez mais, como 
práticas de trabalho à medida que aumenta a apartação social. 
(COIMBRA, NASCIMENTO, 2005, p.12) 43 

 

Ao debatermos o sistema socioeducativo é importante salientar que, apesar dele 

apresentar nome distinto e ser regido por leis específicas, a semelhança com o sistema 

prisional é assustadora. As torturas e maus tratos cotidianos e o não respeito às 

singularidades - como por exemplo, chamar os internos pelo número de matrícula e não 

                                                        
43Disponível em: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33843153/ser_jovem_ser_pobre_e_perigoso.pdf?A
WSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1539222064&Signature=jESvUv7vYRewI9
D4zq3Th8t%2FW9Y%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DSer_jovem_ser_pobre_e_ser_perigoso.pdf  Acesso em 10 out 
2018 
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pelo nome - são, na prática, parte integrante do cumprimento de medidas. Tudo isso 

num período físico e psíquico fundamental para o desenvolvimento do restante da vida 

de qualquer pessoa.   

Mesmo neste cenário, a partir dos anos 2000 se multiplicaram os projetos de leis que 

pretendem aumentar o período da medida socioeducativa de internação, que hoje é 

cumprida em no máximo três anos. Em 2015, foi aprovado, pelo Senado Federal 

Brasileiro, o Projeto de Lei 333/201544, de autoria de José Serra e relatoria de José 

Pimentel, que versa sobre o aumento do tempo de internação para 10 anos. Para ter 

força de lei, ele ainda precisa ser aprovado pela Câmara de Deputados. Este dado é de 

extrema gravidade, pois na prática significa manter parcela significativa da população 

jovem encarcerada, ou seja, sofrendo toda ordem de violação de direitos e perdendo, 

pouco a pouco, as expectativas de construção de um futuro. 

A mesma lógica vale para a Redução da Maioridade Penal, que também, em 2015, teve 

um triste marco histórico: o Projeto de Lei 171/1993 (primeiro a propor a redução da 

maioridade no Brasil) foi, pela primeira vez, aprovado pela Câmara dos Deputados. Este 

precisa passar pelo Senado Federal para ser aprovado em sua totalidade e se tornar uma 

lei em nosso país. Percebemos, diante desses acontecimentos, que há uma ideia antiga 

de que os jovens são grandes responsáveis pela violência nas cidades, quando nos dados 

anteriormente vistos, confirmamos que, objetivamente, são eles os que mais sofrem a 

violência, principalmente do próprio Estado. Segundo o Mapa da Violência de 2011 

(WAISELFISZ, 2011), o número de assassinatos de jovens (entre 15 e 24 anos) é tão 

grande que aumenta consideravelmente o coeficiente de assassinatos da população em 

geral. 

Entendemos que a responsabilização do adolescente que cometeu algum ato infracional 

é importante, porém não da maneira como tem sido efetivada. Não há, até hoje, nenhum 

dado científico que comprove que o encarceramento, seja ele de jovens ou adultos, 

diminui a violência. O que existe é um grande clamor popular pela prisão de pessoas 

que descumprem as leis, como se essa fosse a única saída para a resolução de conflitos 

em nossa sociedade.  

                                                        
44 Mais detalhes sobre o assunto no artigo “Aumento do período de internação socioeducativa: solução 
contra a violência?” disponível em: http://www.ayvu.uff.br/index.php/AYVU/article/view/153  



 

511 
 

Além disso, sabemos o quanto a mídia hegemônica pode influenciar na visão de mundo 

das pessoas, afirmando verdades e construindo narrativas violentas, contribuindo, assim, 

para a proliferação do medo e da insegurança na população. Sobre esse assunto, Brito 

(2014)45 afirma: 

(...) a mídia exerce papel fundamental na disseminação do entendimento 
de que os conflitos sociais devem ser envolvidos pela via criminal. 
Privilegia-se a publicização das emoções, criando-se indignação e 
produzindo-se o debate a partir daí. (...) hoje, ao mesmo tempo que os 
meios de comunicação supervalorizam alguns temas, deixam de lado 
notícias sobre certas guerras, genocídios e outras atrocidades. Pode ser 
de algum valor lembrar aqui a invisibilidade de noticias, considerações 
ou debates sobre Guantánamo (...) (BRITO, 2014, p.106) 

 

Podemos perceber, a partir das reflexões dessa autora e de tantos outros como Nilo 

Batista (2002)46 e Cecília Coimbra (2001)47, que grande parte do que vemos nos meios 

de comunicação, são fatos produzidos e editados que correspondem a certos 

acontecimentos no mundo. Logo, são verdades altamente questionáveis. 

Sendo assim, torna-se essencial a construção de documentos como este, que através de 

trabalho sério e comprometido, buscam depoimentos e investigação sobre o que de fato 

acontece no período denominado “democrático” em nosso país. A construção de outras 

narrativas se faz necessária em um momento onde as diversas violações de direitos 

humanos estão em curso e a vida da população, - principalmente pobre e negra – está 

sendo continuamente ameaçada. 

 

7.1 Memórias do Sistema Socioeducativo: Histórias e Relatos de Visitas 

 

 

 Testemunho de Sidney Telles: Membro da Comissão de Direitos Humanos da 

ALERJ 

 

                                                        
45 BRITO, L. M. T Bullying e cultura de paz no advento da nova ordem econômica. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ. 2014 
46 BATISTA, N. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. Disponível em: 
http://bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.html Acesso em : 10 out 2018 
47 COIMBRA, C.M.B. Operação Rio: o mito das classes perigosas. Rio de Janeiro: oficina do Autor, 
2001. 
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Eu sou filho de uma mulher que teve cinco mulheres antes, cinco filhas mulheres, e a 

minha tia, que estava junto com a minha mãe, viviam junto, tinha quatro mulheres, 

então eu sou o primeiro a nascer do gênero masculino depois de nove mulheres. Eu 

nasci no dia 06 de fevereiro de 1958, em casa, às 11h20 da manhã, num barraquinho de 

zinco lá no morro que era o final da Rua Espírito Santo, hoje é uma comunidade. Na 

época umas poucas famílias, no máximo umas 10 ou 15 famílias viviam naquela 

comunidade e a comunidade foi fundada pelo meu tio, marido da minha tia, que teve as 

primeiras, minhas primas foram as primeiras crianças a nascer lá. E eu, até os meus 10, 

11 anos, fui criado num meio só de mulheres.  

Quando eu tinha 12 anos, a minha mãe teve uma doença gravíssima. Ela teve um câncer 

que ela sofreu durante uns dois, três anos (com) aquele câncer, eu tinha mais ou menos 

uns 11 anos quando eu lembro da primeira vez que ela ficou internada no hospital, e nos 

dois últimos anos nossa rotina era visitá-la nos finais de semana no hospital. Ela só 

vinha passar o final de ano em casa conosco e no período que ela vinha ficar em casa, a 

única companhia que ela tinha era eu, porque as minhas irmãs trabalhavam para ajudá-la 

no sustento e eu ficava com ela em casa. E naquele período ela me ensinou a lavar, a 

passar, a cozinhar, a fazer tudo, porque ela dizia que ia chegar o momento que eu ia ter 

que fazer aquilo tudo por mim. E, assim, eu me negava a entender que ela tava me 

preparando para a partida dela. E minha mãe era uma pessoa muito inteligente, porque 

da família dela era a única que tinha concluído a educação primária.  

E aí com 16 anos, eu estudando de manhã e à tarde, eu fui estudar no (colégio) Soeiro, 

era um sacrifício que as minhas irmãs faziam. Todas elas trabalhavam como 

empregadas domésticas e ganhavam um salário mínimo ou próximo de um salário 

mínimo e o curso Soeiro era um curso caro. Eu morava na Praça Seca e o curso era em 

Cascadura. Cada uma tirava um terço do salário delas pra pagar o meu curso. Eu fui 

aprovado (na Aeronáutica), entre os 20 primeiros, eram 280 vagas para todo o Brasil e 

fui aprovado entre os 20 primeiros. Fiz todos os exames...Todas as vezes que eu venho 

aqui na Marechal Câmara, eu lembro que o antigo Ministério da Aeronáutica era aqui, 

hoje é o Comando da Aeronáutica, mas era o Ministério da Aeronáutica, e nós fazíamos 

todos os testes aqui: exame médico, psicológico, todos eram feitos aqui. E eu lembro 

que passei por todas as etapas e ficou...quando eu terminei os últimos exames aqui, que 

foi o teste psicotécnico, o responsável, que era um sargento suboficial, ele falou pra 

mim, ele era nordestino, e aí ele falou assim pra mim "É difícil ver um criolo", ele 
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falava assim, ele falou assim pra mim "É difícil ver um criolo...de cadete da aeronáutica, 

mas eu to torcendo por você, porque tu tá passando bem, tá cumprindo todas as 

etapas...". E aí me perguntou assim "Quem é o teu padrinho?" e aí eu falei assim "Eu 

não tenho padrinho, meu padrinho sou eu, meu padrinho é a minha escola, meu esforço, 

meu ensino". Aí, "Procura um padrinho, hein", ele me deu uma dica que eu, assim, 

ignorei, que padrinho? Eu já tinha padrinho, já tinha sido batizado, que padrinho que eu 

ia procurar? 

E no dia, que tava marcado para eu ir lá ver qual era a data de embarque, pegar a lista do 

enxoval - que a gente tinha que fazer um enxoval para levar lá pra Barbacena, onde era 

a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, ele veio: 

-  Ah, você veio aí, vamos lá, vamos lá ver. 

E eu acho que ingenuamente ele permitiu que eu chegasse perto da lista, e aí eu vi que o 

meu nome tava cortado da lista. Aí ele voltou, aí ele olhou pra mim assim: 

- Mas você não tinha passado no exame? Aconteceu alguma coisa contigo lá no 

Ministério onde você tava fazendo teste?  

E eu falei assim: 

- Não, não aconteceu nada. 

- E o que eles falaram pra você? Não falaram nada? 

- Não, não falaram nada, falaram que era só eu vir aqui para ver qual o dia que eu 

ia embarcar, pegar a relação do enxoval. 

- Mas você não tá relacionado, não. 

Eu falei: 

- Como que eu não to relacionado?  

- Não, porque eles comunicavam aqui mesmo se você fosse aprovado, 

tivesse...aqui mesmo eles já comunicavam, né. 

 

Eles falavam, usavam até um termo que era muito ruim né, porque era um jovem de 14, 

15, 16 anos, (diziam) que foi julgado incapaz. Eu via muitos, né, no decorrer do 

processo eles vinham com a relação: "Fulano, fulano, fulano, o candidato tal foram 

julgados incapazes. Então, se quiser recorrer, tem tanto tempo pra recorrer, procura o 

responsável e tem tanto tempo pra recorrer." Então, eu não fui julgado incapaz aqui, 

então tava, totalmente capacitado pra lá. E aí eu já saí dali meio desesperado. Eu falei 

isso, porque todas as vezes em que eu me via numa situação no meu trabalho, já com os 
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adolescentes, que eu tinha que resolver alguma situação de conflito, eu sempre pensava 

em quantas injustiças aqueles meninos não sofreram também, quantas vezes naquele 

período que eu tava deprimido, revoltado...às vezes eu ficava deprimido, às vezes eu 

ficava revoltado, quantas vezes eu não tive vontade de fazer alguma besteira e aqueles 

meninos não conseguiram controlar? 

Eu não podia fazer o que queriam que eu fizesse da minha vida, eu não poderia ser a 

pessoa que eles talvez tivessem julgado que eu fosse. Negro, favelado, sem 

nenhum...sem quem o apadrinhasse naquele momento ali, porque se eu recorresse 

daquela decisão, a gente tava em 1974, o que ia...eu iria pra onde? Pra FUNABEM ou 

pra algum outro lugar...que como vai contestar? Racismo? Num país desses, nessa 

democracia racial que a gente vive aqui? Fraude num concurso, ainda mais num 

concurso militar da Aeronáutica? O que eu ia poder falar sobre aquilo ali? Minha 

família muito menos...um bando de negro favelado, que ia poder reivindicar do Estado? 

E aquele não era um lugar pra mim, segundo eles. Acho que era um lugar pra qualquer 

um, mas segundo eles não seria lugar pra mim, tanto que me cortaram.  

Mas pra mim tudo isso foi aprendizado, eu não saí derrotado em nenhuma delas, porque 

como dizia um samba da Unidos de Lucas "perder injustamente também é vitória", 

então todas as vezes que eu perdi foi injusto, todas as minhas derrotas não foram 

derrotas, eu fui derrotado, mas não saí vencido. 

(Eu morava) na Praça Seca, no final da Rua Espírito Santo. Hoje é...o morro que era só 

no final da rua, hoje virou uma comunidade, onde tinha 10 famílias, hoje tem 500 

famílias vivendo, onde tinha 3 barracos, 4, 5 barracos, hoje tem muita gente vivendo. 

Porque no final dessa comunidade tinha uma pedreira, e aí quando essa pedreira foi 

desativada, há uns 30 anos, quase 40 anos atrás, aí o morro começou a ser ocupado. 

Primeiro virou pasto, tinha uma comunidade próxima que tinha umas pessoas que 

criavam gado, que deixavam o gado pastar no morro, e depois quando terminou a 

atividade da pecuária daquele pessoal, aí o morro começou a ser ocupado por pessoas 

para morar mesmo, a pedreira desativada, e as pessoas começaram a ocupar. Em 

seguida também veio o pessoal do tráfico e loteou uma parte do morro que tem a mesma 

lógica do capital, a especulação imobiliária tomou conta, os pioneiros foram 

praticamente expulsos e eles começaram a ocupar da forma deles lá. 
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Aí, com 21 anos, eu fui trabalhar no estaleiro...Aí, assim, por incrível que pareça, eu 

tinha que servir, né, no serviço militar, cumprir um tempo no serviço militar, e fui servir 

aonde? Na Aeronáutica, ali no Hospital Central da Aeronáutica no Rio Comprido. 

Fiquei 1 ano, 3 meses e 19 dias na Aeronáutica. Em 1977. É, em 77, entrei em 77, em 

julho de 77, saí em outubro de 78. Aí no final de 78, fiz o vestibular, aí em 79 eu fui 

estudar na UFF. Mas aí... 

(No hospital da aeronáutica), a gente não tinha contato direto com presos, assim, com 

presos políticos direto não, mas a gente tinha contato com alguns funcionários que 

tinham sido presos e torturados na Aeronáutica. Inclusive, tinha um local lá dentro do 

hospital, que era o porão, que soldado não tinha acesso, e segundo os servidores antigos, 

diziam que lá tinha sido um centro de tortura da Aeronáutica. Mas assim, normalmente 

dizem que foi naquele, no período de 64 e nos períodos seguintes, a categoria mais 

perseguida dentro da Aeronáutica, dentro das Forças Armadas, foram os sargentos 

mesmo, os cabos e sargentos que a princípio não aderiram ao golpe, eram pela 

legalidade. Mas a gente nem podia falar nisso em 1977, a gente ainda tava, eu lembro 

que os instrutores da gente lá, os que faziam o recrutamento lá no Campo dos Afonsos, 

diziam "Vocês tem que estar preparados para quando os subversivos chegarem".  

Em agosto de 79, eu comecei a estudar lá na UFF. Aí naquele ano teve a mudança de 

horários também, então o curso que era noite passou a ser tarde e noite. Aumentaram a 

carga horária e reduziram o tempo do curso, porque o curso era de 6 anos, reduziram o 

curso pra 4 anos, mas aumentaram a carga horária, então passou a ser tarde e noite. Eu 

fui levando, no primeiro semestre, no segundo semestre...no terceiro semestre já ficou 

complicado pra mim, porque as disciplinas da tarde já eram pré-requisito pra você ir pro 

profissional, então aí eu tranquei a matrícula. Tinha uma luta lá dos estudantes para 

revogarem aquela determinação, tentarem conciliar, mas não teve êxito. E aí, no ano 

seguinte eu abandonei mesmo, não fui mais nem trancar matrícula, fui reprovado por 

falta, e daí em algum tempo me comunicaram, me mandaram um comunicado lá pra 

minha casa, que eu tinha perdido a vaga.  

Nesse momento que eu comecei a trabalhar no estaleiro, eu também me envolvi muito 

com… Era um período muito, era o início da década de 70, tinha um movimento da 

Igreja, que era das Comunidades Eclesiais de Base, e aí eu me envolvi também nesse 

movimento. A nossa comunidade foi fundada, as comunidades católicas, a partir desse 
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movimento das CEBs, das Comunidades Eclesiais de Base. Tinha muita formação, e 

dentro dessa formação, tinha muita influência da teologia da libertação, que formou 

também politicamente alguns quadros dentro desse movimento. E nesse movimento, 

também foi criado a Pastoral de Favelas da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e aí eu 

entrei também nesse movimento da Pastoral de Favelas no Vicariato Suburbano. Assim 

eu comecei a minha iniciação no movimento social. Trabalhei 10 anos no estaleiro, 

entrei em 79 e, em 89 com a vitória do Collor para a Presidência da República, aquela 

galera que tinha feito abertamente campanha pro Lula, que se declararam de esquerda, 

dentro das fábricas, das instituições, também sofreram porque foram...Havia um 

movimento de, assim, dentro da construção naval, a construção naval tava sofrendo uma 

queda muito grande, os escândalos da SUNAMAN, essas coisas, e aí teve uma 

demissão muito grande nos estaleiros e eu também fui demitido. Já tava com 31 anos,  

já não era aquele jovem de 21 anos, voluntarioso, já tinha família constituída, três 

filhos.  

Inflação altíssima, com medo, eu deixei dinheiro na poupança, e aí o que aconteceu? 

Confisco do Collor. Sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, aí voltei lá e o que eu fiz? 

Peguei lá as ferramentas, as únicas heranças que meu pai deixou pra mim, as 

ferramentinhas dele, colher de pedreiro, o metro, o prumo, o que restou dele, voltei pra 

fazer biscate lá, junto com os meus vizinhos que também eram metalúrgicos e ficaram 

desempregados. Aí fomos, porque a maioria das pessoas que morava na comunidade 

trabalha como metalúrgico...eu trabalhava, eu e mais um outro vizinho trabalhava na 

Estibras, um outro, dois irmãos trabalhavam lá na Emac na Ilha do Governador, na 

época, e assim a gente vivia, a galera ali vivia na época da construção naval e da 

construção civil. 

A minha formação familiar não era católica, a minha mãe era umbandista. E, assim, fui 

batizado, fiz primeira comunhão, mas nem cheguei a me envolver com a religião da 

minha mãe, nem cheguei a me envolver com o catolicismo, eu tava ali flutuando...Por 

isso que a Bel (Isabel Mansur) fala que eu sou o católico mais macumbeiro que ela 

conhece. Mas eu acho que o movimento que teve na Igreja naquele período, que pegou 

um pouco da minha adolescência, eu acho que me incentivou a atuar não propriamente 

pela religião, mas pelo movimento de organização de comunidades que surgiu naquele 

momento.  
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Aprendi muito com o pessoal das comunidades. Lá em Acari a gente tinha o Nilton, que 

era uma liderança, lá no Chapéu Mangueira era o Bola, né, o primeiro marido da 

Benedita, que era uma liderança interessante, no Vidigal o Duque. Eu lembro que o 

Itamar era bem novinho lá no Santa Marta, mas voluntarioso, batia de frente lá com os 

comandantes do 14º Batalhão, que era de Botafogo. A gente tinha normalmente essas 

reuniões de organização lá no Sumaré. Na época, o Cardeal do Rio de Janeiro abria 

espaço lá no Sumaré pra gente fazer essas reuniões, ou ali na Glória, na Mitra, onde 

funciona ali...que foi também a Mitra Diocesana que já foi residência do Cardeal, antes 

de passar lá pro Sumaré era ali na entrada da Glória, onde tem o prédio...que funcionava 

também a Pastoral de Favelas ali.  

Devo muito a minha militância a esse período dessa formação. E, depois que eu fiquei 

desempregado, fiquei 2 anos desempregado, e aí tava prestando serviço, fazendo 

trabalho voluntário numa instituição na Cidade de Deus, que era a Obra Social de Apoio 

ao Menor em Convivência com o Idoso, que era chamada OSAMI, e essa obra social 

era dirigida por uma pessoa que tinha sido Presidente da Associação de Moradores lá da 

Cidade de Deus, a Dona Teresinha, Teresinha de Jesus. Essa senhora ainda é viva hoje. 

Ela deve ter uns 80 anos. A princípio, ela parece uma pessoa muito frágil, bem 

magrinha, mas tinha uma força tremenda, uma energia tremenda lá na Cidade de Deus 

pra levar aquele trabalho a frente, e com todos os conflitos que tinha na Cidade de Deus. 

Era uma mulher, Presidente da Associação de Moradores, como não havia muitas 

Associação de Moradores...Aí (eu) trabalhando lá naquela obra, trabalhando como 

voluntário, um dia surgiu, nós fomos a um encontro, aí surgiu a oportunidade de eu 

trabalhar lá em Nova Iguaçu, na época no CRIAM. 

E tinha, assim, um fato também que eu não posso deixar de citar. Quando a minha mãe 

faleceu, eu continuei na comunidade ali, mas numa outra situação, porque tinha uma 

senhora, que ela tinha uma condição financeira boa, razoável, e a minha tia, no velório 

da minha mãe, falou que a minha mãe não queria que eu parasse de estudar, e assim, 

ninguém na minha família teria condições de me manter na escola, até porque as minhas 

irmãs muito mal conseguiram se manter, e uma já tinha casado, já tava com filhos. E aí 

essa senhora falou assim "Olha, eu fico com ele até a hora de ele ir pro quartel, pro 

serviço militar". E assim foi, eu saí de um barraquinho de zinco que quando chovia 

entrava água por cima, entrava água por baixo, e fui morar numa casa que tinha um 

quarto só pra mim. Mas eu sabia qual era aquela relação. Ela me acolheu na casa dela, 
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eu não fazia nada, não deixava eu lavar nem um prato que eu comia...Aí todo mundo 

achava assim, "Pô, ele vai ser uma pessoa, vai ser um empregado da família". Negativo. 

E aquele ano que eu fiquei sem estudar, foi ela que me levou pro psicólogo, ela que 

conseguiu que eu fosse atendido por um psicólogo, pra não...pra eu retornar aos meus 

estudos. Então, dos 14 aos 18 anos eu morava, morava não, dormia na casa dessa 

senhora, me alimentava na casa dessa senhora, mas todo dia eu tinha que ir na casa das 

minhas irmãs. Mas ela também foi uma das pessoas que me reaproximou do meu pai, 

explicando pra mim qual era...Porque eu tinha 14 anos, era uma vergonha pra mim ver 

meu pai caído na sarjeta, bêbado, e aí eu ficava envergonhado, mas ela estimulava 

também que eu...tivesse uma outra relação com meu pai. Tanto que quando o meu pai 

morreu, na época que eu tava estudando, eu tava na UFF, ele tinha sofrido um infarto, 

depois no segundo infarto eu tava conduzindo ele pro hospital, e ele morreu nos meus 

braços na emergência do hospital. O último suspiro que ele deu, ele tava abraçado 

comigo.  

Aí, a gente trabalhava naquele serviço voluntário na Cidade de Deus. Um dia nós fomos 

num encontro acho que no SESC, sobre empregabilidade, porque a gente trabalhava 

muito com jovens da Cidade de Deus. Aí um amigo meu, que a gente tava junto nesse 

trabalho nessa obra social lá da Cidade de Deus, tinha trabalhado, tinha sido uma das 

pessoas que implantaram a Casa de Acolhida aqui no Catete, que é da Pastoral do 

Menor, da Diocese do Rio de Janeiro, e ele foi um dos primeiros educadores ali daquela 

casa, educadores de rua. Aí, ele recebeu um convite pra trabalhar lá em Nova Iguaçu, aí 

ele falou assim "Ah, eu posso ir lá trabalhar, mas eu gostaria que ele fosse também 

comigo, porque a gente tá fazendo um bom trabalho junto com os meninos aqui na 

Cidade de Deus." Aí a senhora falou assim "Ah, eu não sei, vocês vão lá, conversam 

com a Coordenadora de lá", que antes era Coordenação, não eram Diretores, eram 

Coordenadores as pessoas que dirigiam os CRIAMs. Aí fomos lá conversar, aí ele falou 

assim "Não, vamos fazer o seguinte, dá prioridade pra ele, porque ele é mais novo, meus 

filhos já tão todos criados." Ele na época tinha uns 40 e pouco, 50 anos já, e eu tinha 33, 

tava desempregado, tava com 33 anos, ele falou "Ele tem filhos pequenos". Ela falou 

"Não, tudo bem, eu gostei dele também, mas eu queria que você também trabalhasse, os 

dois, eu tenho vaga pros dois aí". Aí, começamos a trabalhar nós dois lá. E, assim, a 

gente começou um trabalho muito legal, porque trabalhar com meninos infratores, 

assim, a gente trabalhava com infratores da Cidade de Deus, mas não infratores que 
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tivessem sob a tutela da Justiça, do Estado. E ali...o início foi meio complicado, por 

quê? Porque eles misturaram na mesma unidade meninos que, meninos e meninas né, 

meninos que vinham do Santos Dummont e do Padre Severino com meninos que 

estavam em situação de rua que vinham do Juizado direto lá pra unidade, e adolescentes 

com crianças. Hoje os CRIAADs, que eram os antigos CRIAMs, eles são só pra 

adolescentes, mas na época eles misturavam criança com adolescente no mesmo espaço, 

porque o Estado não tinha abrigo, não tinha nada, então "Ah, tem uma unidade da antiga 

CBIA, que foi depois da FUNABEM, é aqui? Então vamos levar pra lá". O juiz 

mandava, o delegado mandava, alguém que ia na rua, passava na rua e via alguma 

criança em situação de rua e levava pra lá. E a gente tinha que apresentar no dia 

seguinte ao juiz. Ou apresentava ao juiz, ou podia entregar ao familiar mesmo, se você 

tivesse o endereço, se a criança tivesse o endereço de onde ela morava, tivesse alguma 

referência, se fosse uma criança que tivesse perdida na rua, você mesmo podia entregar 

ao responsável. E na época, a gente tinha todos os recursos lá, tinha duas viaturas, era 

uma equipe de 32 pessoas pra trabalhar com as crianças e adolescentes. Eram 16 

educadores, 4 por plantão, eram 4 plantões, e os plantões lá eram de 6 horas, só os 

plantões noturnos que eram de 12 horas, um dia sim, um dia não, mas a gente trabalhava 

diariamente, de segunda a sexta, 4, 6 horas, por dia, 6 horas. Pegava 7 horas da manhã 

até 1 hora da tarde, depois o outro grupo pegava de 1 hora da tarde até 7h da noite, aí 

vinha o plantão noturno. E aí, aos sábados, aí final de semana você fazia 12 horas. 

Quem trabalhava de manhã trabalhava no sábado de 07 horas da manhã às 07 horas da 

noite, e quem trabalhava à tarde naquela semana trabalhava domingo de 7 horas da 

manhã às 07 horas da noite, e os plantões noturnos iam se revezando. E era assim, pra 

você, era um bom salário, a gente ganhava sete salários mínimos na época, era um bom 

salário pra época. E na semana seguinte, quem trabalhou de manhã, trabalhava à tarde, 

então, havia um revezamento pra também evitar que você tivesse uma outra ocupação, 

que não aquela, pra você se dedicar. Depois mudaram, o pessoal começou a reclamar 

muito, aí mudaram a escala de serviço, aí passou a ser 12 por 36, então você trabalhava 

um dia sim, um dia não, 12 horas, mas no início era tranquilo com relação a isso. Tinha 

recursos pra moradia, tinha recurso pra ajuda à família do adolescente, mas era tudo 

verba federal, era um convênio federal.  

(Isso) em 91, 92, porque na verdade esse era um projeto...o Botelho trabalhava nesse 

projeto desde o início, o Botelho eu acho que ele entrou em 88 ou 89 no início do 
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projeto. Já fazia parte de um processo que já tava acontecendo desde o início da década 

de 80 de um grupo de educadores que trabalhava na FUNABEM junto com a 

Associação dos Ex-alunos da SEAF, Associação dos Ex-alunos da FUNABEM, pra 

descentralizar o atendimento, já era uma política de descentralização em que eles 

passariam os equipamentos dos estados, daria apoio pros estados construírem os 

equipamentos pro atendimento descentralizado. Foi do Governo Federal (a verba para a 

política de descentralização). E no Rio de Janeiro, foram criados 16 CRIAMs na época, 

tinha os aqui da capital que eram da Penha, Bangu, Ricardo de Albuquerque e Santa 

Cruz. 

Era no Governo Itamar Franco ainda. É, quer dizer, era o Governo Collor, é, na verdade 

foi antes do Collor, começou no Governo Sarney, na verdade, esse processo começou 

no Governo Sarney, aí entrou no Governo Collor, quando foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. E aí assim, na verdade, os educadores já estavam pensando 

nisso, porque quando começaram...teve a eleição da Assembleia Constituinte, dos 

deputados constituintes, aí nas emendas, nas tais iniciativas populares, já começou o 

texto pra preparação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Constituição de 88, o 

artigo 6º já era a preparação pro Estatuto da Criança e do Adolescente. E quando foi 

promulgado e aprovado, o Estatuto em 90, o Rio de Janeiro já tinha saído na frente, já 

tava preparado pra esse processo de descentralização, 4 CRIAMs, que hoje são os 

CRIAADs, na Capital, e mais 12 descentralizados nas demais regiões. Então, eram 16 

ao todo, tinha em Volta Redonda, Barra Mansa, Campos, Macaé, Teresópolis, Nova 

Friburgo, Cabo Frio...Baixada...Nova Iguaçu e Nilópolis, Caxias...E aí tinha todas as 

condições de trabalho no início do processo e depois começou, teve o processo de o 

Governo Federal repassar pros estados essa responsabilidade de assumir as medidas 

socioeducativas, seria responsabilidade do estado. E aí o Rio de Janeiro, em 93, criou o 

DEGASE.  

O DEGASE foi criado por decreto em 1993, e mesmo assim o Governo Federal 

continuou repassando recursos para a manutenção do sistema aqui no Rio de Janeiro. 

Então, quando foi criado o DEGASE, só tinham três unidades de internação, que era o 

Santos Dummont, onde hoje funciona a Direção Geral do DEGASE e o CRIAAD Ilha o 

antigo CRT né, que era o Centro de Triagem, ali era o Santos Dummont, só pras 

meninas. Tinha o Instituto Padre Severino, que hoje é também o Padre Severino, e ali 

onde é agora a Unidade feminina Professor Antônio Carlos, era todo ali, o Padre 
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Severino era todo ali, toda aquela estrutura. E a (Escola) João Luiz Alves, que é lá em 

cima. Eram só essas três unidades. Aí depois foram criadas a Santo Expedito, que na 

verdade foi um desdobramento da João Luiz Alves, que os garotos da João Luiz Alves 

depois de uma rebelião foram transferidos pra lá. 

Funcionando com verba do Governo Federal. O estado recebeu verba do Governo 

Federal de 1993, né, quando foi criado o DEGASE, até 95. Antes já era federal, só que 

quando foi repassado, foi criado o DEGASE. O Governo Federal assumiu a 

responsabilidade de durante um período repassar o recurso até que entrasse no 

orçamento do estado, né, o Estado se organizasse pra acolher esse sistema todo. Mas 

mesmo assim o DEGASE durante muitos anos, ele ficou a reboque do DESIPE (antiga 

SEAP) porque...o DEGASE foi colocado na Secretaria de Justiça Interior, que era a 

mesma Secretaria que atendia o sistema prisional. Então, pra vocês terem uma ideia, o 

atendimento médico dos adolescentes do DEGASE era feito no Hospital Penitenciário 

ali na Frei Caneca. Então as cirurgias que tinham que ser feitas...Porque não estava 

assim...não estava já acordado, né, eles não tinham determinado que os adolescentes 

seriam atendidos pela rede pública, então naquele pensamento ainda das instituições 

totais, já que eles estavam na Secretaria de Justiça Interior, e já que o DESIPE estava na 

Secretaria de Justiça Interior...então já que tinha o hospital do DESIPE, então vamos 

atender os adolescentes do DEGASE no hospital do DESIPE. Era muito complicado 

isso.  

E aí eu, em 94, foi quando teve o primeiro concurso público mesmo porque no início do 

processo eram pessoas contratadas, e eram pessoas da FUNABEM, da antiga 

FUNABEM, ex-funcionários da FUNABEM que permaneceram lá ou eram 

aposentados e continuaram prestando serviço. A Fundação São Dimas, a Sociedade São 

Dimas, que era da Igreja Católica que assumiu a administração de alguns...tinha alguns 

que tinham convênios com as prefeituras ou alguma fundação que tivesse convênio com 

as prefeituras. E a partir do primeiro concurso que teve do DEGASE, em 94, que foram 

criados os cargos efetivos do DEGASE. Então, eu fiz esse primeiro concurso de 94 pra 

agente educacional, era pra agente educacional, tinha todas as funções, artífices que 

seriam os instrutores, artífices de marcenaria, de pedreiro, de cestaria, de bombeiro 

hidráulico, tudo né, as profissões dos meninos, tinha jardineiro também, músico, 

professor de música, tinha tudo que eles pensavam pra medida socioeducativa. Só que 

era insuficiente o número de pessoas, de funcionários. Só pra vocês terem uma ideia, 
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agente educacional foram 150 vagas, 118 masculinas e 32 femininas, complicado isso. 

Aí tinha agente administrativo, psicólogo, pedagogo, agente social, musico terapeuta… 

O Padre Severino chegou a ter em torno de 400 adolescentes, isso em 94. Teve até um 

grande incêndio que morreram alguns adolescentes, em 94. A João Luiz Alves chegava 

a ter 200, 300 adolescentes e a capacidade real era 120 adolescentes. Chegou a ter 240, 

mas era no período, parece, que tinha beliche, eram aqueles alojamentos enormes 

coletivos, eram quatro alojamentos enormes, então tinha cama beliche e essas coisas 

todas, e então aumentava a capacidade. Mas quando fizeram a reestruturação em 98, 

97/98, a capacidade ficou determinada para 120 adolescentes, até pra já ir começando a 

respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eles fizeram a seguinte 

composição: seriam quatro módulos com quatro equipes diferentes atendendo aos 

adolescentes, então cada grupo de 30 adolescentes teria uma equipe de psicólogo, 

pedagogo, assistente social, educadores pra atender àquele grupo, porque o Estatuto já 

determinava que deveria ter no máximo 40 adolescentes por unidade de internação. Aí 

eles fizeram, né, 30 mas no lugar que tinha 120, sempre mascarando a situação.  

O sistema sempre foi superlotado. As unidades dos CRIAMs ainda conseguiam manter 

a sua...o contingente, a alocação dentro da sua capacidade, que a capacidade dos 

CRIAMs, na época, hoje CRIAADs, eram 32 adolescentes. Então, a equipe de 32 

pessoas, 1 pra 1 né, um funcionário para cada adolescente, mas é claro que você tinha os 

funcionários em regime de plantão, os funcionários que não trabalhavam final de 

semana, essas coisas todas. Mas era uma equipe que era adequada ao contingente que 

deveria ter na época das unidades.  

Na época do concurso eu trabalhava no CRIAM de Nilópolis. E aí eu fui pra unidade 

fechada, na época, pra (Escola) João Luiz Alves. Quando eu cheguei, já tinha ocorrido o 

incêndio no Padre Severino, muitos meninos tinham morrido, outros estavam 

queimados, outros tinham subido lá pra João Luiz Alves. Logo em seguida também teve 

um incêndio na João Luiz Alves, uma depredação do patrimônio. No primeiro dia que 

eu trabalhei, eu comecei a trabalhar no plantão diurno, na primeira vez que eu entrei no 

alojamento dos meninos, eu...parecia que eu tava fazendo regressão, porque aquilo ali 

parecia, sei lá, uma senzala, um lugar assim...eu nunca tinha ido num presídio, eu 

acredito que era pior que uma situação numa unidade prisional. Os garotos sem camisa, 

alguns forrando com cobertor, aqueles cobertores que a gente vê com as pessoas que tão 
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em situação de rua, então, forrando aquilo e servindo de colchão e de coberta ao mesmo 

tempo, muitas doenças de pele, muitos...uma situação caótica. Aquele dia eu saí de lá, 

assim, quando eu saí e voltei pra casa, eu falei "Eu não vou mais voltar para aquele 

lugar não, ali não tem nada pra se fazer". Eu tava conversando com a minha esposa, e 

ela falou "Ah, é, mas o tempo todo você não trabalha aqui com isso pra mudar essa 

situação? Lá precisa de pessoas como você e outras pessoas que possam...senão a 

situação daqueles meninos vai continuar do jeito que tá e a tendência é piorar". 

A nossa turma, ela começou um processo muito interessante, principalmente na João 

Luiz Alves. O castigo dos meninos era num espaço debaixo de uma escada, num vão 

que ficava embaixo de uma escada, onde, quando não tinha menino lá, quem ficava lá 

eram os cachorros. Aí um dia um coordenador de plantão, que era da Polícia Militar, 

trouxe um garoto e falou assim: 

- Bota ele lá no castigo. 

E eu falei assim: 

- Não vou botar não, naquele lugar eu não coloco ninguém. 

- Não, mas eu to mandando.  

Eu falei: 

- Você não me manda. Você é policial militar e eu sou agente concursado, sou 

funcionário do Estado, não sou Policial Militar, não sou soldado da Polícia 

Militar. Você manda no soldado, aqui dentro você é igual a mim.  

Aí…: 

- Tá, então eu vou falar com a direção. 

- Tá, tudo bem. Mas eu acho que a direção não vai colocar esse menino lá não 

porque se colocar eu denuncio.  

Aí ele ficou assim...: 

- Tá bem, vê o que você vai fazer com ele aí. 

Ele jogou o garoto na minha responsabilidade, né. Aí eu falei: 

- Tá legal. Senta aí, meu filho.  

Botei o garoto pra sentar.  

- Você vai passar um tempinho aqui conversando comigo.   

Aí depois quando ele voltou: 

- Onde tá o garoto? Botou ele lá no castigo? 

Eu falei: 
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- Não, ele tá lá no alojamento.  

- Mas quem mandou botar ele no alojamento? 

- Você botou ele na minha responsabilidade. Eu conversei com ele, resolvi o 

problema e voltou pro alojamento.  

- Mas vou tirar ele de lá. 

- Tu tá brincando, tu não entendeu o que eu falei contigo. Eu to aqui por concurso, 

eu não to aqui contratado.  

 

Porque tinha várias situações lá. Tinha bombeiro, policial militar, tinha o pessoal que 

era animador cultural dos CIEPs. (Eles cumpriam) a mesma (função) que a gente, 

teoricamente. É, teoricamente a mesma coisa. O Estado não sabia o que fazer e o 

pessoal que tava encostado...Então, a situação do sistema era caótica: eram concursados, 

nós, minoria, 150, e entre bombeiros, animadores culturais do CIEP, pessoas 

contratadas pela Sociedade São Dimas, policiais militares deslocados pra lá, eram os 

outros 450.  

Pra vocês terem uma ideia, o concurso de 94 foi totalmente pedagógico, nós tivemos 

que ler os pensadores da Pedagogia: Makarenko, Piaget, Paulo Freire. E (em um 

segundo concurso), o concurso para agente de disciplina foi baseado no Estatuto do 

Servidor Público, no...é claro que nós tínhamos também o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, mas... 

Do (primeiro) concurso de educador eles não chamaram, chamaram pro técnico, né, 

tanto que o Botelho entrou na segunda turma que foi chamada, porque eles ampliaram. 

Eles mudaram a nomenclatura do concurso pra inclusive dar oportunidade a quem já 

trabalhava lá dentro como contratado, a fazer o concurso de agente de disciplina, porque 

não tinha feito o concurso de agente educacional. E se fizesse o de agente educacional, 

eles teriam que chamar primeiro quem tava na fila, né. Aí esperaram também quatro 

anos, porque o primeiro foi feito em 94 e o segundo em 98. E aí em 98 ampliaram o 

número de vagas pros técnicos e chamaram os técnicos de 94. Só que, como tinha outra 

nomenclatura o concurso, aqueles agentes educacionais que ficaram classificados e não 

tinham sido chamados, convocados, não entraram. Mas aí entraram os agentes de 

disciplina.  
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Então, é, a gente viveu, assim, um período muito conturbado, porque agente de 

disciplina, pelo edital do concurso, o agente de disciplina não teria contato com os 

adolescentes, só os agentes educacionais. Os agentes de disciplina funcionariam como 

uma espécie de vigilante, tanto que no primeiro concurso de agente educacional, eles 

não pediram habilitação, no segundo concurso eles já pediram habilitação, motorista, 

carteira de habilitação, por quê? Porque eles também seriam motorista, eles exerceriam 

a função de motorista. No primeiro concurso tinha o cargo específico para motorista. O 

agente educacional só faria atividade junto ao adolescente. E aí eu, e mais alguns 

colegas nossos que fizeram concurso pra agente educacional, mantivemos a nossa 

postura, nós somos agente educacional. Agora eles misturaram tudo, agora todo mundo 

é agente socioeducativo, que aí misturou agente educacional com agente de disciplina, 

né, fizeram o bolo só.  

(Então, a configuração do funcionamento) muda...porque, assim, pra vocês terem uma 

ideia, a gente não tinha grades na Escola João Luiz Alves. As janelas eram de vidro e 

muita pouca ocorrência de quebra de vidro da janela, muito, mas muito pouco. Às 

vezes, as janelas eram quebradas por acidente, o moleque vai jogar alguma coisa no 

outro, aí pá, quebra assim. Quebrar o vidro pra ferir o outro, pra agredir o outro, 

difícil....O cuidado que a gente teve depois que tomar é porque, em um determinado 

período, um diretor que passou lá pelo Padre Severino, que era um policial militar, ele 

criou um grupo de adolescentes pra tomar conta de outros adolescentes. Imagina, né, o 

embrião de facção dentro, é...com a promessa para aqueles meninos, de que eles seriam 

liberados na audiência, porque ali era internação provisória. E aí os garotos não eram 

liberados, dependendo do ato infracional deles, eles não eram liberados. Aí eles iam, a 

internação era na João Luiz Alves, eles iam cumprir detenção. Quando chegavam na 

João Luiz Alves, se a gente não tivesse essa informação antes do garoto subir, jogavam 

(os outros meninos) o garoto da janela. Nunca morreu ninguém não, mas quebrar perna, 

quebrar dente, essas coisas já aconteceu. Era muito complicado, muito complicado. 

Tanto que, na época, o diretor da João Luiz Alves, que era um policial civil também, ele 

fez uma representação contra o diretor do Padre Severino, que era um major da polícia 

militar, "Ele tá criando uma situação de conflito pra nós aqui".  

Esse diretor, que era, apesar de ser policial civil, era um cara formado em psicologia e 

tinha todo um pensamento diferente com relação aos adolescentes...a gente saía com os 

garotos ali pela rua, pela Estrada das Canárias e ia pra praia de São Bento com os 
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meninos. Dia de sol forte, vamos andar todo mundo na rua, e vamos embora pra praia 

de São Bento. É claro que eles tinham o suporte deles...na praia, num calor tremendo, 

tinha uns homens de terno lá espalhados pela praia, mas, assim, o garoto não tava nem 

aí, o importante é que vai e volta. E aí quando a gente chegava lá na praia, os caras 

estavam lá estrategicamente parados, com paletó no ombro, os amigos dele (do diretor), 

claro, que ele pedia um suporte pra não ter problema pra ele, né. Mas levou pra praia, 

voltou, o dia de lazer.  

Mas assim, era muito complicado, era muito complicado. Porque depois começou, 

começaram as superlotações, teve o último evento, episódio que teve lá que acabou um 

menino sendo assassinado lá dentro, levou um tiro e morreu lá dentro da unidade. Eu 

não estava nesse dia, fugiram 200, eu acho que tinham quase 400 garotos na casa, 

fugiram 260 e pouco pelo portão. Pra você ter uma ideia, a situação saiu tanto do 

controle no dia, que o diretor que tava na casa no dia, ele abriu o portão pros garotos 

saírem, o quão foi complicado. E a última, em 97, dia 06 de dezembro de 97, os 

meninos foram transferidos, depois de uma outra rebelião, os garotos foram transferidos 

pra Bangu pro Muniz Sodré, que é o antigo Presídio Muniz Sodré, que foi mudado o 

nome dele pra (Educandário) Santo Expedito, onde é o Santo Expedito hoje. Eles foram 

pra lá, segundo o Estado, provisoriamente, até que se fizessem as reformas na João Luiz 

Alves, e aí seria um prazo de 3 meses. Aí passaram os três meses, né, dezembro, janeiro, 

fevereiro, aí passou mais, março, abril, e nada dos garotos voltarem. E aí, em maio, no 

dia das mães, depois da visita, eles fizeram uma rebelião. Aí começaram a transferir os 

meninos pra João Luiz Alves de novo, a partir de maio, maio, junho. A cada semana 

transferiram um grupo de 30 adolescentes que aí a João Luiz Alves já foi reformada 

para absorver esses adolescentes nos módulos de 30 adolescentes cada e o alojamento 

pra...tinha uma sala de TV, onde tinha o banheiro, o chuveiro e o sanitário, e 5 

alojamentos pra 6 adolescentes, 3 beliches cada, é assim. Hoje, depois disso, a João 

Luiz Alves sofreu uma outra reforma que os sanitários são dentro dos alojamentos. 

Acabaram com a sala de TV e fizeram uma reforma lá em que os alojamentos são, é...os 

sanitários são dentro dos alojamentos. Acho que a capacidade de cada alojamento é pra 

8 e a gente já, na última visita que eu fui lá com o pessoal do Mecanismo, já tinha 12 ou 

14 adolescentes pra 8 (vagas). Então, é muito....o retrocesso é algo muito grave.  

Aí, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como Diretor da João Luiz Alves. 

Então, aí em 98, em maio de 98, os adolescentes começam a voltar pra João Luiz Alves, 
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e aí o Adalberto, o Adalberto Conde, que era um professor de educação física lá do 

DEGASE, ele foi convidado para dirigir a João Luiz Alves nessa nova gestão. Aí ele me 

convidou pra ser o sub dele, porque ele falou, assim, ele tinha sido, a experiência dele 

anterior é que ele tinha sido diretor de presídio, ele trabalhava, ele tinha sido agente 

penitenciário. Fez um concurso do DEGASE e veio ser professor de educação física, 

mas ele tinha uma experiência anterior de diretor de unidade prisional pra adulto. Aí ele 

me chamou, fui trabalhar junto com ele, a gente no início não tinha nenhuma condição. 

Até a roupa pros meninos...dos garotos pra lavar em casa a gente levou. Eles vinham 

chegando, às vezes vinham só os adolescentes, não vinham nem os agentes pra cuidar 

dele, pra tomar conta dele, porque naquele momento ninguém cuidava de ninguém, era 

só pra tomar conta deles. E aí o Adalberto ficou na direção da João Luiz Alves até final 

de abril de 99. Aí em 99, entrou o governo do Garotinho, em 98 teve eleição, em 99 

assume o governo Garotinho, e assume a direção geral do DEGASE o Coronel da PM 

Enéas Quintal. O Enéas Quintal era irmão do Josias Quintal. Ele fica observando... olha 

a ironia, ele fica observando....Aí um dia ele me convida lá na sala dele e fala assim: 

"Olha, é o seguinte, eu sei que você tá trabalhando aí...", e eu era subdiretor só no nome 

porque eu não recebia gratificação, quase um ano lá naquela função sem receber 

gratificação. Ele falou assim: "Quem toca aquela escola é você mesmo, você tá lá todo 

dia, o seu diretor é mais ausente do que presente", porque ele era, o Adalberto também 

era advogado, então ele fazia uns plantões lá na...dava uma assistência ao pai dele 

também que era advogado, ao escritório do pai dele. Tinha uns dias da semana que ele 

não ia em função dessa...Teve um dia que teve uma inspeção, e realmente aquele dia 

nem foi falha do Adalberto, foi falha minha, porque os garotos tinham tentado uma fuga 

em massa, e aí o coordenador do plantão tinha colocado os garotos na contenção, 

porque tinha lá um espaço que era o espaço de contenção, que, na verdade, seria a 

solitária, mas no espaço que cabia 8, 8 garotos, tava 16. E nesse dia teve uma inspeção 

da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e aí a pessoa que chegou lá, né...Isso em 

99. Foi lá e viu aquela...E o diretor geral tava acompanhando essa pessoa do Ministério 

da Justiça, que naquela época era o Ministério da Justiça. Aí quando eles chegaram: 

- Posso ir em todos os lugares? 

Eu falei: 

- Pode tranquilamente.  
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Mas aquilo ali, eu acho que foi uma jogada do coordenador pra derrubar toda a direção, 

derrubar o diretor da unidade, e, claro, se a subdireção era indicação do diretor, eu 

também ia junto. Só que quando eles chegaram lá, e viram os meninos, e eu tava junto, 

e pra mim também foi uma surpresa. Aí o diretor geral perguntou pra mim: 

- Sidney, o que é isso aqui? 

Aí eu não ia responder pra ele, eu falei assim: 

- O senhor desculpe, foi uma falha minha. 

- E quem é responsável por isso? 

- Sou eu o responsável.  

Quem tava lá? Se o diretor não tava lá, e o subdiretor era eu, né, e se tinha aquela 

situação, quem era o responsável? Era eu, né. Aí, e agora? Vamos tirar...Aí o 

representante do Ministério: 

- Não, vamos tirar esses meninos todos daqui. Vamos tirar. 

Tiramos. Voltamos com os meninos pro alojamento, banho todo mundo, arrumadinho. 

Aí ele foi embora com o representante do Ministério da Justiça, eu fiquei até lá no final 

do dia e quando voltei pra casa, já era noite, 9 horas da noite, aí ele liga pra minha casa, 

o diretor geral. 

- O Sidney, quem foi o responsável por aquilo ali? Não foi você, eu quero que 

você diga quem foi o responsável. 

- Mas quem tava na unidade e tinha a obrigação de ir lá verificar qual era a 

situação dos meninos era minha. Se eu não fiz, então o responsável sou eu.  

- Então amanhã, 9 horas da manhã, quero você aqui no meu gabinete.  

-  

Aí 9 horas da manhã, eu chegava todo dia 8 horas, né, aí continuei chegando 8 horas. 

Quando deu 10 pras 9h, eu desci a rampa e fui lá. Arrumei logo lá os meus panos, meus 

paninhos, tudo que eu tinha, que era meu, "É hoje que eu vou ser transferido pra outra 

unidade". Quando eu cheguei: 

 

- Fecha a porta aí.  

Fechei a porta, sentei lá. Aí ele olhou bem pra mim e falou assim: 

- Quem foi o responsável por aquilo lá? 

- Eu já falei que sou eu.  

- Não é você, eu quero que você diga quem foi que fez aquilo lá porque eu sei que 

você não faria aquilo. 
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Aí eu falei assim: 

- Mas, assim, eu, a partir do momento que eu sou o responsável pela casa, e tá 

acontecendo algo irregular dentro da casa, e eu estou presente, a 

responsabilidade é minha. 

- Mas não foi você que fez aquilo, você não faria aquilo. 

- É, mas a responsabilidade é minha. 

- Tu quer ter responsabilidade mesmo, quer ter responsabilidade?  

- Eu já tenho essa responsabilidade do que aconteceu. 

- Não, então agora você vai ter essa responsabilidade mesmo. A partir de amanhã 

você vai ser o diretor de lá. 

 

Aí, a partir do dia 1º de maio de 99, eu fui nomeado diretor da João Luiz Alves. Todo 

mundo pensa que foi rasteira que eu dei no diretor, mas o próprio diretor geral na época 

chamou ele e falou, porque ele já conhecia o Adalberto, porque ele também já tinha sido 

diretor, esse Coronel Enéas ele tinha sido diretor da Ilha Grande - na época que os 

diretores da Ilha Grande eram policiais militares...oficiais militares, ele tinha sido 

diretor da Ilha Grande, então ele falou assim: 

 

- Olha, não tem problema não, com o Adalberto eu me entendo. Tu aceita? 

Aí eu falei assim: 

- Mas eu queria que o senhor conversasse primeiro com ele e depois nós 

tivéssemos uma conversa nós três, porque senão vai ficar muito ruim, ele me 

convidou pra ser o sub dele, aí de repente ele é afastado do cargo, e eu assumo 

sem… 

- Não, tudo bem, eu converso com ele.  

 

E aí até abril, dia 05 de abril de 2002, eu dirigi a João Luiz Alves, com todas as 

dificuldades, os problemas...Em 2001, a gente teve um incêndio lá que dois 

adolescentes faleceram, mas, assim...a gente conseguiu, com pouco ou nenhum recurso, 

transformar espaços que eram espaços de privação de liberdade e espaços de castigo em 

espaços educativos. A gente reformou a quadra, muita gente foi lá pra dar apoio a nossa 

gestão, a gente teve uma galera boa que resolveu apoiar o nosso trabalho, tive apoio do 

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente.  
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A partir daquela experiência, né, nunca havia ocupado esse cargo de diretor em 

nenhuma unidade, pra mim foi uma experiência muito boa, porque vinha sem nenhum 

vício de outra instituição, sem vícios de direção, sem articulação política, então pude, 

junto com a equipe, iniciar um trabalho de construção, sempre baseado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, procurando sempre me basear o que preconiza o Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

E aí, junto com a equipe técnica, a gente conseguiu construir um trabalho que, depois, 

nós pudemos perceber que era referência no departamento. Na época, o Secretário de 

Direitos Humanos, o Secretário de Justiça, era, logo que nós assumimos, era o Sérgio 

Reiter, que tinha sido presidente da OAB na gestão anterior. E depois assumiu uma 

pessoa que mais se identificava com o nosso trabalho, que foi o Dr. Pinaud. Assumiu a 

Secretaria, e o subsecretário era o Prof. Joel Rufino, que acompanhou mais de perto o 

nosso trabalho na João Luiz Alves. E pra nós foi uma experiência muito boa, muito boa, 

apesar dos percalços. Junto com os adolescentes, junto com a equipe técnica, nós 

transformamos alguns espaços, que eram espaços de repressão, de contenção, de 

castigo, em espaços educativo. Damos exemplo aqui da...que a gente chamava lá de 

quadra coberta que era um galpão totalmente aberto e que a gente transformou em local 

de atividades pros adolescentes. Um outro setor que antes era um depósito de roupas 

usadas e depois virou uma rouparia, nós também conseguimos transformar numa oficina 

de eletricidade com um funcionário, um agente que fez um curso, ele fazia direito, 

faculdade de direito, mas ele fez um curso no SENAI pra ser instrutor de eletricidade, 

para atuar como instrutor dentro da unidade. E também descobrimos alguns talentos lá, 

nós tínhamos um agente que era credenciado pelo SENAI para dar aula de pedreiro, e 

estava lá atuando como agente, e ele se ofereceu para fazer alguns trabalhos na unidade 

e nós precisávamos reformar quatro salas de aula. Nós tínhamos quatro salas que tinham 

capacidade para 30 alunos, mas as nossas turmas não passavam de 10 alunos, quando 

muito tinha no máximo 10 alunos. E aí tinha uma escola estadual dentro da unidade que 

recebia verba da Secretaria de Educação, e com a verba da Secretaria de Educação, a 

diretora, comprou o material e nós transformamos quatros salas de aula em oito salas, e 

aí todos os adolescentes estudavam, todos estavam matriculados na escola, 100% dos 

adolescentes eram matriculados na escola. Estudavam de 07h às 11h30...no período da 

tarde o horário era dividido, metade de 13h30 às 15h, era curso profissionalizante, de 

15h às 15h30 era o lanche da tarde, e de 15h30 às 17h era a atividade recreativa e 
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esportiva, sempre dividida em dois grupos, enquanto um grupo fazia a atividade 

recreativa e esportiva, o outro grupo fazia o curso profissionalizante, e vice-versa.  

Nós tivemos também alguns problemas, nós tivemos, em 2001, um incêndio em um dos 

alojamentos, que tinham seis adolescentes no alojamento, e...dois dos adolescentes 

vieram a falecer, um ficou com sequelas muito graves, quatro ficaram gravemente 

feridos, e dois faleceram. Foi um momento, assim, muito difícil para nós, para toda a 

equipe, para mim, mas para toda a equipe que...nós realmente fazíamos um trabalho 

diferenciado dentro do sistema e aquele incêndio quase que destruiu todo o trabalho. Se 

não fosse o apoio na época, dos promotores, defensores, de alguns voluntários, pessoas 

que trabalhavam lá como voluntários, e também alguns funcionários de outras unidades, 

que nos apoiaram naquele momento, o trabalho teria sido interrompido naquele 

episódio. E aquele episódio também nos fortaleceu, daquilo tudo que aconteceu tiramos 

algumas lições, alguns procedimentos. E no ano seguinte, quando houve a transição, 

que o governador, o Garotinho, teve que descompatibilizar do cargo para concorrer à 

presidência da república, assumiu a Benedita da Silva, e a pessoa responsável pra 

conversar com a equipe de transição no DEGASE, no Departamento de Ações 

Socioeducativas, foi o Professor Luiz Eduardo Soares, e ele recorreu ao Conselho 

Estadual da Criança e do Adolescente, de Defesa do Direito da Criança e do 

Adolescente. E era uma orientação dentro da equipe de transição, que as pessoas que 

assumissem os cargos de direção dentro do Departamento, fossem funcionários de 

carreira, e aí, pela minha militância anterior, pelo conhecimento, e pelo trabalho que a 

Escola João Luiz Alves estava desenvolvendo, algumas pessoas do conselho - aí a gente 

tem que destacar a atuação da presidente do conselho na época, que era a Tiana Sento-

Sé -, sugeriram meu nome para a direção geral do DEGASE. E na época a corrente do 

Partido dos Trabalhadores que indicava a Secretaria de Direitos Humanos e o DEGASE, 

era a corrente ligada ao Evanir dos Santos. E aí pelo fato dele ter sido ex-aluno da 

FUNABEM,...e a organização que ele presidia, ter assento também no Conselho 

Estadual do Conselho da Criança e do Adolescente, ele foi convencido pelos 

conselheiros que eu poderia assumir a direção geral do DEGASE. 

Principalmente na Escola João Luiz Alves, não digo em termos de DEGASE, porque 

nós vivemos um momento de penúria, não tinha recursos pra nada, nós acabamos 

administrando o caos...A prioridade não era administrar o Rio de Janeiro, a prioridade 

era não ter nenhum atrito com o Garotinho, porque o Lula precisava do Garotinho no 
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segundo turno pra se eleger presidente da república, precisava dos votos do Garotinho 

aqui no Rio de Janeiro pra se eleger presidente da república, então foi uma gestão meio 

amordaçada. Mas eu precisava assumir o DEGASE, porque havia uma tendência muito 

forte da militarização do DEGASE já naquela época, e (poderia) ser indicado um militar 

ou do corpo de bombeiros ou da polícia militar pra dirigir o DEGASE. E aí os nosso 

companheiros mais próximos, tanto do conselho quanto do próprio DEGASE, me 

convenceram de que eu deveria assumir a direção geral.  

Já havia tendência a militarização do DEGASE, desde a gestão do Governador Marcelo 

Alencar, porque no final do Governo Marcelo Alencar, o diretor geral do DEGASE era 

o Major da PM, Alexandre Cony. Na verdade, ele já era Tenente-Coronel, ele fez 

carreira dentro do DEGASE, ele foi promovido nos cargos de oficial da polícia militar, 

mas atuando dentro do DEGASE. Ele foi diretor do Instituto Padre Severino e depois 

diretor geral do DEGASE, no finalzinho do Governo Marcelo Alencar. E quando 

assumiu o governo do Garotinho, o diretor geral nomeado foi o Coronel da Polícia 

Militar, reformado, aposentado, o coronel Eneas Quintal, que era irmão do Josias 

Quintal, que foi Secretário de Segurança Pública. E depois do coronel Eneas Quintal, 

assumiu um coronel reformado do Exército, que foi o Sérgio Novo. E esse processo de 

ter uma direção militar ele já...era anterior a nossa gestão. Então, o meu antecessor foi o 

Sérgio Novo e aí com a eleição da Rosinha Garotinha como Governadora, eu, claro, 

saio do cargo, sou exonerado pela Governadora Benedita no último dia, porque era um 

cargo político mesmo, e assume outra vez, reassume o Sérgio Novo, foi meu antecessor 

e meu sucessor.  

E depois dele passaram outros militares, oficiais da PM, e hoje o diretor geral do 

DEGASE também é um oficial da PM, o  Alexandre Azevedo. Então esse processo de 

militarização… é um oficial da PM oriundo do sistema prisional, então a experiência 

que ele trás é uma experiência do sistema prisional. Por isso que, em termos de Estatuto, 

em termos pedagógicos, houve algum investimento na formação, na capacitação das 

pessoas, mas isso não reflete diretamente no tratamento dos adolescentes. Tem as 

questões de superlotação, tem as questões das unidades que não são apropriadas. Por 

exemplo, desde que nasceu, desde que foi criado, o Educandário Santo Expedito, que a 

gente chama de ESE, já é uma unidade que contraria totalmente o que estabelece o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma unidade que é situada dentro de um 

complexo penitenciário, de Bangu, de Gericinó. É uma unidade que, apesar das 
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reformas, tem todas as características de uma unidade prisional, a cultura prisional, ela é 

muito forte dentro daquele ambiente ali, e os adolescentes acabam incorporando, tanto 

os adolescentes quanto os servidores acabam incorporando aquela cultura daquele 

ambiente, daquele espaço ali. Então, o ESE, o Santo Expedito, já é uma unidade que já 

devia ter sido desativada há anos, há muitos anos já deveria ser desativado, mas ela é 

mantida porque, infelizmente, no Rio de Janeiro, na minha avaliação, a redução da 

maioridade penal já existe no sistema socioeducativo. Ela já tá implantada, só falta 

oficializar, porque ter uma unidade como o Santo Expedito já é um sinal claro de que os 

adolescente tão (cumprindo pena)...  

O ex-diretor do Padre Severino, que tinha saído na nossa gestão quando eu fui Diretor 

Geral do DEGASE, ele retorna como diretor da João Luiz Alves. Então, aquilo ali foi 

um simbolismo, "A gente não quer a política do Sidney, da gestão do Sidney, não é do 

Sidney...na João Luiz Alves, de novo". Então isso ficou claro, foi simbólico que houve 

uma ruptura na condução daquela unidade. E, assim, hoje, 15 anos depois, você (vê)...e 

o próprio sistema né, uma degradação geral do sistema. A gente tinha uma superlotação, 

mas não nos níveis que hoje nós temos. A Escola João Luiz Alves tinha capacidade pra 

120 adolescentes, a gente chegou a ter 150, 160 adolescentes, nada que não desse pra 

administrar. Nós vivíamos, nós tínhamos problemas, quando tinha alguma crise, 

rebelião no Santo Expedito, que eles transferiam alguns adolescentes pra João Luiz 

Alves, e aí não tinha como acomodá-los nos alojamentos e eles ficavam na quadra. 

Então, nesses períodos nós acabávamos tendo um espaço, que era um espaço de 

recreação, que era a quadra, o ginásio, não era nem a quadra coberta, era o ginásio que 

era coberto e a gente reformou com a participação dos adolescentes, dos responsáveis, 

dos funcionários, esse espaço ficava sem nós podermos utilizá-lo para atividade-fim que 

era a recreação, a prática de esportes do adolescente. Mas mesmo assim nós tínhamos a 

piscina, o campo de futebol. Eu era um chato com a empresa que fazia a manutenção da 

piscina, porque eu queria a piscina todos os dias em condição de uso. E era impossível 

você passar o período do verão sem você ter a possibilidade dos adolescentes utilizarem 

a piscina. Muitas vezes nós atrasamos o jantar, que era servido entre 5 e 6 horas (da 

tarde), nós atrasamos o jantar no horário de verão pros adolescentes ficarem na piscina 

até 7, 7 e meia, onde ainda tinha a luz do Sol, porque era, assim, desumano, eles ficarem 

dentro dos alojamentos. Com todos os temores dos funcionários. Porque o grande 

problema dos sistema socioeducativo é que, eu já falei isso várias vezes - em vários 
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locais, em vários fóruns....O adolescente ele pode morrer ali no sistema....nunca 

respondi por nenhuma morte que tenha acontecido no período que eu dirigi a João Luiz 

Alves e nem o DEGASE...mas ele não pode fugir, porque o que incomoda a sociedade é 

a fuga, não a morte deles. Então, é claro que os funcionários ficam apreensivos, porque 

eles respondem sindicância, inquérito administrativo, pelas fugas que acontecem. 

Respondem tanto internamente, administrativamente na instituição, como também 

externamente pro juiz, pro poder judiciário. Então, é algo que a gente tem que entender 

os receios dos funcionários com relação a isso.  

Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, apesar disso tudo, nós conseguimos fazer 

muita coisa. Nós chegamos ao ponto de que as atividades externas, como visita a teatro, 

museus, ida ao Maracanã pra assistir as partidas de futebol, cristo redentor, Museu da 

Vida da FIOCRUZ, eram atividades que faziam parte do currículo escolar dos 

adolescentes. E aí, quando...a punição dos adolescentes era não participar das atividades 

externas, quando ele cometia alguma falta, era não participar das atividades externas. 

Mas como as atividades externas tornaram-se rotinas, o que a gente podia fazer pra 

melhorar a questão das atividades externas? Aqueles que tivessem um bom 

desempenho, ou aqueles que tivessem fazendo aniversário, poderiam convidar um 

familiar para participar das atividades junto com eles. Então, assim, teve pais que foram 

ao teatro, que foram aos museus, que foram as atividades externas junto com seus 

filhos. E teve um projeto...esse eu considero um dos projetos que foi muito bem 

sucedido na João Luiz Alves, que foi chamado de Resgate Familiar. Em que consistia? 

Um familiar, ou dois, de um adolescente, ele tinha autorização pra passar um dia inteiro 

acompanhando as atividades do adolescente na unidade, desde o café da manhã até o 

jantar. E aí, é, de manhã ele (o adolescente) tava na escola, os pais iam até o alojamento 

ver como é que era o alojamento deles, acompanhava na sala de aulas, almoçava junto 

com eles, e aí quando chegava logo depois do almoço o responsável tava doido pra ir 

embora, ansioso pra ir embora. E aí nesse momento entrava a equipe técnica, pra 

trabalhar a ansiedade do responsável de sair. Então, a gente depois avaliando esse 

projeto, e avaliando o comportamento dos responsáveis, das pessoas que participaram 

dele, a gente chegou a conclusão de que era muito importante a participação da família, 

se pudesse (seria) diariamente, se a gente tivesse condições era diariamente, 

normalmente esse projeto era desenvolvido na quarta-feira, que era o dia de 

atendimento à família. Por que? Primeiro, assim, quando tem familiar dentro da 
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unidade, eles tinham entre eles um código de conduta que não podia acontecer nada, 

assim, não podia ter nenhuma...nem palavrão eles falavam...E segundo, também, que era 

um momento de trabalhar com a família, quando foi que se rompeu aquele vínculo. 

Porque a maioria dos adolescentes não tinha histórico na família de ato infracional. A 

maioria dos adolescentes… as pessoas podem pensar que "Ah, ele já vem de família 

porque mora na favela, porque, é, tem baixa escolaridade, que a família já...", isso não, 

não era dessa forma que acontecia. A maioria dos adolescentes não tinha histórico de 

ato infracional na família. Então, era o momento da equipe trabalhar junto com a família 

do adolescente onde se deu aquela ruptura, onde aconteceu na família, desse vínculo do 

adolescente com o ato infracional ou com a situação de rua, porque muitas vezes os 

meninos tinham vivido em situação de rua e cometiam pequenos delitos pra 

sobrevivência na rua. Onde foi que se deu essa ruptura e como fazer para refazer esse 

vínculo familiar. E aí foi assim uma experiência muito, muito, muito boa, muito boa.  

Em 2002, eu assumo a direção geral do DEGASE, naquele momento de muito conflito, 

muita turbulência política, houve muita sabotagem, muita evasão no Padre Severino, na 

própria João Luiz Alves, rebeliões, e...Era muito complicado, porque a gente tava 

também dentro de um processo eleitoral em que a Benedita era a candidata a 

governadora e a Rosinha Garotinho também, com todo o apoio e aquela estrutura pré-

articulada do Garotinho, e até em nível federal a nossa gestão dentro do DEGASE foi 

muito tolhida, foi muito abafada. A própria Secretaria de Direitos Humanos, ela foi 

desmembrada, porque ela era responsável não só pelo DEGASE, mas também pelo 

antigo DESIPE - que depois no governo da Rosinha foi criado a SEAP, a Secretaria de 

Administração Penitenciária. Mas essa secretaria inclusive foi desmembrada, era a 

Secretaria de Direitos Humanos, de Justiça e Direitos Humanos, e ficou só de Direitos 

Humanos, com a Secretaria Vânia Santana, e a de Justiça, levou o DESIPE, que ainda 

não tinha sido criada a Secretaria de Administração Penitenciária. E foi um período, 

assim, muito difícil pra nós porque, apesar da gente ter o apoio da sociedade civil - 

então foi um período de muita abertura, a gente teve muitos artistas apoiando aquele 

processo, a gente teve lá um grupo, um casal de produtores artísticos que se dispuseram 

a fazer um trabalho voluntário conosco, hoje eles tem uma produtora chamada Modo 

Operante, Susanna Lira e Tito Gomes...que já atuava conosco também e continua 

atuando, a Rosana Paula Asian, que é uma artista plástica, que faz várias exposições 

cujos temas eram os adolescentes que estavam internados lá no DEGASE, ela trabalhou 
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conosco lá na João Luiz Alves. A gente tinha na João Luiz Alves duas terapeutas, 

psicanalistas, que atendiam os adolescentes voluntariamente, gratuitamente, e elas 

permaneceram também fazendo o trabalho enquanto eu tava na Direção Geral do 

DEGASE. 

Nós conseguimos organizar o primeiro encontro de todos os servidores do DEGASE, 

foi cedida a Fundição Progresso pra fazer, na verdade foi um seminário, duraram três 

dias, durou três dias de discussão, de debate, de tudo, de todas as necessidades e as 

potencialidades do DEGASE. Foi produzido um documento que simplesmente foi 

ignorado, nós passamos pra gestão que nos sucedeu e a gente não tem conhecimento do 

que...Muitas das ações que hoje tem no DEGASE estavam previstas naquele 

documento, mas não foram assumidas como tal, como um trabalho que já tinha sido 

feito antes, porque nós sabemos que o nosso tempo ali seria um tempo muito curto, 

então a gente tinha que fazer algo que ficasse permanente.  

Então, procuramos envolver todos os diretores, fizemos atividades em várias unidades 

do DEGASE, porque nós tínhamos os CRIAMs, que hoje são CRIAADs, em Campos, 

Macaé, Friburgo, Volta Redonda, Barra Mansa. Pra vocês terem uma ideia, em Volta 

Redonda, nós fizemos uma direção colegiada, com membros do Conselho Estadual, 

membros do Movimento Negro de Volta Redonda, a sociedade civil articulada dentro 

do Conselho que elegeu o colegiado que ia administrar o CRIAM. Por mais que 

tivessem divergências lá...o prefeito era o Antônio Neto, mas a vice prefeita era do PT, a 

Sueli, que era médica...e a gente conseguiu articular, não com o prefeito, mas com a 

vice prefeita, (os) recursos para que o CRIAM funcionasse satisfatoriamente. Em 

Teresópolis, o CRIAM funcionava dentro de um CIEP, na residência do CIEP que tinha 

sido desativada pelo governo anterior. Então o CRIAM funcionava dentro do CIEP 

junto com outras atividades, a escola funcionava dentro da...era uma unidade escolar e 

que a residência, que seria pros alunos de residência do CIEP, se transformou no 

CRIAM. (Isso) articulado com a juíza de Teresópolis, com os responsáveis, os 

adolescentes de Teresópolis e a Secretaria de Habitação, que através da CEHAB, cedeu 

um espaço pra ser criado, instalado o CRIAM de Teresópolis.  

Tanto que, já tinha passado o período eleitoral, o resultado das eleições já era que a 

próxima governadora seria a Rosinha Garotinho mesmo, mas aí eu perguntei à juíza 

"Não seria interessante utilizar a casa, mas não fazer nenhum ato de inauguração?". 
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Porque, assim, nós fizemos vários eventos, mas eu tinha horror à placa, pessoas lá que 

pintavam uma parede e botavam uma placa, a placa era mais cara do que a tinta, do que 

o trabalho que tinha dado, mas as pessoas faziam questão de colocar seu nome lá, e 

depois, quando vinha outra gestão, ia tirar a placa mesmo pra botar outra, então é 

melhor não gastar dinheiro fazendo, botando uma placa. E aí, a juíza na época fez 

questão "Quem tem que vir inaugurar esse CRIAM é você, porque foi na sua gestão que 

a gente conseguiu esse espaço e conseguiu criar essa unidade aqui, porque os garotos 

estavam em situação precária". Foi um parto, porque foram 9 meses mesmo, de abril a 

dezembro, dia 06 de abril a 31 de dezembro de 2002.  

Mas, pra mim, foi uma experiência (a direção do DEGASE) que ficou marcada, porque 

foi o período que eu mais estive ausente da minha casa, da minha família, porque eu não 

tinha dia, não tinha...era final de semana, era madrugada, qualquer problema, em 

qualquer unidade que desse qualquer problema eu ia. A gente também, eu não posso 

deixar de reconhecer que o Conselho Estadual, através da Tiana (Sento Sé), que era a 

presidente do Conselho, também esteve presente. E uma característica que teve na nossa 

gestão é a seguinte: toda crítica que nós recebíamos do sistema, eu respondia o seguinte 

"Tá aberto. O DEGASE nunca esteve tão aberto quanto esteve na nossa gestão. Aberto. 

Pra todo mundo, todas as pessoas, então vem", porque era a forma da gente 

comprometer as pessoas com aquilo que tava acontecendo lá. Porque eu dizia o 

seguinte, o DEGASE, ele não é, só responsabilidade do Estado, ele não é só 

responsabilidade dos gestores que estão lá, o DEGASE é uma responsabilidade de toda 

a sociedade, toda a sociedade é responsável pelo DEGASE. Enquanto toda a sociedade 

não assumir essa responsabilidade...nós vamos ter agentes torturadores, técnicos 

omissos, gestores corruptos...é algo que ocorre, que pode ocorrer em função da omissão 

da sociedade.  

Nesse período, o Osmar Prado também, muito bom, a Fernandinha Abreu, Fernanda 

Abreu, Cissa Guimarães, eles fizeram um trabalho junto com a UNESCO chamado 

Carta de Paz a um Amigo, que os adolescentes do DEGASE escreviam cartas para 

alunos da rede estadual e os alunos da rede estadual respondiam as cartas pros alunos 

que estavam internos no DEGASE. Então, assim, foi muito interessante. Na época, o 

Pedro Lessa, diplomata que é filho do Carlos Lessa, que era o responsável pelo 

escritório da UNESCO aqui no Rio de Janeiro, e a Carla Trigueiro, que era a assessora 
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de imprensa da UNESCO, foram apoiadores de primeira hora também no nosso trabalho 

lá. 

É possível fazer, é possível. É muito mais barato você cumprir a lei do que descumpri-

la. Tá saindo muito mais caro pra sociedade, pros adolescentes, e até pro corpo dos 

servidores do DEGASE, a forma como hoje está o DEGASE do que se estivéssemos 

dentro da lei, dentro do que preconiza a lei. E a gente já tem um avanço que foi o 

SINASE que determina como devem funcionar as unidades socioeducativas e nós 

estamos muito longe de cumprir, não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o 

SINASE também. Mas isso não é gratuito, assim, em vários fóruns eu já falei sobre isso. 

Há uma campanha permanente, desde que o Estatuto foi criado, ele já foi criado com 

muito ataque, tanto que a PEC 171, é de 3 anos depois da criação do Estatuto. O 

Estatuto foi promulgado em 1990 e em 93 eles já queriam mudar o Estatuto, sem antes 

nem ter tentando implementar o Estatuto, já estavam querendo mudar, em 1993 já 

estavam querendo mudar.  

E há uma tendência no sistema prisional, não só no sistema socioeducativo, do Estado 

se apropriar do corpo do indivíduo. Então o adolescente, quando ele é capturado pelo 

sistema de justiça, né, porque isso é uma captura, ele se torna um objeto desse sistema. 

E aí, nós contrariamos os dois princípios básicos do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e os dois princípios básicos da medida socioeducativa, que é a 

excepcionalidade, que é a internação e as medidas mesmo socioeducativas devem ser 

excepcionais, em casos que não haja nenhuma outra alternativa. Você só vai pra 

internação se a alternativa da semiliberdade, da liberdade assistida, da prestação de 

serviços à comunidade, da obrigação de reparo ao dano, da advertência, elas forem 

ineficazes. A remissão, a própria remissão...nós já tivemos casos de meninos que foram 

pro sistema socioeducativo porque, segundo relato, desacatou o professor na escola, e aí 

chamaram a polícia pro menino, e aí o menino foi conduzido para delegacia que 

conduziu pro DEGASE. Funcionário nosso, que já até faleceu, o Ernani (José 

Gonçalves), que trabalhou no Padre Severino, que era muito observador nesse sentido, 

então quando ele via, o menino chegou uniformizado: 

- Que isso? De onde você veio? Tava praticando ato infracional? 

- Não, eu fui preso dentro da minha escola. 
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- Não, me dá seu telefone, seu endereço, telefone da sua família. Vamos lá ligar 

pra sua família agora, po, você não pode ficar aqui.  

 

No dia seguinte o menino foi liberado, mas o estrago já tava feito né. 

E como eu tava falando da brevidade, é, você tem que tirar o menino desse sistema 

enquanto ele tá assustado com o sistema, de preferência no primeiro dia, se der pra tirar 

logo na delegacia, é uma maravilha. Por que? Porque depois que ele se adaptar ao 

sistema, aí é complicado. É igual a todo mundo. A gente cria mecanismos de 

sobrevivência onde a gente estiver e esses mecanismos de sobrevivência podem se 

tornar uma cultura que ele vai absorver pra vida dele e aí fica mais complicado ainda 

que ele tenha uma outra trajetória, uma outra visão. Quanto mais tempo ele passar lá, 

pior vai ser pra sociedade. O que nós fizermos, o que esse adolescente sofrer dentro do 

sistema, passar dentro do sistema socioeducativo, com certeza isso vai retornar pra 

sociedade e pode retornar multiplicado várias vezes. 

A outra observação é que muitas vezes o adolescente praticou um ato infracional com 

15, 16, 17 anos e ele, a família, eles saíram dessa situação sem a intervenção do Estado. 

Ele praticou aquele ato, nunca mais praticou ato infracional nenhum, tá aí estudando, ou 

trabalhando, ou fazendo os dois, ou não fazendo nada, mas também não (tá) praticando 

nenhum ato infracional. E aí é surpreendido com um mandado de busca e apreensão aos 

19/20 anos, porque até os 21 anos a medida dele tá em vigor, né. E aí? É uma covardia 

do Estado. Por que não convoca todos esses processos que estão em aberto e dá uma 

anistia, a extinção desses processos todinhos? Quem tinha essa prática (de) aos 18 

anos...o jovem completou 18 anos, extinção do processo...era o Doutor Ciro Darlan.  

Na João Luiz Alves nós recebemos um adolescente (em) 1996, eu lembro, eu e o 

(Antonio) Futuro trabalhávamos com horta, com jardinagem com os meninos. Ele tinha 

20 anos, ele trabalhava como pedreiro em município do interior - não vou falar se não 

vão localizar o jovem-, ele trabalhava como pedreiro. Ele foi, praticou o ato infracional 

dele - ele dizia que tinha sido um flagrante forjado de drogas e colocaram arma...que ele 

era usuário de maconha, mas não era infrator. Ele alegava isso e a gente acreditava nele 

porque ele era muito...assim, é., uma pessoa que não tinha porque mentir pra gente, até 

porque a gente jogava aberto com eles, era muito franco sincero naquilo que colocava. E 

ele tava saindo da maternidade com a segunda filha dele quando ele foi preso, ele 
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recebeu o mandado de busca e apreensão. E aí colocaram ele lá na João Luiz Alves, 

junto com meninos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Todo dia ele falava. E na época a 

unidade tava em obras, ele falava assim: "Po, pelo menos deixa eu trabalhar, nessa 

empresa que tá aqui dentro, pra eu poder mandar dinheiro, porque a minha esposa vai 

ser despejada, porque eu pago aluguel, trabalho como pedreiro, ganho razoavelmente 

bem lá, e pago aluguel".  

O que aconteceu com esse adolescente? Esse adolescente não, esse adulto, chefe de 

família. Ele fugiu, ele fugiu. Fugiu e, assim, sinceramente, eu faria a mesma coisa no 

lugar dele. Vou ficar fazendo o que ali? Sabendo que a minha família tá passando 

necessidade? O Estado covarde que não resolveu a minha situação. Eu resolvi, eu, junto 

com a minha família resolvemos minha situação, o Estado não resolveu, e agora me 

pune duplamente? Não só tava punindo ele, como estava punindo os filhos dele e a 

esposa dele, e toda a família dele, e todas as pessoas que investiram nele, acreditaram 

nele e formaram, né. Com certeza se ele estivesse dentro do sistema ele não seria a 

pessoa que ele era naquele momento. Então acredito na medida socioeducativa, mas não 

acredito nesse sistema que tá aí em lugar nenhum. 

É possível fazer com muito pouco, não é falta de recursos, porque nós sabemos que na 

gestão do Sérgio Cabral teve farra de dinheiro no DEGASE, o que não faltou no 

DEGASE foi dinheiro, não faltou dinheiro.  

Eu sempre falava, quando eu pegava o meu banquinho, às vezes, pra ficar a noite 

conversando com os meninos lá, pra tentar acalmar quando estavam muito agitados, eu 

falava pra eles o seguinte: "A primeira, o primeiro sintoma de que você tá (se) 

libertando de alguma coisa é o teu pensamento. Quando você para de pensar no que tá 

aqui do lado de cá da grade e começa a pensar nas suas possibilidades lá fora você 

começa a construir sua liberdade. Porque o corpo da gente pode se amarrar, podem fazer 

mil e uma maldades com o nosso corpo. Mas a nossa mente, se a gente se exercitar, 

controlar..." E, assim, o exercício mental é você adquirir o conhecimento, porque foi o 

que eu aprendi com a minha mãe, que eu falei no início do depoimento. Você pode ser 

pobre a tua vida inteira, mas você só vai ser miserável se você não tiver o 

conhecimento, se você não buscar o conhecimento.  
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E aí, quando a gente nasce pobre, a gente aprende, a primeira operação que a gente 

aprende na nossa vida é dividir. Pobre sabe dividir tudo, é uma maravilha, né. E aí a 

gente vai ser pobre, mas não vai ser miserável. 

Quando esse sistema ele...ele oprime. Os garotos mais perigosos dentro do sistema 

socioeducativo, e os homens mais perigosos dentro do sistema prisional, são os que 

pensam. Não são os mais violentos. São os que tem capacidade de pensar. Esses que são 

os mais perigosos. Esses que são as pessoas que incomodam o sistema. E até assim, eu, 

sem falsa modéstia, eu também sou um incômodo pro DEGASE, porque eu não penso 

como eles pensam esse sistema. Eu e outras pessoas né, somos incômodos.  

Quando saí da direção geral do DEGASE, eu solicitei o meu retorno para trabalhar na 

João Luiz Alves. Claro que não como diretor, mas como agente educacional, que é 

minha função dentro, era meu cargo do...era meu cargo, porque agora todos nós somos 

agentes socioeducativos. E aí, nada. Fui negado. Aí me lotaram, lotação que chama, aí 

me encaminharam pra trabalhar lá no Santo Expedito. Pro Santo Expedito eu não vou, 

que era a unidade onde, assim, tinha tido mais problemas com relação a servidores...Aí 

me lotaram no CRIAM, que hoje é CRIAAD, da Penha. Quando cheguei lá no CRIAM 

da Penha, eu acho que o diretor lá, o subdiretor, não era nem o diretor, ficou preocupado 

achando que eu poderia ser uma ameaça ao cargo dele, aí me mandou de volta. Aí eu 

falei "Então, me manda pro lugar onde é minha origem dentro do sistema, pra Nova 

Iguaçu". Pelo menos eu ficava longe daquele ciclo ali...Baixada Fluminense pessoal 

quase não vai mesmo, é muito longe, né. Aí, eu fui pra Nova Iguaçu, pra mim era 

melhor porque eu tinha condução direto de Jacarepaguá, da Praça Seca onde eu morava, 

pra Nova Iguaçu. E tinha conhecimento lá em Nova Iguaçu, pessoas que eu era 

articulado desde que eu comecei a trabalhar no DEGASE e o diretor de lá era o Botelho, 

também que tinha sido o meu diretor, em 94 em Nilópolis, e que eu tinha nomeado ele 

diretor de Nova Iguaçu quando eu fui diretor geral, ele tava no desvio também, no 

exílio. Aí fiquei lá no CRIAM de Nova Iguaçu até 2007, quando assumiu o governo do 

Sérgio Cabral, e a Benedita da Silva assumiu a Secretaria de Assistência Social e 

Direitos Humanos, o subsecretario era um senhor que eu prefiro não citar o nome dele, 

porque se eu citar o nome dele, eu vou ter que acompanhar com outro adjetivo que não é 

legal, mas em 2007...eu vou ter que falar o nome dele, né, o Lourival Casula, e assim, 

canalha, canalha mesmo. E aí, ele foi lá no CRIAM de Nova Iguaçu: "Não, Sidney, eu 

quero que você trabalhe comigo, não sei, não sei o que lá". Tudo bem, trabalho pra mim 



 

542 
 

não tem problema. Eu sou servidor do DEGASE. Mas aí, quando eu vi que ele fez 

acordo com a banda podre do DEGASE, aí eu tinha uma licença prêmio pra tirar, 

solicitei minha licença  prêmio.  

Aí vim pra ALERJ, conversei com o André, André Luz, trabalhava na época com o 

Chico Alencar, aí o André me colocou em contato com o Molon, pra eu vir trabalhar na 

Comissão de Direitos Humanos, que o Molon era o Presidente da Comissão de Direitos 

Humanos. Aí, um dia (em 2007) eu encontrei com o Marcelo (Freixo), o Marcelo tava 

num debate lá na PUC, e sobre o DEGASE mesmo, tinha o Marcelo, o delegado titular 

da DPCA na época, o Doutor Deoclécio, e um assistente social do DEGASE, lá do 

Santo Expedito. Eles estavam debatendo sobre a redução da maioridade penal e eu fiz 

uma intervenção. O técnico, o assistente social que era lá do Santo Expedito, lá do 

DEGASE, falou: "O Sidney pode falar até com mais propriedade do que eu, porque ele 

foi diretor geral". Quando eu saí, terminou o debate, e aí a tua aluna (se direcionando ao 

Leon Diniz que filmou os testemunhos), a Marielle (Franco), foi lá me abordar que o 

Marcelo queria conversar comigo. Aí eu fui um dia lá no gabinete conversar com ele. Aí 

ele falou: 

- Você quer trabalhar com a gente aqui? 

Por isso que eu só saio (do trabalho com ele) se ele me convidar pra sair, porque ele me 

convidou pra entrar, então agora ele vai ter que me convidar pra sair.    

- Não, eu to conversando com o Molon, parece que ele vai me requisitar pra 

trabalhar com ele lá na Comissão de Direitos Humanos. 

- Molon não vai te requisitar. Mas tá tranquilo, você vai, continua a conversa com 

ele. Se não prosperar, você vem, fala comigo que eu te requisito na hora. 

 

Passou um mês, né, nada do Molon, já não atendia telefone. Então tá legal, eu fui um 

dia conversar com Marcelo, aí ele: 

 

- Não, tudo bem. Quer trabalhar com a gente? Tudo bem. Te requisito.  

 

No mesmo dia ele fez a requisição pro presidente da casa, que era o Picciani ainda na 

época, e aí eu fui trabalhar com o Marcelo. Fui no DEGASE porque eles tinham que me 

liberar, aí o diretor lá, o Botelho, me liberou tranquilamente no CRIAM, e o diretor 
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geral, na época era o Eduardo Gameleiro, lá do DEGASE, fui lá conversar com ele. Ele 

falou assim: 

 

- Não, você não quer trabalhar com a gente não? Ficar aí na Ouvidoria. 

- Não, eu já ocupei o cargo máximo aqui no DEGASE, acho que tá na hora de eu 

ir pra outras esferas, aprender mais em algum outro lugar.  

 

Ele liberou também. Aí eu, desde 2007, eu to aí com o (Marcelo Freixo), antes dele 

assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos. A gente fazia parte do grupo 

dos movimentos sociais, eu acompanhando as agendas de defesa da criança e do 

adolescente, Conselho Estadual, Movimento Candelária Nunca Mais, então naquelas 

atividades que eu sempre atuei.  

Em 2009, o Marcelo foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e, em 

março de 2009, nós assumimos a Comissão. Na verdade, assim, a primeira pessoa que 

entrou naquela comissão, representando o mandato, fui eu mesmo. Recebi as chaves da 

Érica, que era assessora do Molon, e..."Agora é com vocês". E aí, mostrou lá os 

arquivos, os arquivos aonde estavam os casos...Nós chegamos lá e só tinha um 

computador onde nós registrávamos os casos, uma impressora daquelas bem antigas, e 

muito papel, você não tinha um programa como tem hoje em que os casos são 

registrados. E aí foi um processo também de construir aquele programa, entramos em 

contato com o setor de informática da ALERJ e eles sugeriram um programa mais ou 

menos parecido com o que era utilizado pela Comissão de Defesa do Consumidor. 

Claro que tinha algumas informações que deveriam constar no nosso programa, no 

nosso arquivo, que não tinham tanta importância pra Comissão de Defesa do 

Consumidor, aliás, não tinha nenhuma importância pra Comissão de Defesa do 

Consumidor. Foi um processo que durou uns 4 ou 5 meses pra construção daquele 

programa. Nós, até então, tinha um setor que atendia as demandas da Comissão, um call 

center na Avenida Rio Branco. Nós nem sabíamos que tinha uma pessoa que era cargo 

comissionado da Comissão de Direitos Humanos, mas que atuava fora da Comissão de 

Direitos Humanos, com a equipe terceirizada. Quando nós descobrimos isso: "Não, nós 

queremos que a Comissão funcione toda aqui". E nesse período fomos...todas as pessoas 

do mandato que trabalhavam nos movimentos sociais, no movimento de crianças e 

adolescentes, no movimento de favelas, no movimento dos advogados populares, 
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é...tinha um grupo também que acompanhava a questão da terra, o Léo Haua....Tomás 

(Ramos)...Guilherme (Pimentel) que acompanhava o movimento de juventude, Marielle 

(Franco) que acompanhava favela, eu representando o movimento em defesa dos 

direitos da criança e do adolescente...A Bel, Isabel Mansur.  

E aí compusemos ali a primeira equipe, meio que todo mundo fazendo tudo, tentando de 

alguma forma atender às demandas da comissão que eram muitas, muitas mesmo, e 

tentando melhorar aquele sistema de registro dos casos atendidos e o acompanhamento. 

Era muito difícil, muito complicado porque a Comissão de Direitos Humanos, ela 

acabou remanejando todos os militantes do mandato pra atender às demandas da 

comissão e as demandas que chegavam ao mandato também, todas elas acabavam sendo 

absorvidas pela Comissão de Direitos Humanos. Mas foi um processo interessante, 

porque nós fomos construindo essa, as metodologias de trabalho dentro daquele espaço. 

Assim, fizemos um trabalho de acompanhamento nos locais onde aconteciam as 

violações de direitos humanos, as famílias se sentiam também acolhidas porque 

estabelecemos uma escuta, que foi fundamental ali naquela comissão.  

A princípio, a prioridade na admissão de estagiários era o serviço social e o direito, 

depois com muita insistência do Guilherme (Pimentel), nós chegamos a conclusão que 

precisava de alguém da psicologia, porque constatamos que a gente vive numa 

sociedade que, em função das violações de direitos humanos, tá muito doente, a questão 

da saúde mental ela vem muito à tona. Ali na Comissão de Direitos Humanos, a gente 

atendia muita gente que tinha as suas questões psicológicas em função das violações, 

em função dos traumas, mas também em função de uma inexistência de uma política de 

saúde mental que absorvesse essas pessoas. Então, essas pessoas recorriam às 

delegacias, aos batalhões, e quando a Comissão de Direitos Humanos estabeleceu essa 

escuta, então, a demanda cresceu muito, nesses casos, pra comissão, muito mesmo. 

Tanto que quando a Dejany (Ferreira) chega, como estagiária da comissão, né, ela ainda 

estava estudando, e...mas já tinha uma experiência na atuação da rede de saúde mental, 

foi muito importante pra nós. Contribuiu bastante com o nosso trabalho e, 

principalmente, pra articulação dessas redes e encaminhamento dos casos mais 

complicados, os casos que demandavam uma atenção maior.  

E também percebemos que a equipe acaba se fragilizando nesses atendimento, pela 

impotência que gerava essa necessidade das pessoas e essa incapacidade de nós darmos 
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os devidos encaminhamentos e soluções. Solução é quase que impossível, mas pelo 

menos o cuidado com aquelas pessoas passou a ser a nossa maior preocupação. E depois 

nós sentimos a necessidade de nós mesmos termos um espaço pra esse cuidado com a 

nossa saúde. Então, criamos esse espaço que era o café da manhã. Nós começávamos o 

atendimento às 10h da manhã, o atendimento ao público, mas estabelecemos às 08h da 

manhã para que nós fizéssemos aquele café, cuidássemos um pouquinho de nós 

mesmos. Era o momento da gente falar das nossas angústias, não só profissionais dentro 

daquele espaço, como também pessoais, porque ali não eram máquinas que estavam 

produzindo algum tipo de trabalho, algum tipo de produto, ali eram pessoas que 

estavam vivendo as angústias, as violações que chegavam na comissão, mas também as 

suas próprias, as suas necessidades, os seus conflitos, os seus dilemas e problemas.  

Pra mim, falar enquanto...um sentimento pessoal em trabalhar na Comissão de Direitos 

Humanos, desses quase 40 anos de trabalho com pessoas, foi o lugar que eu mais 

aprendi. Aprendi no sentido de...todos os lugares que eu trabalhei, eu era a pessoa que 

tinha que dar a solução, que tinha que resolver, na maioria das vezes, os problemas que 

chegavam até mim. E eu acho que a função mais importante que eu exerço na comissão 

é da escuta, de ouvir. Em todos os lugares, eu tive que aprender a falar, falar pra me 

comunicar com as pessoas, dizer o que nós podíamos fazer, como podíamos fazer pra 

melhorar, de que forma fazer. Mas na comissão eu aprendi que o mais importante não é 

saber falar, é saber ouvir as pessoas. E essa escuta é um...esse espaço das pessoas 

poderem falar, serem ouvidas, e ouvidas, principalmente, com respeito, eu acredito que 

ali na comissão a gente construiu isso.  

Uma das primeiras ações da Dejany (Ferreira) enquanto psicóloga, e os outros 

psicólogos que vieram, estagiários de psicologia que vieram depois, era com relação ao 

entendimento de que o sofrimento daquelas pessoas era real, os sofrimentos são reais, as 

violações que essas pessoas sofrem e sofreram nas suas vidas tiveram consequências 

psicológicas, que ali era o espaço onde elas não poderiam, nós não poderíamos 

negligenciar dessa atenção.  

Através das suas audiências públicas...Dessas escutas a gente conseguiu vários avanços 

em termos do tratamento em relação...com os familiares de preso. Eu acho que a vitória 

final desse processo foi a proibição da revista vexatória tanto no sistema prisional 

quanto no socioeducativo. Eu acho que é um ganho que as pessoas não tem noção do 
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quanto isso foi importante pra família dos apenados, dos presos provisórios, das pessoas 

que estão privadas de liberdade, foi muito importante. Até a maioria das pessoas que 

são beneficiadas por essa lei, por esse movimento que resultou nessa lei dentro da 

Comissão de Direitos Humanos, a maioria das pessoas desconhece de onde partiu, é 

uma das falhas que a gente tem,  a questão da comunicação do que a Comissão de 

Direitos Humanos faz.  

E outra também que foi uma conquista, um trabalho árduo da comissão a partir da 

presidência do Marcelo, do Freixo, foi a questão da desativação das carceragens nas 

delegacias. A desativação da POLINTER, da carceragem lá de São Gonçalo, onde...Eu 

lembro que a visita que eu fui, junto com o Marcelo, tinha um preso com hanseníase no 

meio de...numa cela com mais de 50 presos, onde caberiam no máximo uns 15 presos. 

Eu lembro que naquele dia o Marcelo imediatamente providenciou que aquele preso 

fosse encaminhado pro hospital. E nós não saímos dali enquanto o preso não saiu antes 

da gente pra ir pro hospital penitenciário. E ultimamente, também (tem) uma luta muito 

grande da Comissão de Direitos Humanos (para implementar) a audiência de custódia, 

que é fundamental. Ainda não está totalmente implantada, implementada, mas enfim. É 

um dos movimentos para redução da superlotação do sistema prisional e pra também 

evitar que muitas injustiças sejam cometidas.  

Só tem duas Comissões que funcionam hoje plenamente dentro da ALERJ, e isso é 

reconhecido por todos os servidores daquela Casa: é a Comissão de Defesa do 

Consumidor porque trata dessas relações comerciais que são hoje prioridade pra 

sociedade, né, o consumidor, ele é mais importante do que o cidadão; e a Comissão de 

Direitos Humanos, que trata dos indivíduos, dos direitos fundamentais das pessoas. Mas 

existe uma diferença muito grande. Enquanto a Comissão de Defesa do Consumidor 

tem um setor de atendimento no térreo no prédio...da administração da ALERJ, lá na 

Rua da Alfândega, e um andar inteiro pra sua equipe, tanto que no Governo passado do 

atual...preso provisório, Sérgio Cabral, a presidente da Comissão de Defesa do 

Consumidor ganhou uma secretaria inteira, foi criada a Secretaria de Defesa do 

Consumidor para absorver, é, 300 pessoas pra trabalhar. E a Comissão de Direitos 

Humanos efetivamente só tem dois cargos, os demais cargos são assessores do mandato 

(cedidos pelo Marcelo Freixo para fortalecer a comissão) que compõem...e hoje, nós 

temos a promessa de três estagiários, mas ainda não temos esses estagiários a 

disposição.  
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Muito importante também, da comissão, foram as audiências públicas. As principais, 

que a gente pode citar, sobre...além das pontuais né: quando havia um caso de violação 

muito grave, como foi aquela execução daquele jovem lá no Morro da Providência, que 

foi filmado...E o primeiro lugar que recebeu as imagens aquela execução foi a comissão, 

felizmente a pessoa tinha o contato da comissão, a pessoa ligou pra nós e passou 

imediatamente aquelas imagens antes que elas se perdessem em algum lugar. E depois, 

essa pessoa teve a sua identidade preservada e acompanhada (durante) todo esse 

processo pela comissão. As audiências públicas sobre as casas de custódia, sobre os 

autos de resistência, sobre a questão dos presos, dos presos provisórios...foi um caso 

emblemático que provocou aquela audiência pública (sobre os presos provisórios), aliás, 

um caso não, dois casos emblemáticos. Um daquele Vinícius Romão, que tinha feito 

uma ponta numa novela da Globo, que foi acusado de ter assaltado uma senhora perto 

do hospital do Méier, um hospital famoso que tem no Méier, e ele trabalhava no 

shopping, no Norte Shopping, e fazia o trajeto da casa dele, do trabalho pra casa a pé. E 

o outro o Douglas. O Douglas foi um jovem que foi reconhecido pelo facebook como 

participante de um assalto, de um roubo de um carro importado em Nova Iguaçu, e ele 

estava trabalhando na Tijuca (na hora do roubo), na praça Saens Peña. Então, o caso do 

Douglas foi mais emblemático ainda, porque ele só conseguiu a liberdade, responder em 

liberdade, porque a gente conseguiu comprovar que ele não poderia estar no local do 

assalto em função do bilhete único, em função da utilização do bilhete único dele. Então 

foi um caso que, assim, foi muito falado, teve muita repercussão também na mídia. E a 

forma como ele foi preso, seis meses depois de ter ocorrido o assaltado, a casa dele foi 

invadida por policiais civis, toda quebrada, e com a alegação de que ele tinha 

participado daquele assalto e um mandado de prisão expedido contra ele. Então, o 

Douglas até hoje ele continua sendo uma pessoa que nós acompanhamos, porque depois 

desse caso, tentaram incluí-lo também numa tentativa de assalto na Linha Vermelha, em 

que ele supostamente teria atirado contra policiais militares e esse dia ele 

comprovadamente não estava lá. Mas nós descobrimos que os policiais que tinham sido 

transferidos da delegacia de Nova Iguaçu estavam nessa mesma delegacia onde estavam 

fazendo...onde acusaram ele de participar desse assalto. No primeiro processo ele foi 

absolvido há pouco tempo, né, mas ainda responde ao segundo processo. Então, são 

casos que nós acompanhamos. E essas pessoas que sofreram esse trauma de ficar presas, 

sem terem nenhuma prova de que elas participaram dos fatos dos crimes que elas são 

acusadas, ficam com sequelas, porque ninguém sai ileso do sistema prisional.  
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E tem uma outra demanda também que tá surgindo, que sempre surgiu pra nós, mas não 

com a intensidade que ela tá surgindo agora, que são os policiais civis e militares que 

são vítimas tanto de assédio moral dentro das unidades militares, como também dentro 

da polícia civil. Tanto como policiais feridos e (demandas) dos familiares dos policiais 

mortos, em serviço ou não, que a comissão, junto com o setor de psicologia da polícia 

militar está firmando uma parceria, um termo de cooperação para encaminhamento e 

acompanhamento desses familiares.  

O primeiro caso, assim, que foi muito emblemático pra nós, e eu atendi junto com a 

Dejany, nós atendemos juntos esse caso, foi de uma senhora que ela acompanhava uma 

pessoa que estava internada no Hospital do Câncer, em Vila Isabel, e ela tinha muito 

apego por essa pessoa. Não tinha nenhuma relação de parentesco com ela, mas era 

crítica da forma como essa pessoa tava sendo tratada no hospital e ela questionou o 

serviço social, todas as instâncias do hospital, e não conseguia nenhuma resposta. E essa 

pessoa estava disposta a acolher essa senhora que estava internada no hospital, a partir 

do momento que ela tivesse todo o suporte do Instituto Nacional do Câncer no 

tratamento da paciente. E nós passamos praticamente uns dois meses cuidando desse 

caso, acompanhando essa senhora...ela era uma pessoa super empenhada na defesa do 

direito daquela mulher ter um atendimento digno e humano. E eu acho que a nossa 

participação dentro daquele caso foi de dar suporte àquela mulher, dar força pra ela, de 

ir no Hospital do Câncer também e oficiar e ligar pra assistente social, ligar pra direção 

do hospital, pra dizer que...Porque eles chegaram a desconfiar que ela tinha interesse em 

algum benefício financeiro com aquela pessoa que estava internada e essa pessoa não 

tinha nada que pudesse justificar esse pensamento das pessoas que atendiam no hospital. 

Então, ela só queria que aquela pessoa tivesse o tratamento digno e humano. E pra nós, 

assim, até emociona quando a gente fala sobre isso, o acontecimento dela no final da 

história, ela falou assim: "Olha, eu sei que eu ia quase que diariamente naquele hospital 

brigar com as pessoas, mas quem me fortalecia, quem me dava suporte pra que eu 

fizesse isso foram vocês da Comissão de Direitos Humanos".  

E outro caso também emblemático pra gente foi de um agente de endemia que foi 

confundido com estuprador no Complexo do Alemão, e ele foi morto, incinerado, com 

aqueles requintes de crueldade que nós conhecemos, que existe, dentro das 

comunidades dominadas pelo tráfico de drogas. E uma das irmãs, ela foi fundamental na 

luta pra identificar, responsabilizar e fazer com que a justiça chegasse até os 
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responsáveis pela morte do irmão dela. Então, assim, foi uma luta que durou mais de 

um ano, com idas e vindas, com a família muito fragilizada, a mãe do jovem, que era 

um jovem, na época ele já tinha 32 anos, era uma pessoa que estudava, era formado em 

pedagogia e tinha sonho de lecionar, e a família ficou muito abalada. Era mãe, viúva já, 

e duas irmãs, e essa irmã, uma das irmãs, diariamente, quase que diariamente, ela ia na 

comissão, ia na delegacia, ela acompanhou até o último dia o julgamento no fórum. 

Também (foi) um dos casos que a participação da família foi fundamental no desfecho 

do caso. E no processo, (o) mais doloroso pra família foi o reconhecimento da morte 

dele, né, porque não havia vestígio, então pra reconhecer na justiça que ele havia 

morrido só com a confissão dos réus, só com o julgamento e a prova de tudo... então, foi 

fundamental a participação da irmã naquele processo todo, né. 

Com relação à saúde mental, eu acredito que o caso mais emblemático pra gente foi (o) 

da família da policial militar Alda. Foi a primeira mulher que foi assassinada na UPP, lá 

no Complexo do Alemão. Então, a Alda era uma pessoa que era o suporte da família 

dela, ela sustentava a mãe, a irmã. A mãe, ela continuava trabalhando como diarista e a 

morte dela foi um abalo muito grande, tanto pra irmã quanto pra mãe. E aí foi a 

participação da Dejany...até hoje, ela, quando sente a necessidade, ela liga pra comissão. 

A Dejany está sempre acompanhando o atendimento dela, fazendo o acompanhamento 

psicológico, porque é uma perda que, assim, não vai ser superada de maneira nenhuma, 

mas esse acompanhamento psicológico é fundamental pra dar suporte pra pessoa dar 

continuidade a sua vida.  

Casos de tortura e de violação dentro do sistema prisional e socioeducativo. O caso que 

nós começamos a acompanhar, mesmo ainda não estando (na comissão)...aconteceu em 

1 de janeiro de 2008, e o Marcelo assumiu a comissão em março de 2009, foi o caso do 

Andreu, Andreu, que é o filha da Deize (Carvalho). Então, assim, foi emblemático pra 

nós porque a primeira pessoa que a Deize teve contato no gabinete, e depois a gente 

continuou acompanhando pela Comissão de Direitos Humanos, foi comigo. E, pra ela, 

assim, foi um choque, por quê? Ela tava denunciando o assassinato (do filho, que 

ocorreu dentro do DEGASE) a princípio a uma pessoa que tinha sido agente e diretor do 

DEGASE. No início foi muito complicado na cabeça dela, por quê? Porque pra ela 

todas as pessoas que trabalham no DEGASE são torturadores, assassinos. E aí, quando a 

gente construiu aquela relação ali, o atendimento dela, e depois nós estando lá na 
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Comissão de Direitos Humanos...a Deize até me convidou uma vez pra conversar com 

adolescentes da comunidade dela: 

- Você não tem problema em ir lá na minha comunidade? 

Eu falei: 

- Não tem problema nenhum de ir em comunidade nenhuma. Porque o que eu 

estou sujeito, né, a sofrer, em alguma comunidade, é o que qualquer outro 

cidadão estaria sujeito.  

 

Pela minha atuação dentro do sistema socioeducativo, não tenho problema nenhum, 

pelo contrário. Eu sempre falo isso: eu não era a pessoa que protegia os adolescentes, eu 

era a pessoa que garantia os direitos deles. Proteção é uma coisa, garantir direito é outra. 

E quando você garante direito, automaticamente você tá protegendo as pessoas, e isso 

eles entendiam muito bem, todos eles. Tanto que já fui em várias comunidades, depois 

de ter saído, depois de não ter mais a função de diretor de unidade, de agente 

educacional ativamente, e ser reconhecido por vários hoje adultos, que eram 

adolescentes dentro do sistema, e o tratamento sempre foi da mesma forma como eu 

tratava lá, sempre foi de muito respeito e reconhecimento pela (minha) postura, pela 

postura dentro do sistema socioeducativo. E esse (o caso da Deize) é um caso que a 

gente acompanha até hoje.  

Teve o caso do menino também, (o) Cristiano, que foi morto dentro do (Educandário) 

Santo Expedito, que segundo relatos, o garoto foi morto numa sessão de espancamento 

dos agentes daquela unidade, e até hoje, o caso está em aberto, mas a família recuou no 

acompanhamento também. Mas a Comissão, periodicamente, ela questiona tanto o 

Ministério Público quanto o poder judiciário, da solução do desfecho desse crime 

praticado contra o menino Cristiano. E no sistema prisional a gente tem 

acompanhado...Eu acho que a criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, 

essa criação, ela deu bastante mobilidade, capilaridade pra comissão estar dentro das 

unidades, estar mais próximo das unidades. O Mecanismo, com a criação do 

Mecanismo, essa ação que era exclusiva da comissão, ela teve mais amplitude. Podemos 

dizer assim, o sistema está longe de ser algo humano, minimamente humanizado, mas a 

atuação do Comitê e do Mecanismo trouxe muitos, muitos ganhos para a população 

carcerária e pros próprios familiares dos presos, porque abriu mais um canal de 
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denúncia, mas não só de denúncia, mas de resolução de alguns problemas que a 

princípio eram quase que insolúveis.  

Mas continua, porque o próprio sistema ele não só adoece o preso, a pessoa que está lá 

cumprindo pena ou em prisão provisória, mas também o servidor. Nós atendemos muita 

demanda dos servidores do sistema prisional e socioeducativo em relação à saúde física 

e mental. Muita demanda com relação a assédio moral, muita demanda com relação a 

denúncias de irregularidades administrativas dentro dos dois sistemas. E a Comissão 

está ali, vigilante, diligente, mas em determinados momentos a gente sente a 

necessidade da ampliação desses quadros para que a gente tenha uma ação mais eficaz 

dentro do sistema.  

Pois é, então...Desde que nós iniciamos o nosso cadastro de atendimento em 2009, essa 

semana nós atingimos a marca de 5 mil registros de casos. Mas isso não quer dizer que 

nesses 7 anos, 8 anos, que vai completar agora em março desse ano (2017), nós 

tenhamos atendido somente 5 mil pessoas. Não. Nós levamos em consideração que no 

mínimo três atendimentos por caso, e casos que nós acompanhamos durante alguns 

anos, eles demandaram dezenas de atendimentos durante o ano.  Tem casos que se nós 

formos verificar o acompanhamento, porque nós temos no nosso registro, no nosso 

programa, uma informação que é (o) acompanhamento. Então, naqueles 

acompanhamentos, em alguns casos nós verificamos 4, 5, 10, 20 acompanhamentos, 

porque são as várias comunicações que nós fazemos com os atendidos, tanto em termos 

de comunicação, de envio de ofícios, ou algum outro tipo de ação, telefonemas à 

delegacias ou ao Ministério Público ou à Defensoria Pública, então todos os 

atendimentos presenciais ou telefônicos, nós registramos naquele acompanhamento. É 

claro que muitos atendimentos, como eram informações rápidas, eles acabaram 

passando sem aquele devido registro, mas se nós paramos pra avaliar, assim, friamente, 

nesse período de 8 anos aí, provavelmente, passamos de 15 a 20 mil atendimentos de 

efetivos. Mas vale o que está escrito lá e registrado e consolidado.  

- O que você quer botar na sua lápide? 

- (Risos). Aqui jaz um preto. (Risos). Porque depois que morre, todo mundo fica 

igual, né, então quero que garanta que aqui jaz um preto.  

 

*** 
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 Testemunho Janaina Pagan: Promotora de Justiça 

 

Sou Janaina Pagan, eu sou promotora de justiça já vai fazer 19 anos e tive uma trajetória 

nos primeiros anos da minha carreira institucional, profissional, no MP na 

área...criminal. Cheguei a trabalhar no (Tribunal do) Júri, no Juizado Especial Criminal 

e quase sete anos em varas criminais aqui da capital. E, durante esse período, eu passei a 

ter, a partir de um determinado tempo, uma determinada frustração em relação ao 

trabalho que a gente fazia na vara criminal em relação aos casos individuais, que a gente 

costumava dizer "a gente tá enxugando gelo, o caso chega aqui, muitas vezes a gente 

pede a prisão ou não e a gente não consegue dar conta da realidade do que tá 

acontecendo". E, diante dessa minha frustração pessoal, eu vim pra essa Promotoria de 

Tutela Coletiva da Infância e Juventude Infracional, da capital. Essa promotoria de 

tutela coletiva é uma promotoria recém criada no Ministério Público, ela não existia 

anteriormente, ela passou a existir em agosto de 2015 e já veio de uma preocupação, de 

uma demanda dos colegas no Ministério Público, da necessidade de um olhar 

sistematizado pras questões de tutela coletiva enfrentadas no sistema socioeducativo do 

Rio de Janeiro. Tanto que, dentro (do MP) - essa promoção da própria ação da minha 

promotoria -, existe já a preocupação de se olhar sistematicamente pra superlotação e 

pra violação de direitos e violência institucional que existe nas unidades do DEGASE.  

Foi muito impactante esse momento que a gente passou a tomar contato com essa 

realidade. A gente precisa fazer, inclusive por determinação do CNMP (Conselho 

Nacional do Ministério Público), fiscalizações cotidianas e, de dois em dois meses, nas 

unidades de internação de semiliberdade do estado. No meu caso específico, eu faço nas 

unidades da capital e, assim, logo que eu cheguei, eu fiz as minhas primeiras 

fiscalizações e o impacto dessas fiscalizações foi muito, muito grande, porque a 

violação dos direitos dos adolescentes privados de liberdade é impactante. A presença 

de você no local, nessas unidades, e observar o tratamento que esses adolescentes vêm 

tendo...é, eu diria...que é revolucionário, na questão de você, internamente, realizar 

várias indagações do que se está fazendo com esses adolescentes que cometem atos 

infracionais, no estado do Rio de Janeiro. Questões que, logo de início, me impactaram 

muito: a precariedade da estrutura física dessas unidades. A gente tem um 

desmantelamento dessas unidades. Elas...todas estão superlotadas, já desde 2015 e, 
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antes disso, já existe essa demanda, né. Mas nessa primeira fiscalização, a gente 

observou isso. São unidades superlotadas e, por conta da superlotação, não é possível, 

pra própria estrutura da unidade administrativa, realizar todas as atividades que, por lei, 

deveriam ser realizadas com esses adolescentes. Então, a gente verifica que, na prática, 

eles têm uma permanência, enquanto privados de liberdade nessas unidades, similar à 

permanência do preso adulto nas penitenciárias. Não existe diferenças de tratamento 

nesse sentido. 

A todo momento nós verificamos que, nas unidades do DEGASE, ainda não havia sido 

implementado um regimento interno. Então, quando nós chegamos já na primeira 

fiscalização, com aquela preocupação de buscar as normativas das unidades, nós nos 

deparamos com a realidade de que as unidades, elas não possuem normativas escritas, o 

que gera uma discricionariedade enorme para os, pra todos os funcionários ali daquele 

lugar e uma insegurança inclusive do que se pode e do que não se pode fazer. 

Eu costumo dizer que, desde o dia que eu fiz a minha primeira fiscalização no 

DEGASE, eu passei a ter dificuldade de dormir, em pensar no que estaria acontecendo 

com os adolescentes quando faz muito sol, quando faz muito frio, porque você sabe que 

ali eles não têm infraestrutura nenhuma pra lidar com isso. E essa é uma realidade que 

se repete todas as vezes que a gente vai fazer fiscalização ali. A gente tem um 

desmantelamento do estado terrível e a gente não tem nenhuma infraestrutura pra 

presença desses adolescentes nesses lugares. De agosto de 2015 pra cá, a situação se 

agravou por conta da crise do estado. Então, hoje a gente tem duas questões muito 

impactantes na vedação de direitos dos adolescentes hoje privados de liberdade. Uma 

que foi um aumento excessivo nas apreensões e nas internações dos adolescentes. 

Existem várias teorias, eu diria, pra se esclarecer a razão desse grande número de 

apreensões. O que a gente observa dos dados das estatísticas que a gente tem do ISP, 

que é o Instituto de Segurança Pública, é que esses aumentos de apreensão, os picos 

dessas apreensões se dão próximas aos megaeventos. Então, isso é uma questão que fica 

clara quando a gente observa os dados e isso gerou um número grande de apreensões de 

adolescentes nessa fase e que vem se refletindo ainda hoje. Nos últimos meses, com a 

ausência desses megaeventos, as apreensões baixaram.(...) Eu tava...eu tava observando 

no início de 2015, quando foi construído o plano decenal, foi um pouco antes de 2015, a 

demanda de vagas, ou seja, vagas além da capacidade existente no DEGASE, era de 340 

vagas. Hoje a demanda é de mil vagas. Então a gente teve um boom das...do uso da 
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internação né, da privação de liberdade como instrumento, que se alega inclusive de 

proteção a esses adolescentes. Então, a gente tem hoje um grupo grande de profissionais 

do sistema de justiça que alegam que, por conta do grande envolvimento desses 

adolescentes com o tráfico, principalmente, a internação seria uma maneira de proteção 

desses adolescentes para evitar a permanência deles nas comunidades nas quais eles 

estariam sendo cooptados pra prática do tráfico. E aí, veio o grande questionamento que 

a gente começou a fazer, porque a gente percebe que, por conta da infraestrutura dessas 

unidades superlotadas, a gente tem primeiro uma necessidade de que o adolescente, 

assim que ingresse nas unidades, seja numa internação provisória de dias, como numa 

internação ou numa própria semiliberdade, ele precisa eleger a que facção ele pertence. 

Eu estive no Dom Bosco essa semana, numa fiscalização, e eles fazem um momento de 

acolhimento - que eles chamam de acolhimento - que eles recebem o adolescente, o 

adolescente passa por vários profissionais da unidade. E o primeiro profissional que o 

adolescente passa é por um agente socioeducativo que vai definir qual alojamento que 

ele vai ficar. E eu fiquei surpreendida que ele perguntava com uma tranquilidade 

enorme assim: "qual a tua facção?" 

São poucos os adolescentes que resistem a não escolher uma facção, porque aqueles que 

afirmam que não têm facção, eles passam a...eles ficam internados num alojamento que 

é um alojamento do seguro, que eles chamam como o seguro. E o seguro, ele é visto 

pelos demais adolescentes internados como um local de castigo. E estigmatizado, 

porque quem vai geralmente pro seguro são adolescentes que cometeram delitos que são 

rechaçados pelos próprios demais adolescentes internados. Então o seguro é geralmente 

pros casos de estupro, pros casos de roubo de ônibus, que existe uma questão de que os 

adolescentes não devem assaltar ônibus, então os que assaltam ônibus eles, em algumas 

vezes, também vão para o seguro. Mas esses adolescentes, quando estão no seguro, eles 

já são estigmatizados e já são cobrados quando saem da unidade por terem permanecido 

no seguro. Então, é um risco à vida desse adolescente quando saem da unidade, a 

permanência deles no seguro enquanto estão internados. E os adolescentes então, sem 

facção, ou eles vão pro seguro e ficam estigmatizados, porque não se sabe por conta de 

que ato infracional ele tá ali, ou então eles optam por uma facção. Então a gente não tem 

hoje uma estrutura pra conseguir lidar com esses adolescentes que não estariam 

vinculados a qualquer facção, ou sequer estariam vivendo em comunidades. 
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Por exemplo, em relação às unidades de semiliberdade, a gente tem a divisão das 

unidades por facção. Então nós temos uma unidade...duas, no Rio hoje...nós temos três 

unidades de semiliberdade que são unidades pra onde os adolescentes que pertencem a 

facção X se encaminha. E uma outra unidade que é para as demais facções. Na 

semiliberdade. Não existe um CRIAD que  não se reconheça como fazendo parte dessa 

lógica da facção. 

A gente hoje...os adolescentes não recebem nenhum material de higiene, nem de 

vestuário, por exemplo, do Estado. Em nenhuma unidade. Hoje eu posso garantir isso a 

vocês. A gente tem uma precariedade enorme, em relação inclusive aos colchões. Então, 

o que a gente observa hoje são alojamentos superlotados, locais onde nós teríamos 

quatro adolescentes, sendo habitados por 16 adolescentes. Não existe colchão pra 

praticamente 80% desses adolescentes internados e, então, eles dormem na pedra, seja 

no chão ou seja na comarca. Agora me parece que não...a gente perde inclusive a 

dimensão da diferença, porque a comarca é um cimento também. E, enfim, toda a 

vestimenta que eles usam hoje são vestimentas que são encaminhadas pelos familiares, 

também não estão sendo fornecidas, também não estão sendo fornecidos chinelos. Então 

a gente tá, com a crise do estado, nessa situação, que gera uma situação que a gente 

observava em 2015, por exemplo, que os uniformes eram entregues uma vez por 

semana, em algumas unidades a gente já questionava tudo isso, a regularidade da 

entrega de roupas de banho limpas e a regularidade da entrega de uniformes. Com a 

crise do estado, essa regularidade deixou de acontecer, até o momento que deixou de 

existir, de fato. Então, hoje a gente não tem fornecimento de material de higiene, com 

muita dificuldade, às vezes algum sabonete, isso a gente vai observar que se agrava em 

relação à unidade feminina, principalmente por conta das demandas do público 

feminino. E, além das questões da higiene, todo os demais itens de vestimenta. Roupa 

de cama, roupa de banho, do adolescente enquanto ele tá, que essa é a questão básica 

primeiro.(...) Agora no frio a gente observa uma demanda de que eles passam frio, tão 

dormindo direto no concreto, poucos têm alguns lençóis, alguns, alguns cobertores. E, 

no calor a demanda é exatamente oposta: passam muito calor, porque os ventiladores 

estão, geralmente, todos quebrados, não existe ventilação apropriada nesses 

alojamentos, então a gente tem já de cara...e isso que me parece que já é uma violação 

equiparada à tortura, né. 
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Com a superlotação, os agentes socioeducativos, eles são poucos na unidade, porque 

eles são previstos, o número de agentes socioeducativos....além de existir uma 

rotatividade, muitos agentes socioeducativos não permanecem nas unidades, a gente tem 

um grande número de agentes socioeducativos com licença médica, por conta das 

condições de trabalho. E, além de toda essa gravidade, o número de agentes 

socioeducativos, ele é calculado pro número, pra capacidade que deveria estar ali 

acontecendo em relação aos adolescentes. Então, a gente tem agentes socioeducativos, 

se tivesse os quadros completos, pra dar conta de 90 adolescentes por unidade. E nós 

temos, por exemplo, o ESE (Educandário Santo Expedito), que hoje tem 540 

(adolescentes), bateu 540. Às vezes tem 400, mas o número alto que ele chegou foi a 

540 até agora. Então, esses agentes socioeducativos, eles não conseguem dar conta das 

atividades que esses adolescentes deveriam fazer, por conta da superlotação. E o que 

acontece? Agrava o confinamento desses adolescentes, porque o agente ele não dá conta 

de encaminhar o adolescente pra escola, ele não dá conta de encaminhar adolescente pro 

curso profissionalizante, não dá conta de encaminhar os adolescentes sequer, por 

exemplo, para atendimentos médicos e hospitalares fora da unidade. Então, o Santo 

Expedito, depois  a Escola João Luiz Alves, com esse aumento da superlotação, 

deixaram de oferecer as refeições no refeitório, então hoje os adolescentes eles comem 

nos alojamentos. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que a gente vai ter um 

número grande de adolescentes que vão permanecer o período em que eles tão 

internados no interior do alojamento. Saindo assim pra um atendimento pela equipe 

técnica e voltando pro alojamento. E, talvez, conseguindo sair no final de semana pra, 

em algum horário, jogar uma bola, por uma iniciativa de alguns coordenadores de 

plantão, sem nenhuma estrutura, nenhum fluxo determinado pelas unidades ou pela 

direção. 

Voltando a falar das estruturas dos alojamentos, que a gente percebe que tem, que tem 

muitos vazamentos, então o alojamento, ele geralmente é um alojamento molhado...A 

água não pode ficar aberta o tempo todo, porque, por conta dos vazamentos, se ficar 

aberto, molha tudo, então a água é aberta em determinados momentos do dia pros 

adolescentes tomarem banho, depois a água é fechada, então a gente tem reclamação 

inclusive de adolescentes que sentem a necessidade de ter água pra beber. Então a 

situação hoje dessas unidades, ela é muito precária. 
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O que a gente tem, já assim como endêmico nas unidades, é doença de pele, isto é, 

várias dermatoses, existe uma preocupação do núcleo de saúde do DEGASE de dar 

conta disso, mas hoje já se sabe que, com esse agravamento da crise do estado, isso 

praticamente é impossível, porque é uma coisa, principalmente essas doenças, 

dermatoses, etc... estão ligadas à limpeza do local, à possibilidade de ser ter roupa 

limpa. Como hoje não se oferece roupa limpa, então a gente tem aí um ciclo vicioso 

difícil de banir. E a gente consegue ter também um número grande de doenças ligadas a 

pulmão, né. A gente tem várias questões de infecção pulmonar, alguns casos, poucos, 

em comparação ao sistema penitenciário, eu acho, mas também temos alguns casos de 

tuberculose. 

Eles (DEGASE) têm uma equipe médica de saúde mental nas unidades, que é composta 

de um psicólogo, musicoterapeuta, um terapeuta ocupacional e uma psiquiatra, que não 

é da unidade específica, mas que roda as unidades. Você tem um psicólogo por unidade 

com 300 pessoas. Isso, pra esse tratamento da saúde mental. E aí eles tentam, dentro 

dessa estrutura, é, desafiadoramente, escolher os casos que eles entendem mais graves e 

tentar realizar um trabalho, ou fazer um acompanhamento de emergência, né, quando 

tem uma crise...Existe um esforço pra que esses adolescentes sejam encaminhados para 

um tratamento no CAPS, mas a gente vai esbarrar nessas mesmas questões. Mesmo que 

você consiga, com todo esforço da equipe técnica, conseguir criar esse luxo de 

atendimento no CAPS, você vai ter a dificuldade do adolescente ser encaminhado, 

porque você vai ter que deslocar um agente, você vai ter que deslocar um carro, 

transporte, você vai ter a questão da gasolina, então a gente vai ter uma série de 

dificultadores pra que esse fluxo seja realizado. 

Já é um outro problema que a gente vai ter: o adolescente quando sai da medida 

socioeducativa de internação e semiliberdade, muitas das vezes ele vai terminar de 

cumprir a medida numa liberdade assistida, ele tem a progressão pra liberdade assistida. 

E o município, ele não criou nenhum elo, também por conta dessa dificuldade das casas 

superlotadas, com as equipes técnicas dos adolescentes de internação. Então o 

adolescente sai, fica solto para um cumprimento de liberdade assistida. Muitas vezes ele 

sequer chega ao CREAS de referência pra começar a cumprir a liberdade assistida. E aí 

a gente vai ter, com isso, um ciclo de reincidência. O adolescente não termina de 

cumprir a medida, você não tem um acompanhamento do plano individual de 

atendimento dele, que é previsto. Então a gente vem tentando, é, criar fluxos, pelo 



 

558 
 

menos entre as equipes técnicas. (da internação e as do município, responsáveis por 

acompanhar a liberdade assistida). (...) A gente vem tentando fazer, criar, um fluxo, a 

gente tá com alguns grupos de trabalho. Um pro regimento interno, que é aquele que eu 

disse que a gente não tem desde o início, e pra esse fluxo de atendimento das equipes, 

inclusive que esse fluxo esteja previsto no regimento interno. Um fluxo de atendimento 

continuado desse adolescente, inclusive quando ele sai pro meio aberto. E o ideal é que 

toda essa rede de apoio já começasse a cuidar do adolescente desde o momento da 

internação provisória dele. Então fazer referência, tanto com CAPS, se for o caso, 

CAPSI, enfim, CREAS, CRAS, pra que esse adolescente tivesse acompanhamento de 

toda a rede. E a gente verifica assim, uma dificuldade enorme. (...) A dificuldade que a 

gente tem é na criação desses fluxos como política institucional. É bem difícil e a gente 

tá tentando, enfim, estreitar esses laços. 

Além dessas violações, que são violações da própria estrutura do local onde o 

adolescente fica, a gente tem uma violência dos agentes socioeducativos em relação ao 

adolescente. Então aquela tortura mais, vamos dizer assim, clássica, mais específica, 

que é uma tortura que o próprio agente socioeducativo faz com os adolescentes 

internados. Inclusive, como culturalmente se é disseminado, pra conseguir manter a 

segurança nas unidades socioeducativas. Então, hoje a gente tem uma dificuldade na 

mudança do paradigma em relação à figura desse agente socioeducativo, a gente tem 

uma queda de braço grande em relação a isso, os agentes socioeducativos, hoje, se 

reconhecem como agentes de segurança, e não como educadores, e, como eles são em 

número pequeno e têm o desafio de manter a unidade com essa superlotação, eles 

tendem a já ter uma postura violenta. E a gente tem, informalmente, inúmeros relatos de 

tortura cometidos nessas unidades. Encaminhamento pra castigo, enfim, surra, revista 

vexatória dos adolescentes, são uma série de relatos que…uso muito abusivo do spray 

de pimenta, relatos inclusive de, durante a visita, os familiares sentirem o cheiro do 

spray de pimenta que estaria sendo utilizado no interior das unidades e que chega no 

local da visita. Então a gente tem, além de toda a violação já da própria situação dessas 

unidades, a gente tem uma cultura dos agentes socioeducativos em geral, de se verem 

como agentes de segurança e de entenderem que, pra manter a ordem, eles precisam ter 

uma postura já de cara violadora de direitos também desses adolescentes. Isso a gente 

observa com facilidade, inclusive em como eles demandam que os adolescentes se 

comportem dentro da unidade. Os adolescentes estão sempre de mão pra trás, cabeça 
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baixa, não pode levantar a voz, não pode falar, não pode se comunicar. Então isso já é 

uma postura do agente socioeducativo que a gente observa que é naturalizada, não é 

escondida. E, pra além disso, vem tendo sistematicamente relatos de tortura. A 

dificuldade em relação à investigação desses relatos de tortura é que a gente não 

consegue identificar os agentes, exatamente por causo do medo de represália desses 

adolescentes. Então, esses adolescentes muitas das vezes informa às equipes que 

fiscalizam as unidades que realmente sofreram tortura, mas não identificam quais são os 

agentes que cometeram a tortura. Então a gente tem um nó aí, um desafio grande, de 

como lidar com essa situação praticamente institucionalizada nas unidades. Ontem, a 

gente ouviu o depoimento de oito mães que estiveram no Ministério Público pra relatar 

diversos casos de tortura dos adolescentes, por exemplo. Mas todas essas mães não 

se...pediram pra não serem identificadas, pediram pra que os relatos delas não fossem 

divulgados, então a gente tem esses relatos, a gente tem...muitas das vezes a gente 

consegue ter a materialidade desses delitos, quando a gente vai à unidade a gente 

observa o adolescente com o olho roxo, com o spray de pimenta na parede das unidades, 

na roupa dos adolescentes, mas você não consegue fazer a identificação desses agentes 

pra conseguir o afastamento deles. A gente conseguiu, há pouco tempo, o afastamento 

de um diretor de uma unidade, de alguns agentes, por conta dos relatos de adolescentes, 

mas isso não é frequente. Os adolescentes, inclusive, quando a gente encaminha pra 

poder fazer o reconhecimento do agente, verificar quem seria, eles retiram, inclusive, 

muitas das vezes....que não foram torturados, que caíram da comarca, a gente tem vários 

relatos assim. "A gente caiu da comarca".  

O que a gente vem fazendo é, a gente vem juntando esses depoimentos pra tentar fazer 

denúncia em relação à direção, exatamente pra gente entrar com ações de apresentação 

administrativas em face da direção, por conta de que não garante a segurança dos 

adolescentes. A gente não vai conseguir é, fazer com que o agente especificamente, 

responda por um delito de tortura, mas a gente pode estar compondo, inclusive o 

afastamento desse diretor que eu mencionei, ele se deu nesses termos”.  

A gente tem alguns casos emblemáticos de morte, né, que se gerou a morte do 

adolescente. A gente teve um caso recente. A unidade de fiscalização, a unidade não é 

minha. É no CAI-Baixada, mas é um exemplo emblemático de adolescente que não se 

sabe se foram agentes, ou se foram os próprios adolescentes. Mas, por um boato de que 

ele seria um X9, ele foi morto dentro do alojamento à noite. Avisado à mãe só no dia 
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seguinte. Dezesseis anos. Tava, parece, na segunda passagem por tráfico de 

entorpecentes. Então a gente tem assim, alguns relatos mais antigos de morte, esse mais 

próximo de morte. A gente tem um bem emblemático, que foi um adolescente que 

faleceu, antes da minha chegada na promotoria, mas faleceu no CTR, que é o centro de 

triagem...inclusive fratura do crânio, por conta de tortura dos agentes socioeducativos, 

esse caso é um caso que gerou, foi possível inclusive a denúncia do Ministério Público 

por tortura em relação a esses agentes socioeducativos. (Ano de) 2008, mais ou menos. 

É um caso muito emblemático que a gente tem.  

A gente tem um caso de emblemático de tortura no EJLA. Acho que esse mais recente, 

um pouco. Acho que de 2011, mais ou menos, mas que foi, a defensoria chegou no local 

e verificou que os adolescentes estavam sofrendo, foram colocados dentro de um 

alojamento, estavam sistematicamente sendo torturados, com botina dos agentes e sendo 

molhados, uma prática de tortura realmente e eles com a luz o tempo inteiro no rosto 

deles. Isso foi visto pela defensoria, a defensoria esteve no local, conseguiu encontrar, 

chegar no momento logo posterior a essa tortura e identificar que essa tortura tava sendo 

realizada. Também gerou o afastamento do diretor da unidade na época. Esses são os 

casos mais emblemáticos que a gente tem.  

Atualmente, a gente tem essas, essa questão pulverizada em relação à tortura. E é uma 

coisa que nos preocupa, porque antes existia um relato mais fidedigno até dos 

adolescentes que pudesse fazer com que a gente chegasse e verificasse que a tortura 

estava sendo cometida. Hoje,  a gente observa um medo de represália tão grande desses 

adolescentes e dessas famílias, que a gente sequer consegue identificar que torturas vêm 

sendo cometidas. 

A gente tem o caso do incêndio da EJLA, que também foi muito emblemático, né, no 

último ano. Os detalhes que é bastante, é, assim, bastante desafiador pra gente fazer um 

pensamento, é que os adolescentes...eles alegam que houve um acidente...por conta de 

uma faísca. Porque o que acontece em específico nessa unidade EJLA, no ESE também, 

mas na EJLA em específico, que foi onde aconteceu esse fato. Eles têm muitos 

aparelhos eletrônicos dentro da cela. A EJLA permite, o que algumas outras unidades 

não permite. Então por exemplo, a EJLA permite que tenha uma televisão, ou duas ou 

três, permite que tenha ventilador. E eles usam esses fios, que eles puxam da 

eletricidade, pra ligar a televisão e etc, pra fazer faísca pra uma série de atividades que 
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eles realizam dentro da cela. Por exemplo, eles pegam o alumínio das quentinhas e 

botam ali naquela faísca, botam ali naqueles fios pra fazer pizza. A pizza...eles 

colecionam o miolo do pão e aí, quando tem uma quantidade suficiente de miolo de pão, 

eles amassam aquele miolo de pão e fazem a pizza ali naquela chapa que eles 

inventaram. Eles usam a faísca pra acender cigarro, usam, e usam, enfim, a faísca pra 

uma série de outras atividades que eles fazem ali. E o que os adolescentes alegam é que, 

numa dessas, que eles estavam fazendo pizza, que depois eu descobri que era isso, do 

miolo do pão, uma faísca atingiu um colchão. E, consequentemente, tudo se desenrolou 

a partir daí. Houve (...) houve realmente um socorro ali, imediato dos agentes, mas que 

não estavam preparados pra socorrer, foi uma coisa que a gente verificou, nenhum deles 

tinha nenhuma capacitação pra primeiros socorros, nada disso. E aí, também um socorro 

desastroso, que eles tentaram socorrer da maneira como eles conseguiram, mas, logo em 

seguida, o que se passou com esses adolescentes é que me parece que foi muito 

violador. Eles permaneceram algemados durante todo o período que eles permaneceram 

no hospital. E, já num segundo momento, após, a gente que acompanhou o fato desde o 

início, então a primeira fala era uma fala inclusive dos adolescentes, eu estive no 

hospital, conversando com esses adolescentes queimados, de que o acidente teria se 

dado  por conta disso, dessa faísca que eles teriam utilizado. Já num segundo momento, 

a gente já tem uma fala institucionalizada do DEGASE, que esses adolescentes teriam 

ateado fogo no adolescente que morreu, que foi o primeiro adolescente a morrer. Foram 

dois que morreram. Um morreu logo ali no mesmo dia em que o incêndio aconteceu. 

Chegou a ser socorrido no hospital. Mas logo em seguida faleceu. E, a partir daí, você 

tem uma fala institucionalizada do DEGASE de que eles ficaram sabendo de que esses 

adolescentes teriam cometido esse homicídio.  

E, a partir daí, os adolescentes eles passam a responder e, até hoje, estão sendo 

investigados pelo homicídio desse primeiro adolescente que morreu no incêndio. E, por 

conta disso, tiveram essas violações, de permaneceram algemados. Queimaduras de 

terceiro grau, 40% do corpo queimado em alguns casos, e toda uma postura de 

manutenção dos adolescentes como, como, na realidade, assim, uma preocupação com a 

segurança pública, no sentido de que esses adolescentes não poderiam fugir. E muito 

pouca preocupação em relação à proteção desses adolescentes, em relação aos traumas 

que eles teriam sofrido com o incêndio. 
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Então, o que a gente faz, a gente atua com a investigação, com inquéritos civis, então 

toda a demanda que a gente tem, a gente abre um inquérito civil, investiga ali, com a 

possibilidade de ingressar com uma ação civil pública contra o Estado, ou contra aquele 

violador de direitos. A gente, na nossa promotoria, a gente criou alguns eixos centrais e 

temos hoje alguns inquéritos civis centralizadores dessas demanda maiores que o 

DEGASE apresenta.  

Então, por exemplo, nós temos um inquérito civil que tá cuidando do regimento interno 

das unidades, a gente tem um inquérito civil que tá cuidando da capacitação desses 

profissionais do DEGASE...aí a gente tem um inquérito civil pra cada unidade, 

cuidando da segurança das unidades, nos quais a gente vem investigando todas essas 

denúncias de prática de tortura que a gente não consegue chegar a um agente específico, 

a gente trabalha nesses inquéritos de segurança.  

E a gente vem tentando fazer acordos, a gente ainda não tem nenhum TAC (Termo de 

Ajuste de Conduta) feito, mas a gente tem acordos com a direção geral do DEGASE 

com prazos pra que sejam cumpridos determinados pontos mais relevantes que a gente 

entende nesse momento caótico que a gente tá vivendo. Então a gente tem, por exemplo, 

em relação ao regimento interno, a gente tá tendo reuniões praticamente quinzenais, pra 

construção do regimento interno até setembro (2017). Em relação à capacitação, a gente 

exigiu desde o momento do incêndio, que se capacitasse, pelo menos, 80% de todos os 

agentes e funcionários até o final de 2016. A gente conseguiu isso, uma capacitação de 

primeiros socorros e contra incêndios. Conseguiram fazer uma parceria com o corpo de 

bombeiros e os agentes foram capacitados. E a gente vem exigindo uma série de outras 

capacitações, inclusive em relação a métodos de solução de conflitos, pra que se possa ir 

mudando esse paradigma em relação a como se resolve um conflito entre um agente e 

um adolescentes, porque o que a gente observa é que o primeiro recurso que o agente 

usa é o spray de pimenta, então a gente vem tentando buscar esses acordos para que 

sejam realizadas essas capacitações.  

E a gente atua com a demanda externa também, da ouvidoria. Então a gente tem uma 

ouvidoria que qualquer um pode acessar, que chega pra gente os casos e a gente 

verifica. Se for algum caso que já tá sendo investigado em algum inquérito, a gente 

inclui aquela demanda no inquérito. Se for uma demanda nova, a gente pode abrir um 

novo inquérito civil pra investigação. 
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Antes, a tutela coletiva tava dividida nas atribuições da promotoria de justiça 

individuais. Então, a gente tinha, por exemplo, duas promotorias, que ainda existem 

hoje, a gente tem duas promotorias de execução da medida socioeducativa. Essas 

promotorias, além de cuidarem das execuções individuais dos adolescentes, elas 

cuidavam da tutela coletiva daquela atribuição da execução da medida. Mas o que se 

verificou é que isso era muito fracionado e que o Ministério Público precisava atuar 

junto das políticas públicas estaduais e municipais. E que, pra isso, seria mais 

interessante existir uma promotoria de tutela coletiva que cuidasse disso. Então, a gente 

tem, além da responsabilidade em relação a todas essas questões de violações, a gente 

atua, a atribuição dessa promotoria também é fiscalizar e ajudar a elaborar políticas 

públicas em âmbito estadual pro sistema socioeducativo, em âmbito municipal no Rio 

de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, pro sistema socioeducativo e acompanhar o 

orçamento do sistema socioeducativo do estado e do município. Então a gente vem se 

desdobrando dentro dessa função. As demandas são tantas que é difícil eleger inclusive 

quais prioridades seriam possíveis, né, pra se atuar diante do grande número de 

demandas que a gente tem. 

E aí a gente vem tentando, agora, começar a fazer esse olhar também pro município do 

Rio de Janeiro, para um fortalecimento dessas medidas, para um cuidado maior pro 

cumprimento dessas medidas em meio aberto. Porque, o que a gente verificou em 

relação a esses números que a gente conseguiu colher, desses dois primeiros anos, é que 

a gente tem um ciclo grande de reincidência por conta desse mau cumprimento da 

medida em meio aberto. Então, o adolescente ele recebe uma medida em meio aberto: 

primeiro que a comunicação entre o juízo e o CREAS é uma comunicação muito falha. 

Então, o adolescente, ele recebe a medida em meio aberto no juízo da vara da infância e 

juventude e demora, às vezes, seis meses pra que essa comunicação chegue ao CREAS. 

Então, o adolescente vai ao CREAS se ele quiser, porque o CREAS não sabe que existe 

alguém ali cumprindo a medida. Então, já nisso, a gente perde um número considerável 

de adolescentes que simplesmente não apareceram e que ninguém tomou conta disso. 

Então, esse é um fluxo que a gente tá tentando diminuir e ver como a gente funciona. A 

gente tá com um grupo de trabalho cuidando disso, junto com a vara da infância e 

juventude, a vara de execução de medida socioeducativa. E, fora isso, a gente tá 

tentando estruturar esses CREAS. Porque o que a gente percebe é que o adolescente, ele 

não cumpre bem essa medida em liberdade assistida, aí ele reincide e aí, já no segundo 
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momento que ele reincide, na terceira medida que ele reincide, ele já é internado. Então, 

a gente tem hoje um número muito grande de adolescentes no sistema socioeducativo de 

internação, não por ter cometido delitos de grande gravidade, mas por conta de 

reiteração dos atos infracionais praticados. Então a gente tem, por exemplo, 

adolescentes que cometem furto. Cometeu o primeiro furto, foi pro meio aberto, 

ninguém fez nada. Cometeu o segundo furto, foi pro meio aberto, ninguém fez nada. 

Cometeu o terceiro furto, ele é internado. E aí a gente acredita, também, que parte do 

inchaço da superlotação no meio fechado é exatamente por conta dessa medida em meio 

aberto que não funciona, que acaba gerando essa reiteração de atos infracionais, que 

sequer são de grande gravidade, e aí o adolescente é encaminhado para a internação. 

Ontem uma mãe tava se referindo a isso: "olha, eu tenho muita dificuldade de vir visitar 

meu filho, que eu venho de Maricá", então...e o filho tá internado no ESE, em Bangu. 

Então a gente vai ter todo uma dificuldade, é uma outra questão que a gente discute 

muito, que, porque também é previsto no ECA...a necessidade do cumprimento da 

medida próximo dos familiares e que seja cuidado pra que esses laços familiares e 

comunitários sejam estreitados durante o cumprimento da medida. Isso é impossível no 

quadro que a gente tem hoje. 

O Dom Bosco, ele tem uma característica interessante, porque foi realizada uma obra 

pra construção do Dom Bosco. Então a gente tem uma construção nova do Dom Bosco. 

Mas a gente tem um pedaço antigo do (Instituto) Padre Severino que não foi desativado, 

que é aonde fica o maior número de adolescentes em internação provisória. Então a 

gente tem um quadro diferenciado numa mesma unidade. Você tem um pedaço da 

unidade com uma construção nova, então melhor, mais adequada pra cuidar dos 

adolescentes, pra recepção desses adolescentes, mas você tem, ainda dentro do Dom 

Bosco, uma parte do Padre Severino que as condições são infinitamente precárias e é 

onde, por conta da estrutura, da possibilidade de se colocar um beliche em cima do 

outro, é onde fica o maior número de adolescentes internados provisoriamente. 

O que a gente tem é o período que eles passam no Centro de Triagem, que é o Cense-

GCA, porque o Cense-GCA, ele, como foi construído pra ser um centro de triagem, ele 

não tem escola, ele não tem espaço pra banho de sol, ele não tem espaço pra nenhuma 

atividade. Por conta da superlotação, também a gente enfrenta o mesmo problema do 

refeitório. E esses adolescentes, em alguns casos, eles passavam toda a internação 
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provisória, ou seja, os 45 dias, nesse centro de triagem. Então, a gente vem 

acompanhando isso e demandando pra que esse adolescente pelo menos vá pra 

internação no Dom Bosco. E aí a gente tem o problema da superlotação também do 

Dom Bosco. Então, a gente tá sempre precisando equacionar essa lógica, né. 

Os CRIAADs, a gente vai ter o mesmo problema....E eu acredito que mais agravado, 

porque os CRIAADs são os de semiliberdade. No Rio, por exemplo, hoje a gente não 

tem nenhum CRIAAD pra meninas. O único CRIAAD pra meninas, em todo o estado, é 

em Nilópolis. Então, quando a gente tem uma adolescente, ela necessariamente, a gente 

tem uma única unidade de internação... A gente tem uma única unidade de internação 

provisória e definitiva pra meninas, que é o PACGC, que fica na Ilha do Governador. É 

provisória e definitiva, ela é dividida em duas partes. Tem o pedaço da internação 

provisória, tem o pedaço da internação definitiva e ela fica na Ilha do Governador. 

Então, qualquer adolescente feminina que cometa ato infracional e seja internada, ela 

virá para a Ilha do Governador. No estado inteiro. Exato. E, quando ela sai da 

internação definitiva e vai cumprir a semiliberdade, ela necessariamente vai cumprir em 

Nilópolis. Do estado inteiro também. Então a gente inclusive comenta isso, né. Por 

conta do número de adolescentes femininas ser menor, inclusive a unidade de 

internação feminina é uma unidade...não tem a superlotação que a gente vê nas unidades 

masculinas...a situação das adolescentes internadas ela é infinitamente mais grave. A 

gente observa que as internações delas são mais longas do que a dos adolescentes 

masculinos, elas passam mais tempo internadas e elas têm como o único espaço esses 

dois lugares. Vai ter esse agravamento. Recebem menos visitas ainda, você vai ter um 

convívio de adolescentes femininas de Campos, Volta Redonda, com adolescentes…. 

Distante da rede. Muita dificuldade quando essas adolescentes são mães, porque a gente 

tem aquele grupo de adolescentes mães, inclusive de bebês, algumas vezes lactantes, 

que deixam de amamentar por conta da internação. Então, a gente tem uma série de 

peculiaridades na violação dos direitos dessas adolescentes internadas. 

A defensoria, a gente é litisconsórcio nessa ação. A defensoria tem uma ação, inclusive 

pedindo pra que os agentes, nas unidades femininas, sejam - pelo menos a maioria - 

mulheres, o que não é o que a gente observa hoje. E a gente tem relatos dessa prática 

dessa prática da bailarina (deixar a meninas algemadas com os braços no alto de forma a 

apenas a ponta do pés tocarem o chão) em relação às unidades femininas. É um relato 

que volta e meia aparece novamente. (...) A gente teve um relato de agressão recente, 
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por exemplo, que é uma outra questão também interessante de ser colocada. A gente 

tem inclusive um inquérito civil também já instaurado pra investigar isso. O DEGASE, 

ele conta com uma Coordenadoria de Segurança e Inteligência, chamada de CSINT. E 

os maiores relatos de tortura e agressão das adolescentes é quando esse grupo da 

coordenadoria vai à unidade e existe uma...existe um episódio recente no qual o grupo 

foi à unidade sem ser chamado pelo diretor. Então, houve um problema entre o diretor 

da unidade e a CSINT. Então a gente tem não só relatos de alguns agentes 

socioeducativos, mas a gente tem relatos também desse abuso de autoridade quanto a 

esse grupo especial. 

Não, a gente não recebe (dados do DEGASE), o acompanhamento é um 

acompanhamento do que é fornecido pelo ISP, mas pra todos, né. O que se vem fazendo 

agora na nova gestão é uma tentativa pra que esses, pra se criar convênios pra que uma 

série de dados passem a ser alimentados por um sistema de dados do Ministério Público 

chamado "MP em Mapas", que começou a funcionar no final da antiga gestão do MP e 

que agora, nessa nova gestão, vem sendo implementado com uma série de convênios. 

Então esse convênio com a segurança pública, eu sei que é um convênio que vem se 

tentando fazer. (...) Isso é um problema grave que a gente tem em relação ao DEGASE 

também. Que é a transparência em relação aos dados do sistema socioeducativo. A 

gente hoje trabalha com planilhas de Excel, que são encaminhadas semanalmente pra 

minha promotoria, então é um desafio assim…são planilhas. O que a gente fez, quando 

a gente chegou, a gente verificou que o DEGASE tem um sistema de informação, mas 

que não era alimentado periodicamente. Então os dados do sistema de informação não 

são fidedignos.  E isso…Então vem se...existe um grupo também de trabalho pra se 

tentar alinhar esse sistema de informação do DEGASE, pra que ele possa ser um banco 

de dados com a transparência necessária pra que a gente possa, inclusive, definir as 

políticas públicas do sistema. Como a gente não tem essa fidedignidade do sistema 

socioeducativo, eu solicitei que todas as unidades de internação de semiliberdade do 

estado encaminhassem, semanalmente, planilhas com dados da quantidade de 

adolescentes internados, a origem desses adolescentes, pra que a gente pudesse começar 

a mapear as causas, enfim, mapear inclusive o perfil desses adolescentes que estão 

internados. Os números que a gente consegue ter são exatamente a origem, de onde eles 

vêm. Então, a gente consegue ter, nesse desafio que a gente se colocou, 

aproximadamente a origem desses adolescentes, quais são da comarca da capital, quais 
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vêm do interior. A gente consegue, atualmente a gente tá tentando conseguir, porque é 

uma coisa que não é facilmente alimentada pelo DEGASE, qual é o ato infracional (pelo 

qual) o adolescentes tá internado. Mas a gente verifica que, como essa alimentação das 

planilhas é falha, muitas das vezes a gente não tem esses dados dos atos infracionais 

fidedignos. A gente tem que conferir um por um se aquele ato infracional foi realmente 

colocado ali. E a gente, a gente tá tentando fazer o levantamento da reincidência e, 

principalmente do período de permanência. Foi a partir dessas, foram a partir dessas 

planilhas que a gente começou a verificar a permanência, quanto tempo o adolescente 

ficava internado no Cense-GCA, por exemplo, que é o CTR, quanto tempo os 

adolescentes ficavam na internação provisória. A gente cuida mais de perto dessas 

informações em relação à permanência de tempo do centro de triagem e da internação 

provisória do Dom Bosco.  

Mas a gente conseguiu, então, começar a definir um panorama, ainda que não tão 

fidedigno. Primeiro que as informações elas são dificultadas, né. E são sempre retratos, 

porque eles vão mandar a semana, o retrato do que tava acontecendo naquela sexta-feira 

daquela semana. A gente não tem um acompanhamento, a gente não consegue ter esse 

acompanhamento, o fluxo contínuo a gente não tem. Então a gente tem, a gente faz de 

retratos, né. A planilha do que ele mandou da situação que tava naquela sexta-feira, 

depois na outra sexta-feira…E, além disso, são planilhas de Excel e que são passadas 

pra estatística por uma funcionária, minha secretária, que se predispõe a fazer isso.  

Então, claro que a gente vai ter ai falhas grandes, mas é como a gente tá conseguindo 

inclusive entender a dinâmica do sistema de superlotação. Foi muito importante essas 

planilhas pra gente conseguir entender quais unidades estavam superlotadas, o 

percentual de superlotação dessas unidades. Porque antes, como eram as promotorias 

individuais que cuidavam, cada promotoria de uma unidade, você não tinha um maior 

diálogo entre elas do que estava acontecendo em cada uma e um panorama geral da 

superlotação, por exemplo, em todas as unidades. E ai, a partir dessa coleta de dados 

que a gente foi fazendo...que a gente conseguiu...mas é um desafio enorme. 

E uma dificuldade que a gente tem, também, é exatamente entender quais as políticas 

públicas, inclusive municipais, porque a gente não consegue ter um perfil dos 

adolescentes por município, né. Então qual é a prática reiterada de atos infracionais no 

município X? Qual a política que pode ser realizada em relação a esse município? Isso a 
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gente não tem hoje. Hoje, a gente tem números que já não são fidedignos, por conta da 

maneira como a gente consegue coletá-los e são números generalizados. E a sociedade 

civil ela reclama muito em relação a esses dados, porque existe um número grande de 

adolescentes internados por tráfico, que o cenário prevê que não deveria estar internado 

e qual a razão dele estar internado? Se é realmente um problema de uma política 

pública...municipal, é um problema realmente daquele município o tráfico naquele 

momento ou não. Como você deve encará-lo ou não. A gente não consegue desenvolver 

discussões nesses termos pra se estabelecer política pública. A gente consegue ter um 

panorama geral do número questionável, porque é muito questionável, né. A gente vai 

ter assim, hoje em dia se a gente for pedir dados pra alguns promotores, você vai ter 

dados completamente diferentes de dados que eu vou fornecer e de dados que a 

defensoria pública vai fornecer. Então, a gente sequer tem dados com o qual todos os 

seguimentos concordem.  

No sistema socioeducativo a gente tem uma questão muito enlouquecedora, porque a 

gente tem a previsão de um banco de dados, chamado SIPIA-SINASE, que foi, que ele 

é, ele já está construído pra ser utilizado nacionalmente, é uma política federal, então 

você já tem esse banco de dados disponibilizado e você não tem ele sendo aderido pelo 

estado.(...) O SIPIA-SINASE, tá previsto no SINASE. E esse banco de dados, por 

exemplo, em relação ao sistema socioeducativo, ele pode ser aderido pelo meio fechado, 

que seria o DEGASE, pelo meio aberto, que seria o município e pelo Tribunal de 

Justiça. Então, se você tiver adesão desses atores, você tem todo o histórico daquele 

adolescente, todo o fluxo, desde o momento em que ele entra na vara da infância e 

juventude, até a saída dele lá no meio aberto, num mesmo banco de dados que poderia 

ser acessado por todos os atores. Esse banco de dados ele não é utilizado. É uma 

discussão também que agora, quando a gente começou a enfrentar a questão do 

fortalecimento da medida em meio aberto e percebeu que também a medida em meio 

aberto não tem nenhum banco de dados, com nenhuma informação em relação a esses 

adolescentes. O panorama não é diferente em relação ao meio aberto, a gente verificou 

que, de fato, esse SIPIA, ele tá implementado como possibilidade e a gente não tem um 

convênio do estado, nem do município, um interesse nessa adesão. 

A gente tem alguns grupos de trabalho junto com o Tribunal de Justiça. O Tribunal de 

Justiça tem uma comissão, uma coordenadoria, a CEVIJ que é uma coordenadoria das 

varas da infância e da juventude (e do idoso). E essa coordenadoria, ela vem 
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trabalhando com vários grupos de trabalho pra enfrentamentos das questões do sistema 

socioeducativo. Isso também, coincidentemente, começou a se fortalecer a partir do ano 

de 2015. E, então, a gente vem estreitando o diálogo com essa coordenação, na qual 

existe grupo de trabalho com demandas desde a documentação do 

adolescente...demanda desse banco de dados mais recentemente, demanda em 

relação...a gente conseguiu a criação do Núcleo de Audiência de Apresentação (NAAP) 

do adolescente, por conta desses grupos de trabalho interinstitucionais - Defensoria e o 

Ministério Público e o Tribunal de Justiça. É previsto já no ECA e no SINASE, o 

Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) do adolescente. O que seria isso? Existiria um 

local, a gente tem alguns lugares...no Brasil isso funcionando muito bem. Minas Gerais 

é um exemplo disso. Existe a previsão de um núcleo de atendimento integrado onde 

você teria a delegacia de polícia, o DEGASE, a Secretaria de Assistência Social, o 

Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça e outras secretarias que se pode 

entender que sejam importantes para estar nesse núcleo. E o adolescente então, assim 

que fosse apreendido, ele seria encaminhado para esse núcleo. E lá, ele teria todo o 

atendimento de todos esses atores. Seria primeiro ouvido pela delegacia, depois já seria 

encaminhado diretamente para o Ministério Público, pra Defensoria, pro juiz, já passaria 

ali pelo serviço de assistência social. Isso garantiria controle sobre atividade policial, 

exatamente.  

Evitaria que o adolescente fosse institucionalizado, que é uma questão que a gente 

conseguiu acabar aqui no Rio de Janeiro, mas que há pouco tempo ainda existia, que era 

o adolescente ser encaminhado para o centro de triagem sem uma internação provisória 

determinada pelo judiciário, isso era uma prática comum. Os adolescentes eram 

apreendidos na delegacia e, se não fossem liberados na delegacia, eram encaminhados 

pra internação. Pra esse centro de triagem. E, dali, já institucionalizados, com o cabelo 

cortado, sem nenhuma medida (determinado pelo judiciário)...Dali, ele era encaminhado 

pra oitiva do Ministério Público. E aí a gente então conseguiu...não instituir esse núcleo 

de atendimento integrado, a gente ainda tá tentando instituir isso. Mas a gente conseguiu 

instituir um núcleo de apresentação desse adolescente que prevê exatamente o que...Que 

atualmente funciona durante a semana - isso é interessante também de ser dito - que aos 

finais de semana o núcleo não funciona. 

O que a gente tem hoje assim, como maior nó no sistema, é exatamente a discussão em 

relação às internações. Isso é uma discussão antiga, acirrada, e que é de difícil diálogo 
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nesses grupos de trabalho. Então a gente não conseguiu até hoje, por exemplo, instituir 

um grupo de trabalho que vá pensar em como...no enfrentamento à superlotação. Porque 

você vai ter um grupo de juízes e promotores que entendem que as internações são 

devidas, que não há internação indevida, e existe um discurso grande nesse sentido. "As 

internações são devidas, as internações são corretas, e existe o único, a única 

possibilidade pra se tratar das causas da superlotação é com a construção de novas 

unidades". Então, se tem um grupo de juízes e promotores que defendem essa tese e 

você tem um outro grupo, né, também de juízes, também de alguns promotores, da 

Defensoria e da sociedade civil, que defendem a necessidade de novas estratégias pra 

lidar com a superlotação. Mas nesse ponto específico, a gente não consegue ainda 

dialogar num grupo de trabalho como esses demais grupos que existem. 

A gente também tem um inquérito civil cuidando da adesão do município do Rio de 

Janeiro ao Política de Atenção Integral a Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, 

que é o PINAISARI. Pra questão da saúde....Esse plano nacional, ele prevê uma adesão 

do...das secretarias municipais de saúde. E aí, a secretaria municipal de saúde do Rio de 

Janeiro não aderiu e a gente tá também com um grupo de trabalho pra discutir a adesão 

do município do Rio de Janeiro a esse plano. 

A gente tem uma outra característica difícil que, as ações civis públicas, quando a gente 

ingressa com a ação civil pública, que seria a possibilidade da gente tá exigindo do 

município ou do estado o cumprimento de alguma medida, elas são intermináveis. As 

ações civis públicas elas passam dez anos sem uma decisão. Então, a efetividade das 

ações civis públicas é muito questionada hoje. (...) Essa ação civil pública, ela vai fazer 

quase 10 anos, que é a ação civil pública do fechamento do ESE, do Educandário Santo 

Expedito. Que não pode existir, porque é um presídio. Então, a gente não pode ter uma 

unidade socioeducativa pela lei, próxima a presídio. A gente tem uma unidade 

socioeducativa em um presídio. Então, por conta da total impossibilidade de adequação 

da estrutura física...primeiro porque tá no Complexo de Bangu, então já não pode existir 

ali, segundo porque a estrutura física dele é de um presídio. Então, se pleiteou o 

fechamento dessa unidade....A gente tem uma decisão de 2015, transitada em julgada no 

STF, para o fechamento dessa unidade e a gente não consegue o cumprimento dessa 

decisão. 
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E a gente tem uma, assim, a experiência do Rio de Janeiro em relação à construção de 

unidades é que, nos locais em que as unidades foram construídas, houve um maior 

encarceramento. Então você tem, em municípios distantes que não tem unidades, você 

tem um número menor de uso da internação do que nos municípios (onde) você tem a 

possibilidade de ter uma unidade de internação. 

A gente, hoje, vai ter alguns medicamentos...eles eram previstos pra serem fornecidos 

pelo próprio DEGASE. Medicamentos de emergência de atenção básica e de 

emergência hospitalar nas unidades. Os atendimentos especializados eles são 

encaminhados pra rede de saúde. E aí é onde a gente vai construindo esses fluxos, com a 

clínica da família, com a possibilidade de atendimento em hospitais, saírem e 

receberem. Hoje, a gente tem uma questão que vem sendo discutida, inclusive pelo 

grupo, que é...a SEAP, ela prevê um hospital penitenciário. O sistema socioeducativo 

não prevê um hospital. Então, o que a gente tem hoje, o que a gente percebe: a rede 

hospitalar que recebe o adolescente socioeducativo, o médico lá da ponta da rede 

hospitalar, ele não consegue entender que existe uma dinâmica diferente entre o 

socioeducativo e o sistema prisional. Então, ele dá alta ao adolescente socioeducativo, 

ao adolescente com os mesmos critérios que ele dá alta ao adulto preso. Mas o adulto 

preso ele pode ser encaminhado ao hospital penitenciário. E o adolescente, ele não é 

encaminhado a nenhum hospital do sistema socioeducativo, porque isso não é previsto. 

Então ele volta pra unidade. Isso hoje é uma discussão que a gente tem grande do fluxo. 

Há um número alto de altas precoces desses adolescentes. (...) O que a gente vai 

verificar na prática nas unidades hoje é a falta de medicamentos.  

 

*** 

 

- Centro de Socioeducação Gelson de Carvalho Amaral (CENSE-GCA): 

 

No dia 05 de junho de 2014, a equipe do MEPCT/RJ realizou uma vistoria na unidade 

de socioeducação Gelson de Carvalho Amaral (CENSE-GCA). A inspeção ocorreu após 

a denúncia de uma situação de violência na unidade: quatro agentes socioeducativos 
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teriam agredido um jovem com tapas, pois esse gritava durante a noite. A unidade já se 

encontrava em péssimo estado. 

Em abril de 2015, o MEPCT/RJ volta ao CENSE-GCA. Nesse momento, a unidade 

contava com 174 adolescentes, porém tinha apenas 64 vagas. Um familiar de um jovem 

internado na unidade denunciou agressões perpetradas pelos agentes contra os meninos. 

Os agentes agrediram os jovens com pedaços de pau e um dos meninos foi lesionado 

gravemente. 

A partir da denúncia da uma mãe de um dos internos, que afirmou que os adolescentes 

sofriam graves agressões por parte dos agente, o Mecanismo realizou outra inspeção na 

unidade, no dia 27 de agosto de 2015. A equipe do MEPCT/RJ foi até o setor de 

isolamento da unidade, para conversar com os oito jovens que ali se encontravam - no 

alojamento com duas camas havia seis garotos, enquanto outros dois, que haviam 

cometidos crimes violentos, dividiam outro alojamento do mesmo tamanho. 

No dia 23 de maio de 2017, foi feita outra vistoria na unidade. O centro de 

socioeducação contava com 167 internados na ocasião. Foi constatado que vários 

chuveiros estavam entupidos e havia lixo nos alojamentos. Muitos relataram dificuldade 

em dormir à noite devido à quantidade de pernilongos no local. A água para consumo 

era a mesma que a utilizada para banho. Não havia toalhas nem roupas de cama 

suficientes para o contingente populacional do centro. Os uniformes utilizados não eram 

trocados por novos depois de gastos e estavam com mau cheiro. Os adolescentes se 

queixaram de ter que comer demasiadamente rápido na unidade, em função do refeitório 

abrigar apenas 24 pessoas por vez. No mais, para serem atendidos por médicos, os 

garotos precisavam ser levados até o Cense Dom Bosco, devido a falta de médicos na 

unidade. Os meninos também afirmaram que agressões fazem parte do cotidiano. 

 

- CENSE Volta Redonda: 

 

Foi realizada uma visita de monitoramento no dia 20 de julho de 2016. Trata-se de 

unidade de internação para o sexo masculino, entre 12 e 21 anos. A localização do 

Cense é extremamente próxima da cadeia Franz de Castro, o que viola o disposto em lei 
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sobre proibição de construção de unidades socioeducativas próximo a penitenciárias. No 

momento da visita, a lotação máxima era de 90 adolescentes, mas haviam 171 

internados. Não havia fornecimento de calças compridas e agasalhos para os jovens e 

ainda era realizada a revista vexatória aos familiares no momento da visita. Não havia 

atendimento da defensoria pública da unidade, então, a maioria dos adolescentes sequer 

tinha conhecimento a respeito de sua situação processual.  

No dia 15 de agosto de 2017 o MEPCT/RJ realizou outra vistoria. Foram verificadas 

infiltrações e entupimento dos vasos sanitários em vários alojamentos. Havia 186 jovens  

internados, mas a capacidade da unidade permanecia de 90 vagas. Novamente foi 

relatado não haver fornecimento de calças compridas, agasalhos e nem roupas de cama. 

Na data da visita, havia 104 adolescentes matriculados no colégio. Desde a visita de 

2016 realizada pelo MEPCT, houve uma diminuição no número de agentes, e dobrou o 

número de adolescentes internados.  

 

- Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves - CENSE Campos: 

  

O CENSE Campos é unidade de cumprimento de medida socioeducativa de internação e 

internação provisória para adolescentes do sexo masculino, atendendo jovens de 25 

municípios do estado. A unidade, localizada em zona rural entre Campos dos 

Goytacazes e São Fidélis, é de difícil acesso por transporte público, dificultando as 

visitas dos familiares. 

Em 06 de junho de 2017 o MEPCT/RJ realizou a sua segunda visita à unidade. Na 

primeira, realizada em 2015, foi identificado um caso de tortura que gerou registro de 

ocorrência e vem sendo acompanhado desde então. À época, também foi relatado um 

cenário cotidiano de agressões físicas e verbais. 

Em 2017, mais uma vez foram recebidas uma série de informações sobre agressões 

praticadas por agentes socioeducativos, que para além de socos e xingamentos, incluía o 

uso de gás de pimenta - dois dos bastões foram encontrados pelos integrantes do 

Mecanismo -, e tiros para o alto com armas de fogo. O MEPCT/RJ registrou a 

existência de uma série de ferimentos em diversos adolescentes. 
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A direção da unidade foi imediatamente comunicada do fato. Foi realizada, em julho 

daquele ano, uma reunião entre os membros do MEPCT/RJ, a direção da unidade e a 

corregedoria do DEGASE. A situação caótica da unidade vinha se agravando nos meses 

anteriores à visita e foram relatados casos de estupros contra adolescentes, 

espancamentos, assassinato de um jovem e o caso de tortura. No mais, o uso abusivo de 

spray de pimenta viola os direitos humanos dos adolescentes quem cumprem medida 

socioeducativa. 

Os jovens sofriam com a falta de água nos alojamentos e com as restrições quanto ao 

uso de ventiladores, sentiam sede, posto que estava muito calor e os agentes apenas 

permitiam a entrada de uma garrafa de água potável por dia, para todo o alojamento. No 

mais, a equipe do MEPCT/RJ verificou a situação precária dos uniformes dos meninos e 

a falta de colchões e de roupas de cama. 

A alimentação era fornecida pela Riofood, e a própria nutricionista da empresa alertou 

que a partir do dia seguinte à visita não seria mais servida carne vermelha ou leite. No 

que se refere à equipe técnica, a unidade contava com um médico, um dentista cedido 

pela prefeitura semanalmente, uma auxiliar de enfermagem, duas assistentes sociais e 

uma pedagoga. As técnicas lamentaram a prioridade da unidade ser a segurança, e 

afirmaram encontrar muitas dificuldades para desenvolver um trabalho voltado para a 

socioeducação. 

 

- CAI-Baixada - Belford Roxo:  

 

Trata-se de uma unidade de internação para jovens do sexo masculino. Na unidade, os 

meninos são separados de acordo com a facção de tráfico que controla o território de 

onde o jovem é oriundo. No relatório anual de 2012, o MEPCT/RJ já denunciava a 

insalubridade da unidade. A insalubridade, a falta de iluminação, a umidade e fiação 

elétrica exposta foram percebidas na primeira visita da equipe ao espaço. Além disso, é 

foi percebida a presença de insetos, baratas e ratos na unidade. Não havia água potável e 

os produtos de higiene já eram fornecidos de forma insuficiente. A superpopulação já se 

tratava de um fenômeno frequente nas unidades de socioeducação.  



 

575 
 

No Cai Baixada a capacidade é de 124 adolescentes, e, nas visitas 
realizadas havia 152 e 156 adolescentes em 2011, e 128 e 180 nas 
realizadas no segundo semestre de 2012. (...) Corroboram com este 
cenário as péssimas condições dos alojamentos superlotados: um 
amontoado de jovens em um pequeno espaço dividindo camas de 
alvenaria em péssimo estado de conservação, enquanto alguns 
dormem em colchonetes dispostos no chão. Também se observou por 
diversas vezes roupas de cama e uniformes precários. (Relatório de 
Visita, 2012, p. 93) 

 

No dia 08 de setembro de 2016, o MEPCT/RJ realizou uma vistoria na unidade para 

apurar as informações sobre uma tentativa de fuga realizada no dia 04 de setembro do 

mesmo ano. Segundo a direção do local, os adolescentes apertaram um botão referente 

ao controle dos portões logo após o café da manhã, e não houve confronto, sendo 

realizada a fuga de 08 adolescentes dos 15 que tentaram. Foi relatado que os 

adolescentes, após o ocorrido, foram levados para a 54ª Delegacia de Polícia, onde foi 

lavrado um termo circunstanciado com acusação dos adolescentes pelo artigo 147 

(Crime de Ameaça), apesar da equipe do MEPCT/RJ não ter recebido relatos a respeito 

desse tópico. Os adolescentes narraram que após o registro policial eles foram 

colocados em um veículo e torturados com tapas, chutes e spray de pimenta pelos 

agentes e disseram estar com medo de retornar a unidade. Eles também descreveram a 

situação degradante das celas do CAI-Baixada, onde ficam internados 20 adolescentes 

com apenas 5 comarcas; denunciaram a má qualidade da comida e a rotina ociosa. Vale 

lembrar que um adolescente faleceu por questões de saúde alguns dias antes da fuga. 

Foi realizada outra visita no dia 13 de março de 2017. Na data, a capacidade era de 124 

vagas, mas o número de jovens internados era 319. Os adolescentes se queixaram da 

falta de uniformes, lençóis e toalhas, afirmaram que todos têm colchão, mas alguns não 

têm cama. A maior parte dos itens de higiene era fornecido pelos familiares. A má 

qualidade do lanche oferecido também foi denunciada pelos internos. Não foram 

verificadas mudanças estruturais significativas desde a última visitação. Foi constatado 

que cada dupla de psicóloga e assistente social atendia, em média, 40 adolescentes. No 

entanto, pelo SINASE, o máximo deveria ser 20 jovens por dupla.  

Dos adolescentes, 195 não estavam frequentando a escola, já que apenas 124 vagas 

eram disponibilizadas (correspondentes à lotação máxima da unidade). Em 

descumprimento da lei 7011/2015, ainda era realizada a revista vexatória no momento 

das visitas. Faltava medicação na unidade, tendo a enfermeira relatado que ficou quatro 
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dias sem qualquer tipo de remédio. Os adolescentes informaram que o uso de spray de 

pimenta é comum. Dentre os aspectos observados, foi destacado: precárias condições 

físicas, condições de higiene e salubridade ruins, mau cheiro, vários relatos acerca de 

enfermidades adquiridas pelos adolescentes devido à situação do lugar (doenças de 

pele) e também foram uníssonas as reclamações sobre agressões físicas e verbais no 

cotidiano, principalmente dos agentes transferidos da EJLA e do Dom Bosco. 

O MEPCT/RJ realizou outra visita no dia 6 de maio de 2017. Novamente a unidade se 

encontrava em situação de superlotação, com 313 alojados para 124 vagas. Houve 

reclamações em relação às refeições. Também foi denunciado que a água para ingestão 

é a da torneira, com muito cloro. Existiam muitos ratos e baratas no local e a iluminação 

continuava precária. A equipe técnica, devido à superlotação, fica até 2 meses sem 

atender o mesmo adolescente. Devido a quantidade de vagas vários adolescentes não 

estavam frequentando a escola e havia carência de professores. Foi relatado que são 

realizados, em média, 60 atendimentos por dia na enfermaria, com pouquíssima 

medicação disponível. No mais, foi denunciada a violência dos agentes, tendo 

adolescentes afirmado que um agente disse: “eu bato na segunda, eu bato na terça, eu 

bato na quarta, eu bato quando eu quiser”. 

 

- Instituto Dom Bosco: 

 

Em 2012, foi inaugurado o módulo construído para o Dom Bosco, 
projetado dentro dos padrões arquitetônicos estabelecidos pelo 
SINASE. Neste módulo, cabem 89 adolescentes, com instalações, 
inclusive, apropriadas para cadeirantes, se for necessário. Ocorre que, 
apesar desta inauguração, os antigos alojamentos, ainda da época da 
FUNABEM, permaneceram de pé, alojando a maioria dos adolescentes 
que se encontram na unidade. (MEPCT/RJ, 2013, p.93). 

 

Isso significa dizer que a maior parte dos internos permaneciam nas condições 

insalubres e degradantes condenadas tanto pelo Conselho Nacional de Justiça quanto 

pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU.  

Em 22 de março de 2013, foi realizada uma inspeção na unidade. Importante ressaltar 

que o prédio novo da unidade abrigava 58 adolescentes, enquanto a parte referente ao 
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antigo Instituto Padre Severino estava com 164 adolescentes, com precárias condições 

de estrutura e muita sujeira.  

No dia 28 de março de 2014, houve outra vistoria, em função do assassinato de um 

jovem na unidade, no dia 16 de março do mesmo ano. Dois internos assumiram a 

responsabilidade pela morte do jovem. Havia 312 adolescentes internados na unidade, e 

foram uníssonos os relatos de tortura física e psicológica por parte dos agentes. Os 

jovens afirmaram que, por vezes, gás de pimenta é colocado no ventilador para que se 

difundisse dentro das celas. Também foi relatado que os agentes mostravam pedaços de 

madeira para eles e insinuavam a sua utilização.  

No dia 18 de julho de 2014, outro adolescente foi vítima de assassinato no local. Os 

adolescentes identificados como agressores foram levados à delegacia. O MEPCT/RJ 

afirmou que a situação do Centro de Socioeducação Dom Bosco é a mais grave do 

sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. 

Em 17 de fevereiro de 2016, houve nova fiscalização. A unidade mantinha uma galeria 

do antigo Instituto Padre Severino em precárias condições, sendo esse o local onde se 

concentrava o maior número de adolescentes. A capacidade do local era de 215 pessoas 

e contava com 402 adolescentes. Foi notificado ao MEPCT/RJ que o pagamento das 

empresas de alimentação e limpeza não era realizado há 10 meses. Havia superlotação, 

camas quebras e 8 alojamentos estavam interditados. Os alojamentos que funcionavam 

detinham o dobro de adolescentes do que permitia a sua capacidade. As válvulas do 

chuveiro de muitos alojamentos estavam quebradas, o que provocava um constante 

alagamento no local. As denúncias eram de péssima alimentação e falta de materiais de 

higiene, tais como papel higiênico. Também foram relatadas agressões físicas por parte 

dos agentes, como tapas na cara, spray de pimenta e punições coletivas. 

Foi feita outra inspeção no dia 03 de maio de 2017. Havia 295 adolescentes no local, 

caracterizando a superlotação da unidade. Foi verificado esgoto vazando no corredor da 

unidade, inundações e camas em precárias condições. A qualidade de alimentação 

também foi alvo de denúncia dos jovens, e foi alegado que os materiais de higiene eram 

escassos. Cabe frisar que não era permitido que os familiares levassem comida para os 

adolescentes e esses alegaram estar passando fome. Muitos adolescentes não 

frequentavam o colégio em função da  superlotação. Parte expressiva dos jovens estava 

com doenças na pele. Os tapas na cara e os xingamentos eram constantes de acordo com 
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os meninos, bem como  a utilização de algemas para qualquer deslocamento deles 

dentro da unidade. 

No dia 05 de setembro de 2018, houve nova vistoria. Havia  371 adolescentes no local, 

e foi informado que havia uma entrada semanal de 20 a 30 meninos na unidade. O 

abastecimento de água não estava ocorrendo em função de problemas de pressão d'água 

e encanação. A direção da unidade, custeou com verba própria instalações elétricas na 

unidade. Foi informado que o apenas cinco agentes trabalhavam por plantão na unidade. 

Muitos saíam de licença médica, em função da tensão do trabalho. Na semana anterior a 

visita, a direção interviu em um planejamento de motim na unidade mediante o 

acionamento da Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT). Esta, ao chegar à 

unidade, castigou fisicamente os adolescentes, fazendo uso de spray de pimenta, 

bombas de gás lacrimogêneo e ameaças de choque. Os adolescentes reclamaram do 

excesso de tempo que passavam trancados nos alojamentos. Disseram que as visitas só 

podiam ficar entre 10 e 30 minutos, enquanto a direção afirmava que visitação durava 

40 minutos. 

Um fator preocupante observado em diferentes visitas a esta instituição, de acordo com 

o MEPCT/RJ, foi a presença quase contínua de socioeducadores e diretores buscando 

acompanhar a vistoria e os diálogos da equipe com os jovens privados de liberdade. A 

presença contínua de profissionais responsáveis pela administração dos locais de 

detenção junto à equipe de inspeção pode ser um fator inibidor na detecção de tortura e 

outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes.  

 

- Educandário Santo Expedito (ESE): 

 

No dia 14 de fevereiro de 2017 foi realizada uma visita à unidade Educandário Santo 

Expedito. Se trata de um local para cumprimento de medida socioeducativa para jovens, 

entre 16 e 21 anos, do sexo masculino. O MEPCT/RJ, em seu relatório de visita, ressalta 

a semelhança da arquitetura da unidade com a estrutura do sistema prisional. A 

capacidade era de 210 adolescentes e estavam internados 479 jovens na data da visita. 

Cada alojamento tem capacidade para 5 adolescentes e comportava mais de 20.  Foi 

notificada a falta de uniformes, de lençóis, e de toalhas. Não havia ocorrido, próximo a 
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data da visita, fornecimento de colchões pelo DEGASE. A equipe constatou que a maior 

parte dos materiais de higiene era levado pelos familiares.  

Os jovens relataram que a qualidade e quantidade da quentinha diminuiu. A iluminação 

era precária e os adolescentes afirmaram estar a mais de 2 meses sem um contato com a 

equipe técnica. 111 adolescentes da unidade estavam sem frequentar a escola em função 

da falta de vagas. O horário de visitação estava reduzido também devido a superlotação. 

Como agravante da situação, a quantidade de funcionários na enfermaria não atendia às 

determinações do DEGASE, e os jovens denunciaram a dificuldade de receber 

atendimento e a falta de medicamentos.   

No dia 24 de fevereiro de 2018, foi realizada outra inspeção no Educandário Santo 

Expedito, no intuito de apurar uma denúncia recebida sobre o assassinato de dois jovens 

na unidade. Os adolescentes acusados do fato foram encaminhados à delegacia. Na 

ocasião, havia 520 adolescentes na unidade, sendo a capacidade máxima de 216 jovens.  

Cabe lembrar que em maio de 2015 houve uma rebelião no ESE, em resposta às 

condições da unidade socioeducativa e do tratamento que é conferido aos jovens. A 

rebelião foi controlada com o lançamento de gás lacrimogêneo e tiros de bala de 

borracha. Nove adolescentes foram levados para o hospital. No dia da rebelião a 

unidade tinha 301 adolescentes, sendo que sua capacidade era de 232 (Relatório 

MEPCT/RJ, 2015). 

 

- Escola João Luiz Alves (EJLA): 

 

A EJLA é uma unidade destinada a receber adolescentes do sexo masculino para 

cumprimento de medida socioeducativa de internação. É localizada no complexo de 

unidades na Ilha do Governador. Cabe informar que no ano de 2015 ocorreram duas 

mortes na unidade. No dia 02 de maio de 2016, o MEPCT/RJ realizou uma visita à 

EJLA, em função de uma tentativa de fuga na noite anterior. Havia 356 adolescentes 

cumprindo medida no local, sendo 120 vagas a lotação da unidade. A superlotação 

causava sujeira e desorganização, e fazia com que alguns adolescentes precisassem 

dormir embaixo das beliches dos alojamentos. A água que para consumo era a mesma 
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da utilizada para o banho. Foi relatado que a prática de revista vexatória nos visitantes 

foi o que motivou a tentativa de fuga. Os adolescentes afirmaram que o banho de sol e 

os momentos recreativos ocorriam de forma irregular. 

No dia 10 de agosto de 2016, ocorreu outra inspeção na unidade em razão do incêndio 

ocorrido no dia 05 de agosto, que deixou nove adolescentes queimados. O alojamento 

onde ocorreu o incêndio tinha capacidade para apenas quatro meninos e abrigava doze. 

Cabe frisar que os agentes não possuíam formação de combate e prevenção de 

incêndios, visto que o último curso tinha ocorrido cinco anos antes. Os adolescentes 

vitimados no incêndio permaneceram algemados no hospital, um dos jovens estava com 

12,5% do corpo queimado e o outro com 14,5% do corpo queimado. À despeito do 

previsto no ECA, os trabalhadores de um dos hospitais que atendeu os meninos foram 

informados sobre os atos infracionais pelos quais os jovens cumpriam medida 

socioeducativa. Foi solicitado judicialmente a retirada das algemas dos meninos e a 

suspensão de suas medidas socioeducativas, no entanto, o judiciário decidiu pela 

manutenção do uso das algemas - implicando em uma verdadeira tortura contra os 

jovens - e postergou a decisão sobre a suspensão das medidas. Após receberem alta dos 

médicos, os adolescentes foram colocados novamente em alojamentos da unidade. Dois 

adolescentes morreram em decorrência do incêndio. 

No dia 14 de dezembro de 2016, o MEPCT/RJ realizou outra visita à unidade EJLA, em 

função de denúncias sobre as péssimas condições da unidade. No momento, havia 273 

adolescentes na unidade, cuja capacidade era de apenas 133. A direção afirmou que os 

agentes precisaram interceder para impedir uma tentativa de estupro e uma tentativa de 

homicídio entre os jovens. Havia um adolescente que já havia sido liberado, mas por 

uma falha procedimental no cartório seguia internado, separado dos demais, porém 

juntamente com os que participaram da tentativa do estupro. O Mecanismo recebeu a 

informação de que uma pessoa que trabalhou por muitos anos na unidade teria sido 

afastada por denunciar práticas de tortura pelos agentes contra os jovens. 

No dia 04 de abril de 2017, a unidade contava com 303 internados e tinha capacidade 

para 140 adolescentes, conforme atestou a equipe do MEPCT/RJ em visita. Na ocasião, 

os artigos de primeira necessidade estavam sendo fornecidos pelos familiares, posto que 

o Estado não os garantia aos internos. Foi constatada a ausência de talheres para que os 

jovens pudessem manusear os alimentos propriamente, sendo eles obrigados a usar a 
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tampa da quentinha como talher. Os internos se queixaram da alimentação servida na 

unidade e relataram que a comida vinha, muitas vezes, mal cozida ou estragada e fria. 

Doenças de pele e coceiras eram comuns entre os meninos, situação que era agravada 

pela falta de medicamentos básicos na unidade. Por conta da superlotação, cada equipe 

acompanhava cerca de 40 adolescentes, número bem acima do que preconiza o SINASE 

- até 20 adolescentes por equipe. Os jovens denunciaram que passavam muito tempo 

trancados, sem atividades educativas e esportivas, bem como informaram que são 

constantemente xingados pelos agentes, que fazem uso frequente de spray de pimenta 

contra eles.  

No dia 19 de setembro de 2017, ocorreu outra vistoria na unidade. Foi percebido que 

havia muitos espaços inutilizados na EJLA. Os alojamentos se encontravam separados 

de acordo com as facções criminosas do tráfico. Havia 252 adolescentes internados, mas 

a capacidade era de 133. A queixa sobre a falta de talheres foi novamente uníssona entre 

os jovens e houve muitas reclamações em relação à qualidade das refeições. Foi 

percebido que, devido à superlotação, muitos jovens eram obrigados a dormir no chão. 

A equipe do MEPCT/RJ foi notificada sobre a carência de professores na escola, bem 

como foi informada sobre a falta de medicamentos e a péssima estrutura da enfermaria 

da unidade. Os jovens afirmaram que as agressões eram constantes, dos agentes contra 

eles e também entre eles. Também alegaram existir um agente que os ameaçava, 

dizendo que iria matá-los depois que saírem da unidade. 

                                                                                                                                                                                                     

- Centro de Socioeducação Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (PAC-GC):  

 

O MEPCT/RJ realizou uma visita de monitoramento na unidade no dia 22 de setembro 

de 2015. O  PAC-GC é a única unidade destinada a atender adolescentes do sexo 

feminino no Estado do Rio de Janeiro. No momento da vistoria, estavam alojadas na 

unidade 52 adolescentes, sendo a capacidade do espaço de apenas 44. De acordo com o 

relatório do Mulheres, Meninas e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro, na data da 

vistoria, estava internada na unidade uma jovem junto de seu bebê de apenas três meses, 

que havia nascido durante o cumprimento da medida socioeducativa. Foi relatado aos 

membros do MEPCT que todos os artigos necessários em consequência da maternidade 
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foram providos à jovem através de doações, ou seja, o Estado não garante tais itens para 

as adolescentes que tutela. No entanto, é fundamental lembrar que a gravidez na 

juventude é uma realidade comum no Brasil, tendo o país a média de 65 gestações a 

cada 1 mil meninas entre 15 e 19 anos, de acordo com o Fundo de Populações das 

Nações Unidas. 

A estrutura da unidade e os artigos destinados as internas não satisfazem as 

necessidades básicas das adolescentes. Durante a visita do MEPCT, a direção da 

unidade afirmou que a inadequação é percebida, inclusive, no que se refere às licitações 

de compra de itens básicos. Ocorre que, muitas vezes, os artigos de uso feminino são 

esquecidos, a direção relata ser necessário reforçar junto à direção geral e outros 

diretores de unidades a necessidade de se incluir objetos como: absorventes, roupas 

íntimas, entre outros, nas licitações. Desse modo, constata-se que o centro de 

socioeducação não foi pensado para receber meninas. 

Na vistoria, as adolescentes falaram sobre um cotidiano de violência física e 

psicológica, no entanto, elas estavam receosas de relatar denúncias específicas, não 

desejando identificar os envolvidos por medo de eventuais represálias. Os agentes 

socioeducadores em sua maioria são do sexo masculino, mesmo se tratando de um 

centro para internação de meninas, o que contraria diversas normativas internacionais 

sobre tutela de jovens e adultas em privação de liberdade. No ano de 2013, o MEPCT 

recebeu o relato de uma adolescente que foi torturada por agentes do sexo masculino. 

Ela teria sido algemada à uma grade, usando apenas roupas íntimas, sendo obrigada a 

permanecer na ponta dos pés. Essa forma de tortura é nomeada de “bailarina”.  

Em vistoria no dia 27 de setembro de 2016, a capacidade da unidade era a mesma, 44 

vagas, mas o Centro contava com 66 adolescentes internadas, estando uma delas 

grávida. Foi verificado que não havia extintores de incêndio na unidade e nem colchões 

para todas as jovens. A unidade enfrentava, também, escassez de medicamentos. 

Durante a vistoria as adolescentes se queixaram das roupas, em função dessas estarem 

rasgadas e sujas. Elas relataram que lhes é exigido comer de forma excessivamente 

rápida, posto que existe um revezamento no momento das refeições. Afirmaram 

também que o uso do spray de pimenta contra elas era constante. Foi percebido que os 

materiais de higiene são, em sua maioria, fornecidos pelos familiares. Segue existindo 

revista vexatória no momento das visitas, violando a proibição legal. O MEPCT/RJ 
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realizou outra vistoria no dia 06 de dezembro de 2016. A visita ocorreu devido a notícia 

de que um tumulto entre as adolescentes havia sido respondido com uma atuação 

violenta da Coordenação de Segurança e Inteligência (CSINT), que teria utilizado de 

força excessiva e agressões verbais contras as meninas. Na oportunidade, os integrantes 

do Mecanismo perceberam que as adolescentes estavam sendo algemas para fazerem 

deslocamentos rotineiros dentro da unidade. 

Em 09 de agosto de 2017, a equipe do MEPCT/RJ realizou outra vistoria. A capacidade 

se mantinha igual, mas o centro contava com 50 jovens internadas. Foi verificado que 

tanto as vestimentas quanto as roupas de cama utilizadas pelas meninas eram fornecidas 

pelos familiares ou por doações. As jovens se queixaram dos alimentos serem servidos 

sem sal e tempero. As meninas novamente denunciaram o fato de serem obrigadas a 

comer muito rapidamente. Foram verificados problemas hidráulicos nos banheiros que 

representavam um risco à saúde das adolescentes. A maioria dos agentes continuava 

sendo do sexo masculino o que submete as meninas à um grau ainda maior de 

vulnerabilidade. Elas se queixaram do tratamento que os agentes lhes conferiam, 

citando, principalmente, a atuação de um determinado plantão. Em um dos alojamentos 

do setor de internação provisória foi encontrada uma marca de spray de pimenta na 

parede. Cabe pontuar também que, além disso, foi notificado que algumas turmas da 

escola foram fechadas devido a dificuldade de investimento estatal.  

 

- Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD Penha: 

 

O CRIAAD Penha é unidade de cumprimento de medida socioeducativa no regime de 

semiliberdade. Com capacidade para 32 adolescentes do sexo masculino, encontrava-se, 

em abril de 2017, com 60 internos. Anteriormente, em junho de 2016, a superlotação 

era ainda mais flagrante, e alcançava a marca de 100 pessoas. A redução se deu apenas 

em decorrência da transferência de adolescentes para outra unidade, o CRIAAD Ilha do 

Governador. 

Durante visita realizada pelo MEPCT/RJ em 26 de abril de 2017, constatou-se, após 

conversas com os adolescentes, que estes permaneciam trancados nos alojamentos 

durante a maior parte dos dias, sem sair para a escola ou para o Programa Jovem 
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Aprendiz. Qualquer atividade é rara. É nítida a falta de compatibilidade entre a rotina 

dos internos e o regime de semiliberdade. 

Tal como ocorre em uma série de outras unidades de semiliberdade, a evasão constitui 

um sério problema. Dos treze novos adolescentes que chegaram ao CRIAAD no dia 

13/04/2017, sete já haviam evadido na data da visita. A prática é sem dúvida estimulada 

pelo espaço insalubre e pelas condições degradantes de convivência no interior da 

unidade. 

Os trabalhadores terceirizados, que atuam nas atividades de cozinha e limpeza, 

relataram não receber há meses. Reformas estruturais somente tomaram forma a partir 

de doações de igrejas. O dever de prover uma série de mantimentos acaba por recair nas 

próprias famílias, o que enseja elevados custos de vida durante o período de internação. 

O MEPCT/RJ destacou também as péssimas condições das instalações sanitárias da 

unidade: vazamentos hidráulicos faziam com que o piso permanecesse constantemente 

encharcado; sanitários entupidos exalavam mau-cheiro; chuveiros eram simplesmente 

canos nas paredes; janelas e demais espaços de ventilação estavam obstruídos por 

roupas e toalhas úmidas, em decorrência da ausência de varal próprio. Ademais, kits de 

limpeza e de higiene pessoal não eram regularmente distribuídos pelo estado, e o acesso 

à água potável era restrito, exigindo a autorização prévia dos agentes penitenciários. 

O resultado era um espaço precário, claustrofóbico, superlotado e com ar pesado, em 

péssimas condições de higiene e manutenção. 

 

- Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD Santa 

Cruz: 

 

 

Trata-se de unidade de cumprimento de medida socioeducativa em regime de 

semiliberdade destinada a adolescentes do sexo masculino. Durante visita do 

MEPCT/RJ realizada em 08 de agosto de 2017, verificou-se que a unidade apresentava 

péssimo estado de manutenção, especialmente na área dos alojamentos. 
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Semelhantemente às demais unidades socioeducativas, as instalações elétricas são 

precárias, os encanamentos apresentam vazamentos, e os vasos sanitários encontram-se 

constantemente entupidos. 

A equipe técnica da unidade - duas assistentes sociais e uma psicóloga - relataram 

sobrecarga de trabalho e dificuldade em dar seguimento às entrevistas com adolescentes 

e familiares. Estes últimos, diga-se, são incumbidos do provimento das vestes, roupa de 

cama, e material de higiene, que não são fornecidos pelo estado. 

Também foi apurado que, no último ano, um dos 20 agentes socioedutativos da unidade 

agrediu um adolescente, tendo este caso gerado um registro de ocorrência. Na ocasião, 

ambos teriam sido conduzidos à delegacia, mas a direção da unidade não foi capaz de 

disponibilizar uma cópia do RO. Segundo os internos, estes são incentivados pelos 

agentes a não retornarem à unidade, o que estimula o alto índice de evasão percebido 

nas unidades de regime de semiliberdade. 

 

- Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD Ilha do 

Governador: 

 

O CRIAAD Ilha do Governador é unidade de cumprimento de medida socioeducativa 

em regime de semiliberdade, destinada a jovens do sexo masculino. Em 06 de setembro 

de 2016, o MEPCT/RJ visitou a unidade com o propósito de acompanhar os 

adolescentes que sobreviveram ao incêndio ocorrido na EJLA em 05 de agosto de 2016.  

Os jovens relataram dificuldade para dormir em virtude do calor e da quantidade de 

mosquitos presente no alojamento. Durante visita anterior realizada pelo Mecanismo, 

recomendou-se a instalação de telas nas janelas do alojamento, o que foi realizado 

apenas parcialmente. 

Relatando as experiências vivenciadas durante o referido incêndio, os jovens 

demonstraram tristeza e dificuldade em elaborar o trauma, que foi reforçado pelos 

óbitos, pelo uso de algemas na unidade hospitalar, e pelo tratamento recebido por alguns 

agentes socioeducativos e profissionais da saúde.  

Em conversa com a coordenadora de saúde do DEGASE, esta relatou não ter 

considerado o sofrimento psíquico dos adolescentes durante o período. A equipe técnica 



 

586 
 

da unidade disse não ter contato com os internos e que o acompanhamento dos mesmo 

ainda estava sob responsabilidade da equipe da EJLA. Ressaltou-se, no relatório 

produzido pelo MEPCT/RJ, que as famílias estiveram presentes em todos os momentos, 

e que após a visita os adolescentes progrediram de medida para liberdade assistida, e em 

06 de outubro de 2016 já estavam em seus lares. 

 

- Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - CRIAAD Bangu: 

 

O CRIAAD Bangu é unidade de cumprimento de medida socioeducativa em regime de 

semiliberdade para adolescentes do sexo masculino, sendo o primeiro estabelecimento 

deste tipo no estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em 1980, até a visita de 

monitoramento do MEPCT/RJ, realizada em 08 de agosto 2017, jamais havia passado 

por qualquer reforma. 

Desde dezembro de 2016 a unidade vem trabalhando abaixo da sua capacidade, 

contando com apenas 17 internos para 32 vagas. Antes disso, o efetivo da unidade já 

havia alcançado 77 internos. Sobre os agentes socioeducativos, foi informado que a 

vasta maioria era readaptada: servidores que mudaram de função após sofrerem sanções 

administrativas. Apesar disso, tanto a direção quanto os adolescentes afirmaram não 

terem problemas nesse sentido. 

No dia da visita os adolescentes permaneceram fora do alojamento durante a maior 

parte do tempo, e embora o espaço dos alojamentos e dos banheiros evidenciassem a 

falta de manutenção, o ambiente estava limpo. 

À época da visita, o programa Jovem Aprendiz não estava recebendo novas matrículas, 

mas as escolas da região atendiam os adolescentes regularmente. A exceção é a escola 

vizinha à unidade, que se recusa a aceitar novas matrículas em razão da divisão 

territorial estabelecida pelas facções do tráfico. O Mecanismo vê com preocupação a 

tendência de reconhecimento e imposição aos adolescentes dos critérios impostos por 

esses grupos. 

Não foram registrados relatos de agressão, maus tratos, ou uso de medidas disciplinares. 

Conclui-se que o CRIAAD Bangu se destaca no tratamento respeitoso aos adolescentes, 

por mais que a situação ainda esteja distante do ideal. É também preocupante a ampla 
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discricionariedade conferida às diferentes administrações de unidades socioeducativas, 

uma vez que, a despeito da existência de claros parâmetros de atuação, o MEPCT/RJ 

vem se deparando com realidades muito distintas nas diversas unidades. 

 

- Central de Recepção de Crianças e Adolescentes Taiguara e Central de Recepção e 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes Adhemar Ferreira de Oliveira: 

 

Em 2015, na cidade do Rio de Janeiro, foi conduzida pela polícia militar a denominada 

Operação Verão, destinada a abordar e recolher compulsoriamente crianças e 

adolescentes vindos do subúrbio em direção às praias da zona sul. Uma vez capturados, 

os jovens eram conduzidos para unidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social, como as duas centrais citadas. 

Foi nesse cenário que, em 25 de outubro de 2015, o MEPCT/RJ foi impedido de 

ingressar em ambas as unidades. Após a adoção de uma série de medidas, em uma 

segunda visita datada de 08/01/2016, foi permitido o ingresso do Mecanismo, mesmo 

que com alguma resistência. 

A Central de Taiguara destina-se ao recebimento de meninos de 0 a 12 anos e meninas 

de 0 a 17 anos. A instituição possui 40 vagas formais, e no dia da visita haviam 05 

crianças acolhidas, sendo de uma semana o tempo máximo de permanência. As 

instalações do Centro de Taiguara foram reformadas recentemente, mas ainda estavam 

marcadas por grades e cadeados, assemelhando-se a unidades socioeducativas.  

Foram relatadas uma série de articulações junto à rede de atenção psicossocial, a postos 

de saúde e a espaços culturais. Kits de higiene são regularmente disponibilizados pelo 

estado, e as roupas provém de doações. Em dezembro de 2015, dos 94 atendimentos 

realizados pelo Centro, 09 menores de idade evadiram. 

Indagada sobre a Operação Verão, a assistente social que acompanhava o MEPCT/RJ 

não relatou casos de violência contra as crianças.  

Posteriormente, o Mecanismo mais uma vez enfrentou dificuldade para ingressar na 

Central de Recepção e Acolhimento para Crianças e Adolescentes Adhemar Ferreira de 

Oliveira, comumente referida como “Central Carioca”. As informações e 

documentações solicitadas eram disponibilizadas com resistência. A Central Carioca 
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destina-se ao atendimento de jovens de 12 a 17 anos, dispondo de 28 vagas que, em 

algumas ocasiões, são insuficientes. Novamente, embora fossem relatadas pontuais 

melhorias, as condições encontradas na Central ainda se assemelham àquelas das 

unidades de privação de liberdade e semiliberdade. 

Para além da Operação Verão, são recebidas muitas crianças recolhidas pela Operação 

Lapa Presente. Também foram relatados episódios de atrito entre a direção e a polícia 

militar, havendo a diretora sofrido voz de prisão por permitir que os jovens visitassem a 

praia e um parque local. 

Por fim, recontam os membros do Mecanismo que em que pese a previsão 

constitucional de realização de concurso público para contratação de profissionais, a 

prática prevalecente vem sendo a da terceirização, o que vulnerabiliza vínculos 

empregatícios às ingerências políticas. 

 

 Testemunho Rodrigo Azambuja: Defensor Público 

 

Eu sou o Rodrigo, sou defensor público do estado do Rio de Janeiro, e durante um ano e 

6 meses, eu fiquei à frente da coordenação da Defensoria Pública que prestava 

assistência aos adolescentes privados de liberdade, nos centros que existem espalhados 

do estado. Na verdade, nosso atendimento é específico para os centros que estão no Rio 

e na Baixada Fluminense, que são basicamente, o CAI Belford Roxo, que é o CAI 

Baixada, o Educandário Santo Expedito, que fica em Bangu, a Escola João Luiz Alves 

que fica na Ilha do Governador, o Cense Dom Bosco, que é para internação provisória, 

que fica também na Ilha do Governador, e o Cense GCA, que seria um centro de 

triagem, que os meninos acabam cumprindo internação provisória lá também, na Ilha do 

Governador, e o Cense PAC-GC que é a unidade de internação das meninas, que é a 

única unidade de internação de meninas no estado do Rio de Janeiro inteiro. 

A gente também atende os espaços de privação de liberdade parcial, que são as unidades 

de semiliberdade, situadas na capital exclusivamente, e aí tem em Santa Cruz, Bangu, 

tinha na Ilha do Governador – na minha passagem, teve época que era o Cense Ilha, que 

era uma unidade de internação, e depois se transformou no CRIAAD Ilha, que ficou pra 

semiliberdade. Houve essa transição. Não sei se hoje em dia ainda está de semiliberdade 
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ou se já voltou para internação provisória. E o CRIAAD meninas, a gente chegou a 

atender, que era em Ricardo de Albuquerque. Na minha época, em razão de uma ação 

do Ministério Público, esse CRIAAD foi fechado porque ficava próximo a uma 

comunidade e havia a alegação de que aquele espaço não era seguro, porque, enfim, 

havia a invasão de grupos criminosos. E aí os lugares de cumprimento de semiliberdade 

para meninas ficou em Nilópolis, e alguns CRIAADs ficaram mistos, tendo meninas e 

meninos. Acho que Friburgo era misto, Barra Mansa chegou a ser misto, Macaé talvez 

algum tempo chegou a ser misto. Mas isso acabava mudando com o tempo, não ficou 

muito perene...Então basicamente isso, unidades de semiliberdade no Rio, e unidades de 

internação no Rio e na Baixada, era nossa área de abrangência. 

Pela divisão do Degase, o ESE (Educandário Santo Expedito) atendia adolescentes a 

partir dos 16 anos de idade até os 21, que é quando eles têm a idade de liberação 

compulsória. Seria, então, uma unidade para meninos já um pouco mais velhos. A 

Escola João Luiz Alves, para meninos um pouco mais novos. Isso, com aquela tentativa 

do ECA de separar pela idade, compleição física e gravidade do ato, que, na minha 

percepção, acabou se perdendo. Desde que eu entrei já estava um pouco perdida por 

conta do número de meninos que cumpriam medida, e aí essa divisão na prática não 

conseguia ser feita. O que tem, na prática, de divisão, é divisão por facção criminosa, 

em que os meninos de determinada ala cumprem internação porque em tese são 

vinculados ao Terceiro Comando ou ADA, outra ala que é vinculada ao Comando 

Vermelho, e outra ala que são os meninos de Seguro. Isso já é um dos grandes 

problemas do sistema, porque assumir que o menino é vinculado a uma facção 

criminosa compromete todo o processo socioeducativo. 

Uma das grandes falhas do sistema socioeducativo é essa divisão por facção. Eles 

alegam questões de segurança, porque os garotos acabam brigando e tal, mas a gente 

acredita que isso poderia ser evitado de uma série de outras maneiras do que a mera 

colocação deles em alojamentos diferentes. A gente acha que os espaços de privação de 

liberdade devem ser espaços de segurança e que o Estado deveria prover mecanismos 

para garantir a segurança das pessoas que estavam lá, tanto segurança em razão de fatos 

praticados pelos adolescentes uns contra os outros, quanto pelos agentes contra os 

adolescentes. 
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O que eu vi no tempo em que estive lá? Muita superlotação. A gente recebia – eu, que 

era da coordenação – informações do DEGASE semanais, ou pelo menos mensais, de 

quantos adolescentes tinham internados ou cumprindo semiliberdade, no estado do Rio 

de Janeiro, e qual era o número de vagas. E era, normalmente, 2.096 adolescentes 

cumprindo medida para 1.015 vagas, 1.010 vagas. Ou seja, uma superlotação de 100%. 

E, nas unidades de internação, essa superlotação era verificada em todas unidades, 

inclusive na de meninas. A de meninas um pouco menos, não era tão gritante o número. 

É uma unidade que tem menos vagas e abriga meninas com internação provisória como 

meninas com internação definitiva – apesar de haver uma divisão de pavilhões para 

abrigá-las, elas acabam se encontrando em algumas atividades. Isso é até alvo de uma 

ação coletiva nossa, para que haja de fato separação entre meninas que cumprem 

internação provisória e meninas que cumprem internação definitiva. E então, em 

números absolutos a superlotação era algo manejável, e na dos meninos não. O ESE tem 

capacidade acho que para 210 vagas, mas aí havia algumas camas – que eles chamam de 

comacas – quebradas, algo em torno de duzentas. E 486, 500 (meninos), quer dizer...um 

número infinitamente maior que comprometia muito a qualidade do atendimento.  

Por que? As unidades de internação obrigatoriamente devem contar, por força do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, com uma escola na unidade. E a escola tem vaga 

para capacidade de meninos que a unidade diz que pode ter. Então no ESE, tem, por 

exemplo, 196 vagas para meninos cumprirem medida, então tem 196 vagas nas escolas. 

Com 500 e tanto, não tinha. Então, a gente viu casos reiterados de meninos sem ir a 

escola nos primeiros seis meses em que eles estão internados. A medida de internação  

tem prazo indeterminado, pode durar até três anos, e o juízo obrigatoriamente, a cada 

seis meses, tem que reavaliar a medida dizendo se ela se mantém ou se é substituída por 

outra mais branda. Então, a gente via nos relatórios que são encaminhados pela unidade, 

pela equipe técnica, meninos há seis meses sem ter frequentado a escola, sem ter 

retomado os laços com a escola. Cursos profissionalizantes também são uma 

obrigatoriedade, (mas) pouquíssimos iam. 

Sempre houve relatos de maus tratos constantes e tudo mais. Que esses espaços de 

privação de liberdade, da maneira em que é de fato executada a medida, podiam 

configurar um tratamento cruel ou desumano, porque o adolescente era privado de 

frequentar a escola, não era profissionalizado, ficava muito tempo confinado. No 

Educandário Santo Expedito, eles até tinham banho de sol, mas, pelo que eu me lembre, 
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não era uma regularidade, não era diário. Eu tenho certeza que eles faziam a refeição 

dentro do alojamento, eles não saíam para ir ao refeitório comer. Atividades físicas, 

futebol...Assim, atividades físicas deveriam ser outras né, mas que se resume à pelada, 

ao futebol, e pouco tempo também. Os adolescentes reclamavam muito. E o que 

provocava neles um confinamento durante períodos prolongados, o que para um 

adolescente pode ser bastante prejudicial ao desenvolvimento dele, já que ele está em 

uma fase diversa dos adultos, em que a personalidade está sendo formada e tudo o mais. 

Então, assim, a gente via um grande confinamento deles por conta da superlotação. Os 

agentes alegavam que eles não tinham pessoal adequado para fazer o transporte, o 

manejo e a vigilância de todos eles. 

Então, a gente verificava que eles ficavam muito tempo confinados – eles reclamavam 

disso –, e o confinamento provocava doenças de pele, inúmeras. Aí, eu não vou saber 

identificar porque falta expertise para mim, mas sarna, o que eles chamam de “pano 

branco”, “kikita”, muito furúnculo, os meninos (têm) bolas vermelhinhas nas mãos, 

furúnculos nas partes íntimas. Eles, às vezes, chegavam desesperados pra gente: 

“Doutor, pelo amor de Deus, eu to com furúnculo aqui, eu to pedindo pro agente me 

levar e eles não me levam, não requisitam um atendimento médico”. E a gente via que a 

gente acabava sendo a única esperança deles ali. Quando eles narravam essa situação 

muito mais grave, a gente falava na direção “Olha, não dá pra ficar assim”. Aí vinha: 

“Ah, o médico não veio hoje” ou então “A enfermeira vai ver” ou então “Está faltando a 

injeção” Ou então, “Não tem carro para levar” – lá no ESE, era o Hospital Albert 

Schweitzer que era o hospital de referência.  

Uma coisa que também me desesperava muito: a gente via muito menino colostomizado 

porque (foi) vítima de PAF (perfuração por arma de fogo) né, de projétil de arma de 

fogo, em algum confronto com a polícia, que a gente não conseguia desvendar de fato a 

origem. Porque alguns falavam “Ah não, não tava (fazendo) nada, fui alvejado”, outros 

confessavam que estavam em uma “traficância”, mas que não tinham atirado, enfim. A 

gente não conseguia (fazer nada), porque a gente já estava na execução da medida, já 

tinha recebido a sentença e estava ali cumprindo a internação. E era muito desesperador 

para a gente, porque a gente sabia que era um espaço superlotado, sujo, (fazia) calor, em 

Bangu. O ESE tem um problema crônico de falta d’água...ali pela região. Então, às 

vezes, eles reclamavam que estava faltando água e que tinha alguma espécie de 

racionamento. Não existe dentro das celas...que, na verdade, a gente chama de 
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alojamento, mas são autênticas celas, e aí a escolha das palavras é bastante importante 

até porque cada signo tem determinado significado. Então quando eu estou falando cela, 

eu estou falando do alojamento, que não é nada de alojamento, que parece mais uma 

cela. E eu já inspecionei também presídio e não tem muita diferença, a não ser a escola 

lá dentro, e mais assistentes sociais e psicólogos conversando com os adolescentes, mas, 

assim, fora isso, é uma pequena prisão. Então, assim, não era recorrente ter falta de 

água, mas havia falta de água. Eu sei que teve uma época que não tinha telefone nem 

internet na unidade. O Ministério Público ajuizou uma ação para o serviço ser 

reestabelecido. Isso dificultava o encaminhamento de relatório, ligar para pegar 

informação: um atendimento bastante precário. Na minha época, faltou muito 

colchonete, muito colchonete. Os meninos dormiam – ou eles diziam que estavam 

dormindo – na pedra, ou dividindo a cama, que não é cama né, que é uma coisa de 

concreto, cimento, com um colchão super fino, dividindo com um amigo, que eles 

chamam “dormir de valete” (um com a cabeça no pé do outro). Então, assim, no ESE 

todos dormindo de valete ou dormindo no chão sobre colchões ou sobre cobertores, o 

que variava muito. 

Só que o banheiro é dentro da cela, então assim, tomar banho vaza água, sobe água – a 

conservação é ruim –, vem barata, vem rato. Os meninos já contaram pra mim, mais de 

uma vez, que brincavam até que tinha um rato que tinha nome. Eu nunca vi, nas 

inspeções, rato, mas os cheiro é muito ruim, super desagradável. A gente tentou...acho 

que se a gente pedisse para a coordenação atual, eles cederiam isso...a gente fez visitas 

em quatro unidades  com uma médica para verificar essa questão do confinamento e dos 

danos psicológicos que o confinamento, naquela forma e naquela maneira, provocava na 

saúde. Fui eu e a defensora pública que é coordenadora da área de saúde aqui da 

defensoria pública. Então, a gente visitou o Cense Campos, o Cense Volta Redonda, o 

CAI-Baixada, e a Escola João Luiz Alves. A médica produziu um relatório sobre isso, 

dizendo dos efeitos nefastos que o confinamento, nesse quadro de superlotação com os 

meninos saindo pouco do alojamento, provocava. E ia muito pras doenças que ali se 

proliferavam. Doenças de pele quase todos reclamam e eram visíveis, né.  

Quando a gente às vezes (falava) “Ah, onde é que tá? Deixa eu ver”, aí (o menino) tira a 

camisa e são aquelas manchas brancas na pele que eles chamam de “pano branco” e 

furúnculos, um monte. E aquela dificuldade até da própria família trazer o remédio, 

porque “Ah, tem que ter receita médica, se não tem receita médica não posso deixar 



 

593 
 

entrar”, e às vezes o menino ficava alguns períodos sem receber medicação, e, assim, 

falta medicação. Apesar de o DEGASE dizer que fornece, não fornece com a presteza e 

velocidade que se espera. Muitas vezes acaba não fornecendo. 

A questão de saúde era crítica. A gente às vezes conseguia suspensão de medida de 

menino muito doente....Muito graves. Meninos com...Esse menino que me marcou 

bastante: ele tinha uma perna diminuída porque ele tinha tomado um tiro em uma das 

pernas. E ele reclamava em todos... A gente... Os meninos que tem uma situação de 

saúde mais grave, é protocolo nosso atendê-los com mais frequência. Pela nossa 

resolução, todos os meninos falam com a gente uma vez por mês. Talvez em razão do 

volume estar muito grande, eles acabam falando a cada cinco semanas, mas 

normalmente é uma vez por mês, né, que a gente consegue “rodar” a unidade, ver todos 

eles. E os meninos com uma questão delicada de saúde a gente costumava atender com 

mais frequência pra ver como é que estava o quadro dele de saúde. E esse menino com a 

perna atrofiando, sem fisioterapia. Apesar de ter requisição de fisioterapia nos 

prontuários dele, não levavam para a fisioterapia: “Ah, não tem carro, não tem isso”. E a 

gente tentando pedir a extinção de medida, não consegui.  

Eu me lembro também de um menino muito, muito legal, que era da Região dos Lagos 

e ele teve um surto psicótico na unidade e esse menino a gente conseguiu suspender a 

medida. Até a unidade se colocou muito...ficou muito preocupada, porque o menino 

ingeriu detergente no espaço de privação de liberdade, e aí a unidade, os próprios 

agentes falaram: “Não... isso aqui pode dar uma reponsabilidade muito grande pra 

gente, porque ele pode vir a se matar". E tava em um surto psicótico. Ele era um menino 

dócil até, e a gente conseguiu suspender a medida e ele ficou em medida de meio aberto. 

Noelle Resende: Você sabe se ele já tinha histórico de surtos psicóticos? 

Rodrigo Azambuja: Tinha, tinha histórico de surto psicótico, e ainda assim... 

Noelle Resende: E mesmo assim estava internado... 

Rodrigo Azambuja: A medida aplicada foi a internação. É o que eu sempre disse e digo 

abertamente. A cada internação tem a assinatura de um juiz, de um promotor e talvez de 

um advogado ou de um defensor público ineficiente. (...) Eu sempre disse e digo 

abertamente que também é nossa responsabilidade as condições atuais de como está o 

sistema. Também é dos atores do sistema de justiça, que às vezes se descuidam muito 
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da realidade fática do que são as unidades de internação e acabam mandando os 

meninos para lá. 

Muitos deles alegavam dificuldade de sono, por conta desse ambiente superlotado, 

barulhento...Num espaço que cabem 100 ter 200 pessoas falando, adolescentes que 

estão com os hormônios à flor da pele, presos, que não saem para fazer as atividades, 

não gastam a energia. Então assim, barulho constante, de chapa, de porta batendo, então 

havia queixas de dificuldade de sono. Então o atendimento à saúde eu achei bastante 

precário. 

(Em) todos esses casos de situação grave de saúde, a gente pedia sempre a extinção da 

medida ou a suspensão da execução... e nem sempre consegue, porque a visão de defesa 

social, de defesa do bem jurídico, né, que o adolescente teria violado...acaba que não se 

olha pra saúde dele, mas sim para o que ele fez, e acha que seria um “prêmio” colocar 

ele em casa por conta da situação de saúde dele e tudo o mais. (...) No DEGASE, 

quando eu estive lá, faleceu um adolescente, em tese, por causas naturais, porque teria 

gordura no coração, alguma coisa assim. Fato que se talvez tivesse tido um pronto 

atendimento, ele pudesse ter sido...desde o início, (se) quando tivesse entrado, como 

dizem lá as regras mínimas, tivesse sido avaliado por um médico e tudo o mais...Talvez 

aquilo ali não teria acontecido se ele tivesse recebido o tratamento adequado. 

Me entristeceu muito ver que os profissionais de saúde não cumprem o juramento ético 

que eles fazem né, de cuidar do paciente independentemente do que ele tenha feito ou 

do que não tenha feito. Porque os agentes do DEGASE narravam que – e eu acreditei 

mesmo na narrativa deles – muitos estavam algemados porque os médicos pediam, 

porque os enfermeiros pediam. Foi um evento próximo àquele incidente que teve no 

Souza Aguiar com o Fat Family (preso bastante conhecido que foi resgatado do 

hospital) e... mas são adolescentes, né, enfim. E ainda assim os agentes narravam “Ah 

não, o médico é que pediu pra ser algemado”. E meninos ali que, ainda que tivessem 

cometido um ato infracional, em situação nenhuma impunham perigo de fuga, mas né... 

a sociedade que a gente tem vivido...os excluídos aí sem o mínimo de dignidade, sem 

reconhecer a alteridade no outro.  

Sempre havia alguma notícia de que algum adolescente “O seu Fulano...", "O seu 

Gordinho...", "O seu Picolé...", são todos nomes fictícios, nenhum tinha esse nome, "Me 

deu dois tapas na cara doutor, no plantão tal..." "Me deu chinelada na bunda”, “Poxa 



 

595 
 

doutor eu sou sujeito homem, não admito isso”. Relatos assim...cada um...todo 

atendimento tinha um ou dois relatos. O que a gente via, então, permitia concluir que 

existe uma prática disseminada de utilizar da força como um mecanismo de correção e 

educação. Algumas violências um pouco mais graves deixavam o adolescente às vezes 

com marcas e tudo. E cada vez que tinha marca e o adolescente narrava e tinha vontade 

de prosseguir com a apuração, nós colhíamos o depoimento. A gente tem um protocolo, 

que foi criado por um colega nosso, de como atuar em casos de violência nos espaços de 

privação de liberdade. Então, se a violência for praticada por adolescente, a gente toma 

uma medida, se a violência for praticada por um agente público, a gente toma outra 

medida. A gente sempre busca, nesse protocolo, observar a vontade do adolescente, 

porque a gente não tá naquele espaço 24hrs durante todos os dias da semana,  a gente 

pode deixar eles numa situação de muita vulnerabilidade, se a gente levar à frente a 

apuração daquela denúncia de maus tratos. Mas a gente estimula que eles contem e que 

levem adiante, afinal de contas é uma grave violação de direitos humanos, aquilo ali não 

poderia acontecer. Só que a gente sempre deixa a vontade da vítima perseguir ou não a 

reparação, seja ela qual for, por conta da própria segurança dela e pra não expor ela a 

uma vitimização secundária de ter que narrar aquilo tudo de novo, se colocar em risco, 

ficar com medo... Então fica a critério dela. 

Que outras ações a gente tomou em razão dessa prática reiterada de violações? A gente 

acha que os espaços não são seguros porque não existe monitoramento de todos os 

locais da unidade. Então, não tem câmera em todo lugar, o que propicia um ambiente 

adequado para que essas agressões tenham lugar. Os agentes não são conhecidos por 

nome. Existe uma ação do MP que obriga que eles usem crachá. Essa ação já está 

transitada em julgado, nem sempre eles usam crachá identificando, e o crachá é um 

crachá pequeno, que o sujeito não consegue saber o nome do agente. Então, a própria 

apuração do fato é um pouco difícil. E esse quadro de irresponsabilidade acaba sendo 

perpetuado. 

Tem uma situação, então, de impunidade muito grande por isso: porque não tem 

câmera. Porque, às vezes, eles não querem continuar, porque ficam com muito medo, 

porque eles vão continuar no espaço de privação de liberdade, porque eles não sabem os 

nomes dos agentes, porque quando a gente chega, se os maus tratos não forem muito 

graves, a materialidade já se perdeu, não havia mais nenhuma marca no adolescente. 

Muitas vezes o que aconteceu? E aí era a minha percepção. Eu tive um episódio 
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desagradável lá no ESE que eu tive que levar um agente do DEGASE pra delegacia. 

Durante uns atendimentos, vários adolescentes de um determinado alojamento falaram 

que...começaram a narrar que “Olha, no alojamento tal, plantão de não sei o que, eles 

bateram muito na gente. O fulano de tal. Tá marcado: tem uma marca no olho”. “Ta 

bom. Ele tá na listagem de atendimento e eu vou atendê-lo, então fiquem tranquilos”. E 

aí passa, aí eu peço pra chamar o fulano: “Ah o fulano tá pra atendimento médico”. E aí 

chegam outros do alojamento: “Doutor ele já tá na casa, doutor, já tá na casa, chama ele 

que ele tá aqui”. “Po, os agentes estão me dizendo que ele não está”. “Ele tá lá doutor. 

Pode ir lá, então, que você vai ver que ele está lá, e ele está machucado”. Eu falei “Tudo 

bem”, aí continuei chamando “Cadê o fulano?”. “Ah não, saiu pra atendimento 

médico”. Nisso, eu já sabia que ele estava, porque os adolescentes disseram que ele 

estava lá. Eu desci e falei “Olha, eu vou visitar os alojamentos. Hoje eu vou dar uma 

rodada aqui nos alojamentos, pra ver se tá tudo bem”. Aí, fui como quem não quer nada, 

e, no alojamento que eu sabia que ele estava, era o único alojamento que estava com a 

porta aberta, aí eu entrei e falei “E aí, tá tudo bem? Tem todo mundo colchão, quantas 

pessoas tem aqui, o banheiro tá funcionando?”. E perguntando pros meninos - em voz 

baixa - “Cadê o fulano?”...Né, pra, enfim, tentar dizer que era uma inspeção rotineira, 

pra não expor – até porque eu não sabia qual era a vontade do adolescente –, pra tentar 

não expor mais ao risco. E eles me disseram “Doutor, acabaram de tirar ele daqui”. Aí 

eu fiquei muito injuriado, porque, assim, tudo tem limite né...Uma coisa é fingir que o 

adolescente tava no hospital, mas, assim, eu indo lá e terem, momentos antes, tirado ele. 

Aí eu falei “Olha, eu quero falar com o fulano, eu sei que ele está na unidade, você me 

traz ele agora”. E aí, quando ele (agente) trouxe, o menino estava machucado, tinha um 

roxo no olho, e aí o chefe do plantão...Eu falei “Olha, acho que você cometeu uma 

fraude processual. Eu pedi que você me trouxesse, eu sabia que ele tava aqui, você 

momentos antes tirou, impedindo que eu apurasse o crime que tinham me narrado, então 

vamos todos pra delegacia”.  

Criei um mal estar enorme, fiquei até tarde da noite na delegacia, fui lavrar um termo 

circunstanciado contra esse agente. Nem sei que fim levou isso, nunca fui chamado pra 

depor nem nada, sobre esse fato. Nem sei se teve transação penal, se não teve. Não 

apurei. Mas enfim, o fato é que o agente continuou na unidade. Os agentes não são 

afastados. O índice de punições da Corregedoria do DEGASE (é muito baixo)... A gente 

até nessa ação civil pública da ouvidoria externa, em provas, eu acho que a gente pediu 
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que encaminhassem as denúncias recebidas, o número de conclusões de procedimento e 

número de penalidades aplicadas. E a mesma coisa da ouvidoria né: a gente não tem 

conhecimento de agente punido. Assim, muito poucos agentes (contra quem) alegam 

maus tratos punidos. Tem um agente denunciado por tortura num adolescente que eu 

atendi depois – que é o que tem o habeas corpus no STJ – em Campos, que eu acho que 

não foi afastado, nem demitido do serviço público. Já tem denúncia criminal contra ele. 

Esse adolescente foi visto com as costas completamente marcadas, por uma inspeção do 

Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. E é isso: a minha percepção é de que há 

uma condescendência muito grande, um companheirismo muito grande, um coleguismo 

muito grande, que é comum a todas as corregedorias né...Que são compostas por 

agentes da mesma carreira e que acabam sendo condescendentes com os colegas deles 

de profissão. Isso acontece na magistratura, no MP, na Defensoria. Essas corregedorias 

internas tendem à, lamentavelmente, ter esse perfil.  

Outro grande problema do sistema socioeducativo e que proporciona muitos maus tratos 

é a inexistência de regulação. Nenhuma das unidades – apesar da lei ser de 2012 e 

prever que toda unidade tem que ter regimento interno com direitos e deveres. Essas 

unidades não têm esses regimentos internos. Então, assim, tem corte de cabelo 

compulsório. Ações propostas pela gente, sobretudo em Campos, para que o corte 

compulsório não acontecesse, mas o agravo de instrumento (foi) provido, do Ministério 

Público, para deixar raspar a cabeça dos meninos. Segundo o Ministério Público: “Para 

preservar a identidade do socioeducando”. Que ele tinha que ter identidade do 

socioeducando. Porque se ele não raspasse o cabelo, ele ia ficar fazendo marcas lá do 

Terceiro Comando, Comando Vermelho, no corte. Então era pra preservar. Como se 

precisasse raspar a cabeça das pessoas pra...  

Todos são obrigados a usar uniforme. Andar de cabeça baixa com as mãos para trás, em 

fila. Um espaço bastante militarizado nesse sentido. E esse regimento interno que não 

existe... Ficava muito a critério do diretor da unidade, que dava uma hora uma ordem, 

outra hora outra ordem, como lhe convinha. Uma hora podia entrar biscoito recheado, 

outra hora não podia entrar biscoito recheado. Uma hora eram três visitantes por 

adolescente, outra hora era isso. O que causa bastante conflito, por óbvio, se não tá tudo 

regrado...Então esse era um grande problema também. E aí isso proporcionava algum 

tipo de má conduta do agente que, por conta de não ter o regimento, o menino não sabia 
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como agir. Por um agente podia, por outro agente não podia. E aí, na sanção, já gritava, 

e aí às vezes batia. 

O que me deixava também muito triste, além desses relatos de agressão, era de que na 

maioria das vezes, as reclamações não era de que havia agressões, mas de que havia 

agressões injustas: “Pô, doutor, eu nem fiz nada e ele me deu um tapa na cara”. A gente 

perguntava “Mas, vem cá, tá tudo tranquilo? Alguma coisa aconteceu?”. “Não, doutor, 

tá tranquilo, se a gente ficar na nossa, se a gente não deixar o nosso na reta não acontece 

nada”. Ou seja, o menino naturalizava o fato dele ter feito alguma besteira, ter batido 

chapa na hora errada, ter gritado, ter feito alguma coisa, e ter tomado um tapa, como se 

fosse “Ó, fiz besteira, mereci o tapa”. A revolta deles era quando eles não tinham feito 

nada e tinham de alguma maneira apanhado, naturalizando esse ciclo de violência né. 

Eles não conseguiam muitas vezes perceber que não, não é pra ele apanhar de maneira 

nenhuma. Enfim, ele tem que ser tratado com educação. Se fez alguma coisa vai receber 

sua sanção disciplinar. Muitas sanções disciplinares eram às vezes aplicadas sem 

procedimento, sem nada, porque não tem regimento. Então os meninos mudavam de 

alojamento, ficavam no tal do castigo, sem sanção do diretor e tal, porque fez uma 

besteira, porque teve um princípio de motim.  

Tem biblioteca no ESE? Tem biblioteca. Os meninos são levados para a biblioteca? 

Não. Falta de professor? Como muitos falavam que demorava às vezes, quando eram 

matriculados, três ou quatro meses pra ir pra escola, eu não...Não tem na minha 

memória gravado se faltava professor de história, geografia, isso, aquilo. Eu até acho 

que falta porque na rede normal falta. Mas, como a questão era anterior ao acesso à 

escola em si, eu não posso dizer com uma segurança grande. O que eu tenho certeza era 

que era dia sim dia não na escola, porque dizia-se que não conseguiam movimentar os 

adolescentes pra ir todos os dias. E quinto e sexto ano havia uma carência enorme 

porque era onde havia mais adolescente nessa fase escolar e não havia turmas. Eles 

demoravam pelo menos uns 3 meses de ingresso na unidade quando conseguiam ir para 

a escola. Quer dizer, medida socioeducativa sem escola é totalmente desvirtuada né... A 

educação de fato não tinha. Era um espaço puramente de privação de liberdade. 

Aquilo que justificava a imposição da medida na sentença ou na própria manutenção, 

acaba se esvaindo na prática. Só que o problema é que o operador do direito não tá 

muito preocupado com a realidade como ela é, mas muitas vezes preocupado com a 
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realidade como é nos livros, na lei... E aí faz sua interpretação jurídica como melhor lhe 

convém por conta daquela opinião, daquela visão de mundo, e se aplica a lei daquela 

forma desconsiderando a realidade, o que pra gente é absolutamente equivocado né... 

Por tudo proporcionado a gente imagina também...Não sai muito do alojamento, 

dormem colados com outros, estão na adolescência, descobrindo o corpo, muito tempo 

trancados, sem fazer nenhuma atividade sexual, até porque, apesar de a lei prever a 

visita íntima, ela não existe, não está regulamentada. Não tem visita íntima... Os 

adolescentes e os jovens adultos, que podem cumprir medida, né...Podem até casar. 

Aqueles em idade núbil, a partir de 16 anos, mesmo que tenham companheiras com 

filho, não tem espaço e não tem nem regulamentação. Então, a gente acha que essa 

superlotação, dormem colados de “valete” um do lado do outro, pode eventualmente 

propiciar esse quadro de violência entre eles. Então, assim, espaços bastante inseguros 

né, não tem as câmeras, muito poucas. 

Pouco acesso a livro dentro do alojamento, não é permitido normalmente levar livro. 

Tem meninos com alguma escolaridade elevada: tinham que pedir autorização pro 

diretor pra levar os livros pra dentro do alojamento pra ficar estudando preparando pro 

ENEM. (...) Eles dizem que os meninos usam os livros, usam o papel pra fazer alguma 

coisa. Normalmente, pra tapar buraco na parede, que eles ficam cavucando. Aí, assim, 

em vez de fazer uma revista decente...É a aplicação do princípio da proporcionalidade 

às avessas, né? Em vez de usar a maneira menos gravosa e permitir que todos tenham 

acesso à educação, levem livro, não. Já que usam – um ou outro, ou até muitos – o livro 

pra fazer a bolinha de papel e tapar os buracos na parede, ou entupir o vaso sanitário, 

não sei, então ninguém pode levar livro. 

Os agentes reclamando muito, também, de falta de condições de trabalho, de baixos 

salários, de remuneração atrasada, de estresse muito elevado, de serem vítimas também 

de violência dos adolescentes – o que eu acredito até que possa acontecer também, o 

adolescente ter alguma agressividade em relação aos agentes. Não sei também quem 

nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não cabe a mim desvendar. Fato é que o 

adolescente não pode ser vítima de violência dentro da unidade. Se ele praticou alguma 

violência, vai ter o devido processo legal, ele vai ser punido, vai ter a sanção disciplinar 

dele, vai responder a um processo criminal se o fato que ele praticou foi criminoso. 

Enfim, é claro que o agente tem que ter condições dignas de trabalho, tem que ter os 



 

600 
 

equipamentos de proteção que tiverem, tem que ter o pagamento em dia, tem que 

receber treinamento e formação adequada. A gente acha que eles não recebem, apesar 

de ter uma escola socioeducativa “Paulo Freire”, eu acho que chama. É uma escola do 

DEGASE que em tese proporciona cursos, palestras pros funcionários do DEGASE, 

mas a gente acha que essa qualificação, se existe, não está surtindo efeitos.  

A gente brigou muito por isso, para que a revista íntima não acontecesse. A lei foi 

publicada, a gente teve que ajuizar a ação civil pública, ganhamos liminar, começaram a 

instalar scaner devagar, e acho que hoje, a maioria das unidades já não faz a revista 

íntima. (...) Um dos objetivos da medida socioeducativa é manter ou resgatar o direito à 

convivência familiar, que pode ter sido uma das causas da motivação infracional: às 

vezes o menino tava em situação de rua, se viu naquele momento de desespero, e 

praticou um ato infracional. Então uma medida de integração deveria buscar...Claro que 

parece um pouco contrassenso porque você tira o menino da família dele. Como é que 

você vai resgatar? Mas assim, os meninos que não tinham vínculos familiares: 

reconquistar. Uns que alguns pudessem estar fragilizados com pai, com tio, estava 

morando com a avó, resgatar esses vínculos. Um dos objetivos da medida 

socioeducativa é resgatar os vínculos familiares, até porque é a família que deveria, em 

primeiro lugar, educar os meninos e educá-los a serem atores sociais, né. Tem relatórios 

que a gente juntou nessa ação coletiva, dizendo que muita mãe e padrasto não ia visitar 

porque tinha a revista vexatória, de ter que se despir, e achavam aquele procedimento 

muito gravoso e vexatório – como a gente chama né – de ter que se despir na frente de 

pessoas e tal. Nós fomos por algumas pessoas criticados. (...) A gente conseguiu, então, 

depois de muita luta, instalar scaner nas unidades. Tivemos que fazer ação coletiva. 

Nada é fácil, nada foi fácil. Até porque essa nossa clientela é demonizada, então assim, 

conseguir políticas públicas que se implementem é difícil. Veja, nem uma lei estadual, 

nem doação da ALERJ pra comprar o scaner - não podia nem se alegar falta de 

orçamento.... Tinha dinheiro para construir o scaner, tinha lei estadual que não estava 

suspensa, e ainda assim a gente teve que ajuizar uma ação coletiva e foi aos poucos que 

a gente ganhou a liminar, e aos poucos os scaners acabaram sendo instalados. 

Outras violações – agora já da família, né, agora desse direito à convivência familiar 

que era violado, o que pode fazer com que essas pessoas que estão numa situação de 

desenvolvimento, que devem desenvolver laços de empatia especialmente na família 

né...O problema: essas unidades de internação são concentradas no Rio de Janeiro e 
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nesses dois municípios. Então tem município muito distante – 200kms de distância. 

Muitos meninos acabam tendo o direito à conivência familiar violado. Isso é um 

desastre, porque nesse cenário de escassez (dentro das unidades), a família muitas vezes 

supre as necessidades né. E quando o menino não tem visita, ele não recebe sabonete, 

desodorante...E aí tem uma coisa legal ou triste, mas que acaba acontecendo, às vezes, 

de solidariedade, às vezes, de escambo. Aquele que é “um pouco mais rico” passa a 

lavar roupa e o colega pode usar o material dele. E troca: “Ah, agora que eu to nessa 

cama, então eu durmo no chão, mas você me empresta seu...”. Um escambo de itens 

básicos.  

A busca pela família. (Na) minha unidade, a equipe técnica (é) muito ruim. Falta uma 

política de integração entre as equipes das unidades de internação e as equipes que estão 

no território. Acho que falta um protocolo, um projeto de intervenção em que (se) avisa 

“Ó, esse menino tá internado, ta cumprindo medida, a mãe desse menino tem que estar 

sendo atendida pelo CREAS recebendo todo o apoio para prepará-la para receber o 

adolescente quando ele for para uma medida mais branda". Isso não há. Encontrar a 

família...a maioria das vezes a gente usava nossa equipe técnica para encontrar a 

família. Como a gente sabia que essa era uma das metas do plano individual de 

atendimento e que isso seria extremamente importante para o adolescente ir pra uma 

medida mais branda, já que a ausência da família teria sido uma das causas para a 

prática infracional, a gente tentava pela nossa equipe técnica achar a família. Mas a 

gente tinha, é claro, uma série de limitações porque a nossa equipe técnica é uma 

assistente social para fazer 200 mil coisas na infância. Mas a gente tentava, sempre 

tentava, mas pela nossa equipe. A equipe da unidade especificamente que eu trabalhava 

era bem ruim nesse aspecto, não tinha integração com os outros órgãos que estão lá no 

território. 

Tem o Plano de Desenvolvimento Socioeducativo do Estado do Rio de Janeiro, que é 

um plano aprovado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, e nesse plano obriga-se o estado a criar programas para transportar as 

famílias, pelo menos para trazê-las às unidades. Isso não foi (feito) e nós ajuizamos uma 

ação coletiva pra que esse plano fosse estabelecido, para que o estado desse vales pra 

transportar as famílias que não conseguissem, não tivessem renda, até porque o 

atendimento tinha que ser descentralizado, e já que não é, pelo menos que traga essas 

famílias, já que um dos objetivos da medida é o fortalecimento dos vínculos familiares.  
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Olha o que é muito curioso: é um sistema muito cruel – agora falando de audiência. 

Teve um dia que não teve dinheiro pra viatura levar os adolescentes para comparecerem 

às audiências. Então, os juízes e promotores começaram a não conseguir fazer o 

trabalho deles. Só que quando chegou (ao ponto de) não ter o raio da gasolina, já não 

tinha as cinco refeições que eles comiam – já estava racionada, já era arroz e feijão, 

pouca proteína. De cinco refeições, eram quatro, pão sem manteiga, comida em 

escassez. Já não tinha colchonete pra todo mundo, sabonete...Isso no fim do ano, 

quando teve uma crise bem aguda. No final, já pediam pras famílias trazerem roupas, 

porque já não estavam conseguindo fornecer roupa pra todo mundo. Mas aí quando a 

gasolina faltou pro garoto ir na audiência, que deu um escarcéu na comunidade jurídica. 

E aí começaram juízes e promotores de todo estado a reclamar e fazer pressão no 

governo: “Olha, não dá pra não fazer audiência”. E aí se solucionou a questão da 

gasolina. Como se a gasolina fosse a prioridade, porque o interesse é julgar e não ter 

qualidade do atendimento. O colchonete pode faltar, o adolescente pode dormir 

quinhentos em cima do outro, mas a gasolina pra ele fazer audiência não pode. 

O ECA diz que eles não podem ser transportados em compartimentos fechados de 

veículos policiais. Então eles não podem ir lá na caçamba do camburão. Eles tinham que 

ir em carros normais. Mas eles são transportados numa van igualzinha a uma van da 

SEAP – é branca, não é preta – com aquele negócio que entra...Um carro do SOE. Não 

tem um caminhão, aquele ônibus grande. São aquelas vans, aquelas sprinters. São 

transportados assim na maioria das vezes...Banco sentadinho com cinto de segurança? 

Não! Igual do SOE: por dentro porta com grade. Porta de ferro. Vai sentado na...Como 

se estivesse na parede do carro!...A gente tem ação para que eles não transportem (os 

adolescentes) nesses veículos...Vão todos (algemados). Utilização da algema (é) algo 

recorrente. Existe um regulamento de segurança do DEGASE, que em tese é um ato 

normativo, que não está publicado em portaria nenhuma, mas eles reconhecem a partir 

de uns ofícios que aquilo ali tem caráter normativo. Acho que é “Plano de Segurança do 

DEGASE”. E que eles, em tese, dizem como devem ser as rotinas das unidades. Quando 

se passa o plantão, quem deve receber o plantão, quantidade de algemas, isso, aquilo, 

aquilo outro...E há uso abusivo de algemas, sem dúvida nenhuma. 

Existe um dispositivo expresso na lei tentando regulamentar essa questão da 

superlotação. Isso não tem na lei dos adultos, mas tem na lei dos adolescentes: artigo 

49, inciso II, da Lei 12.594, que “é direito do adolescente ser  incluído em programa de 
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meio aberto se não houver vaga, e o ato infracional (for) próximo à sua residência e o 

ato infracional não for praticado mediante violência ou grave ameaça”, ponderando aí 

de que os atos sem violência ou grave ameaça não externam muito desvalor um contra o 

outro, então poderiam ficar em meio aberto se não tiver vaga, e o que tem violência ou 

grave ameaça externou menos alteridade, então talvez precise ficar isolado, então esse 

aqui não vai ser inserido em programa de meio aberto, mas os outros vão. E esse artigo 

virou, por várias interpretações da justiça, letra morta, apesar dele ser uma regra clara e 

expressa, não caber muita interpretação do juiz. Lançavam mão de argumentos assim: 

“Ah, no momento em que eu to julgando em não sei qual é a quantidade”. Eu falei “Po, 

mas quando eu pedi eu te mostrei que não tinha vaga”. E, pior, a gente mostrava de um 

ano pra trás. Eu pegava aquelas mensagens que eu falei no início do vídeo e mostrava: 

“Olha, não teve um mês que teve (vaga). Então é um problema crônico, não é pontual. 

Insere”. “Ah não. Não porque esse recurso não tem efeito cognitivo pra eu analisar se é 

uma questão que demanda análise de matéria fática, então habeas corpus não cabe." Po, 

(é) fazer uma operação matemática: tem vinte, cabem cinco. “Não, isso é muito difícil. 

O habeas corpus...Não consigo analisar porque é questão de fato”. Aí eu fiz um agravo 

de instrumento. “Não consigo analisar no momento. Agora eu não sei se tem ou não tem 

(vaga).”. Eu falei “Po, mas eu provei na hora. Na hora que eu provei, era direito dele. 

Agora vou ter que ficar provando o tempo inteiro?”. “Ah, porque o quantitativo é 

variável”. Aí eu comecei a elaborar, e cada vez vinha um outro argumento, e vinha um 

outro argumento, e vinha um outro argumento. A gente continuava interpondo os 

recursos....(E) o MP falava sempre a mesma coisa dos acórdãos (do judiciário). Sempre, 

sempre, sempre, sempre. 

E aí, no final das contas, é aquilo que já me entristece: não entendem (MP e judiciário) 

uma outra solução pro crime. Crime é encarceramento, crime, prisão, crime, prisão, 

crime, prisão. Se vem alguma coisa, mesmo estando na lei que diz “Crime não é 

prisão”, vão arrumar subterfúgios para não aplicar essa norma. Foi uma briga muito 

grande no tempo em que eu estive. Poucos recursos que eu fiz eu ganhei. Acho que eu 

ganhei três, quatro. 

As intervenções (em caso de alguma confusão na unidade) são com spray de pimenta. 

Tem ação do Ministério Público pra não usar spray de pimenta, mas eles usam spray de 

pimenta. (...) Dizem que só algumas pessoas (podem usar)...Tem um Decreto que 

regulamenta a utilização de spray de pimenta na unidade, e o MP ajuizou ação pra que 
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esse decreto fosse declarado ilegal. Essa ação foi julgada improcedente, confirmada a 

sentença, tem um Recurso Especial para ser julgado, não sei como está o andamento. 

Mas, antes de eu chegar, havia relatos de useiro e vezeiro de spray de pimenta. Tem até 

um processo...que tem uma camisa grampeada na contracapa. Durante umas das 

inspeções, produção antecipada de prova que a gente ajuizou, as comissárias colheram a 

camisa, e a camisa tinha marca de spray de pimenta.  

É, as meninas têm uma técnica que se chama bailarina. Na ação coletiva que a gente 

ajuizou quanto às condições do Cense PAC-GC, que é das meninas, a gente fala do uso 

das algemas. Porque a tal da técnica da bailarina é as meninas ficarem algemadas no 

alto na ponta do pé, durante muito tempo. A unidade de meninas tem agente masculino. 

Esse é um dos pedidos também na ação coletiva. O que propicia troca de favores 

sexuais, mais violência física, porque homens são mais brutos. Trocas de favores 

sexuais tem relatos. Nunca vi, nem ia ver né, mas já ouvi relatos de “Ah, um cigarro por 

um beijinho, exatamente, um sexo oral”. Ouvi relatos de meninas que já saíram de lá. 

Não posso confirmar nem afirmar, mas o fato é que não pode ter agente do sexo 

masculino em unidade feminina. Isso não tem na unidade de adulto! Só técnico né. Não 

tem que ter. Então esse é um dos pedidos também nossos.  

 

*** 

 

 Testemunho Monica Cunha: Fundadora do Movimento Moleque 

 

Fui moradora de Botafogo, vim da zona sul do Rio de Janeiro. Tenho hoje 51 anos. Me 

casei com 15 pra 16 anos. Me tornando mãe do meu primeiro filho aos 18 anos. A 

minha trajetória de vida, de militância e de mãe acabam se confundindo um pouco.(...) 

Casei com uma pessoa que eu conheci no trabalho. Ele era dez anos mais velho que eu. 

Mas eu queria sair de casa, eu achava que eu era presa. Presa no sentido que eu queria 

sair sem ter hora pra voltar. Ou só voltar quando eu achasse que tivesse que voltar e não 

na hora que tinha que voltar. Então eu achava que o casamento ia me dar essa liberdade. 

Enfim…Dei com os burros n’água, como todas as mulheres da minha idade e do meu 

tempo que achavam que casamento era liberdade. Pelo contrário. Acabava caindo 

dentro de uma relação machista, de uma relação de mando, de controle. (...) Eu nasci na 
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ditadura, em 1965. Mas quando eu me dei por gente e vivi a consequência da ditadura... 

Então, quando eu quis me separar desse marido, eu fui orientada de que mulher 

separada, ainda mais com dois filhos, não era uma mulher vista. Não era uma mulher 

respeitada. Os filhos iam ser proibidos de servir no quartel. Naquele tempo, o que 

melhor podia ter pra um filho de uma classe média - hoje em dia a gente sabe que não 

tem classe média, ou você é rico ou você é pobre, mas, naquele tempo ainda tinha classe 

média - era ser militar. E principalmente das forças armadas. Quando eu tive essa 

orientação, que essa oportunidade seria negada à partir do momento em que eu me 

separasse, eu falei: “Não…então eu só posso me separar quando meus filhos tiverem 

adultos e já engajados na vida militar.” (...) Eu acabei me separando porque eu queria 

liberdade. Eu queria mandar na minha vida. Eu queria botar a roupa que eu queria. Eu 

queria, enfim, ser dona da minha própria vida. Então eu me separei. E aí, pela primeira 

vez, eu me deparei com uma outra situação de vida que não era a minha. Porque, 

naquele momento, eu fui depois de 13 anos, morar na Baixada Fluminense, onde meu 

pai morava. Carreguei, só, os meus filhos. Então foi um choque, pra mim e pra eles. 

Largamos o nosso apartamento onde tínhamos, razoavelmente, um conforto, porque eles 

tinham os quartos e tal...Fomos morar na casa do meu pai onde todo mundo dormia... 

todo mundo junto. Meu pai com 5 filhos, 5 irmãos meus, mais novos de idade. Enfim… 

E como eu não tive uma vida, eu casei muito nova, eu queria conhecer. Eu não tive um 

milhão de namorados porque eu não tive muito tempo. Então isso tudo foi acontecer 

depois. Aí depois eu fui namorar bastante, eu fui conhecer tudo que essa vida tinha de 

bom, no sentido de diversão, pra oferecer. E aí meus filhos ficaram com meu pai e eu 

sempre trabalhei. Comecei a trabalhar em supermercado, na minha adolescência, e aí eu 

fui trabalhar em fábrica. Tive diversos trabalhos. 

Meus filhos sempre foi, depois de eu ser mãe, meus filhos sempre, foi pra mim, tudo. E 

eu já tinha dois: o mais velho e o do meio. Então, pra mim, eles sempre foram a minha 

razão de estar viva. O meu porto de chegada, o meu horizonte, era Marcos e Rafael. (...) 

Então eu vi ali meus filhos meio que sofrendo, né?! Não estavam acostumados… Eu 

lembro que a primeira vez que eles comeram mortadela frita, na casa do meu pai, 

ficaram apavorados. Porque, até então, mortadela era pra botar no pão, então, como é 

que mortadela vai se botar no arroz e feijão? “Mãe, o que é isso daqui?”, o mais velho 

falando.(...) Aí eu pedi que o meu ex-marido saísse do apartamento, porque ele tinha 

ficado. (Antes da separação), eu já morava na zona norte do Rio de Janeiro, no 
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Riachuelo. Já tinha saído da zona sul há algum tempo. Meus filhos nasceram na zona 

norte. E aí eu voltei pro apartamento. E quando eu voltei pro apartamento, aí a situação 

foi mais dura. Porque aí foi uma mulher, sozinha. Com nenhuma experiência do que era 

morar sozinha...e pagar tudo…e criar filhos. Eu não nasci com essa responsabilidade. 

Então, enfim…eu demorei um pouco a me adequar a ela, a verdade é essa. Com meu 

marido, que era um marido machista pra mim, mas, eu achava ele um excelente pai. 

Porque quando a gente morava junto ele fazia todas as vontades dos meus filhos. Não 

batia, não brigava. Hoje eu sei o quanto isso era errado, mas, eu também tomava aquela 

frente de que o filho é meu. Eu pari. Eu não quero que ninguém brigue, ninguém bata. 

Ninguém faça nada! Só eu que posso falar alguma coisa, ninguém pode falar nada com 

meus filhos. E isso também se estendia pro pai. Eu não tinha muito a visão que pai e 

mãe tinham que dividir a criação. Não. Pra mim, eu mandava. E você que ficasse na 

sua, e olhe lá. E assim foi... E claro que não foi bom essa relação, porque não é. E aí eu 

fui pro apartamento. Nisso voltando, eu arrumei um trabalho. No primeiro trabalho eu 

pegava de sete horas da manhã e ia até às duas horas (da tarde). E no outro, eu pegava 

de três horas da tarde e ia até dez horas da noite.  Eu tinha o aluguel de um apartamento 

pra eu pagar, porque eu nunca tive casa própria, sempre paguei aluguel. E tinha que 

sustentar meus filhos. Meus filhos estavam acostumados com um padrão de vida, que eu 

queria mantê-lo. Então, eu trabalhava igual uma desesperada. Dia e noite. Dia e noite. 

Sábado e domingo. Eu saía de casa às cinco e meia da manhã e eu voltava pra casa meia 

noite. É óbvio que ninguém tem condições nenhuma de cuidar de filho, de educar filho 

nesse horário. 

Começamos a nos relacionar (com o segundo marido) e...enfim….foi aquele amor 

louco, aquela coisa. Eu saía do trabalho, ia em casa, deixava as coisas. Passava o olho 

ali nos meus filhos, via se eles estavam dormindo. Eu lembro que o Rafael, o do meio, 

ele por ser claro, por ser sarará (...) ele chegava da escola, brincava, não sei o que... 

Muitas das vezes, eu chegava em casa meia noite, uma hora da manhã, ele tava 

dormindo na cama dele, mas , sujo. Os pés todos sujos, enlameados. As mãos, o rosto. 

Porque tinha brincado e não tinha tomado banho de noite. Não tinha ninguém que 

mandasse ele tomar banho, então, deu sono ele ia dormir. Quando eu chegava em casa 

eu ficava passando o pano molhado, pra não acordar ele pra ir tomar banho. Ficava 

limpando ele todinho com o pano molhado. Os pés, as mãos dele, pra poder ele não 

dormir daquela forma. Passava pano molhado na boca, tipo que eu dava um banho de 
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gato, sabe? Pra poder ele não dormir tão sujo. Enfim…E quando eu passei a me 

relacionar, eu ia lá passava o olho e ia pro hotel e chegava de manhã. Chegava pra dar 

café, mudar de roupa e ir pro trabalho. Enfim, meus filhos foram criados, eu fiquei 

grávida do Hilbert, que é hoje o meu caçula. E a minha família caiu de pau, né, quando 

eu fiquei grávida. (...) Mas quando eu fiquei grávida e o Hilbert nasceu, foi que eu fui 

saber de fato, né?! Foi aí que saiu aquela imagem do príncipe e virou o sapo. É bem 

assim. E aí, eu fui viver uma realidade de vida com uma pessoa, que eu nunca tinha 

vivido na minha vida. Violência doméstica, porque ele era usuário de drogas. Cocaína.  

E que eu não tinha o menor saber dessa situação. Eu sabia que existia a droga, é óbvio, 

mesmo na minha infância convivi, mas…sabe? Nunca era uma coisa acessível à mim, 

ou acessível. Nem pensar. E com esse homem, sim. Comecei a desconfiar porque a 

gente saia e ele demorava, demorava. Toda hora ele ia no banheiro. Toda hora ele ia no 

banheiro. Aí eu muito abusada, perguntei: “Vem cá, você tá grávido? Toda hora você 

levanta pra ir no banheiro. Toda hora não sei o que…Que tanto é esse que tu fica 

fungando? Tá com alergia? Mas tu ficou com alergia agora porque quando saiu de casa 

tu não tava.” Enfim, aí  teve um dia que ele saiu pra ir no banheiro - eu lembro que foi 

na Prudente de Moraes, em Ipanema. Ele foi cria do Cantagalo, um morro que tem aqui 

no Rio de Janeiro, na zona sul. E aí ele saiu. A gente tava na Prudente de Moraes, 

tomando uma cerveja em um bar. Quando ele saiu, eu fui atrás. Aí, quando eu fui atrás 

eu peguei ele no carro com os colegas... fazendo. Menina, aquilo pra mim foi assim… 

Então, me separei. Tomei coragem e, mais uma vez, tava eu na vida sem marido. Só que 

agora não eram dois, eram três filhos. Enfim…Caí pra vida. Só que agora trabalhar, eu 

que sempre trabalhei, mas agora era ter que deixar uma criança pequena com dois 

meninos um pouco mais velhos. Porque quando o Hilbert nasceu, o Rafael já tinha 12 

(anos) e o Marcos Vinícius tinha 16 (anos), por aí. 

Eu não podia bancar essa despesa de esporte (faziam jiu-jitsu), então, eles tinham 

sempre patrocinador. Eu lembro que teve uma época que eles passaram muitos anos 

sendo patrocinados por uma pessoa muito importante no transporte do Rio, e tal. Enfim, 

que me ajudou muito com meus filhos. O professor de jiu-jitsu do Marcos Vinícius me 

ajudou muito. Principalmente com o Marcos, porque ele tinha paixão por esse meu 

filho. Então, esse meu filho sempre lutava, então, ele não tinha uma altura… a estatura 

dele não era, aliás, não é...de 1,68 metros. Ele ficou igual ao pai, o pai dele era 

realmente baixinho. O do meio (Rafael) não, esse já puxou mais a minha família, ele 
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ficou mais alto. Eu dizia, menor no tamanho, mas era abusado. Então, ele lutava mesmo 

pra poder ser o bom, ganhar os primeiros lugares, ganhar as primeiras medalhas. Porque 

todo mundo sacaneava que ele era pequeno, então, ele caía na porrada. Era muito 

abusado, então, ele eu tinha medo de se envolver em alguma coisa, né? Mas nada de 

criminalidade, era se envolver em alguma briga. Na época, tinha baile de corredor, 

então quando ele ia pro baile, era ele que ia na frente para porrar os meninos. Ele que já 

liderava já, desde essa época.  Liderava lá mas chegava em casa e ganhava sempre uma 

surra porque eu sempre fui uma mãe que eu batia muito. Eu queria filhos - eu queria 

carreira militar, então, já viu né? - Então eu queria filhos corretos, filhos educados. 

Filhos que chegassem e as pessoas só me dissessem coisas boas. (...) Eu achava que os 

dois viriam igual ao Marcos. Como o Marcos era o mais velho, automaticamente eles 

iam seguir o irmão. Eu achava que isso ia ser automático. Não precisaria estar...vai 

vendo uma coisa dessas. É óbvio que não foi, porque ninguém é igual a ninguém. 

Aí, eu lembro que final de semana quando eu parava no bar pra tomar uma cervejinha, 

raramente, com alguma colega, já tava escutando os comentários dos vizinhos falando 

que tava muito brabo no bairro, de violência. Que alguns filhos de algumas conhecidas, 

já estavam entrando pras drogas, facção, entrando pro movimento e tal. Aí eu pensei 

(barulho de negação) “Eu que tenho que trabalhar, não vou ficar aqui não. Tenho três 

filhos homens...” Saí dali, arrumei um apartamento e fui morar em São Cristóvão.  

Correndo da criminalidade, achando que tava protegendo meus três filhos homens, 

achando que não tinha como ninguém…achei que tava blindada. (...) mas eles 

estudavam lá (no bairro antigo), principalmente o do meio e o caçula. (...) E aí foi o que 

o Rafael começou a mijar fora do penico. Mas eu não percebi, porque eu não tinha 

tempo de perceber nada, né? E o pai, depois que a gente se separou, meu amor (barulho 

de negação),…era só quando eu chamava na marra. Pra comprar roupa de natal, de ano 

novo, um aniversário. Enfim… Eu “Olha, seu filho me respondeu, não sei o que...” e ele 

vinha, conversava, botava ele no banheiro e “Olha… Não pode fazer isso com a mamãe, 

não sei o que…”  O José Carlos, que é o pai dos meus dois mais velhos, ele nunca teve 

pulso firme, então, não resolvia coisíssima nenhuma. Era apenas um objeto decorativo 

na minha vida, como ele sempre foi. E o Wallace, que é o pai do meu caçula, tinha 

pulso firme de segunda a sexta. E sexta, de dia, que era muito engraçado. Ele tinha toda 

uma linha, porque trabalhava no Bradesco Seguros. Trabalhava em firmas, Xerox do 

Brasil, tudo firma né?! Mas quando era sexta feira a noite, meu amor. Ele ficava um 
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qualquer. A bebida tomava conta do ser. Sexta. Sábado. Domingo. Ele só voltava a ativa 

segunda-feira, de manhã. (...) Foram homens que eu não podia contar pra criação dos 

meus filhos. Então, eu sempre soube com essas passagens, que eu tive filhos com esses 

dois homens que passam na minha vida...foram pessoas que eu sempre soube que eu 

não poderia contar. Então, eu sempre assumi meus filhos sozinha.” 

Mas assim, eu sempre fui uma mãe que eu dava tudo, no sentido de achar que a moda 

era o tênis all star, to dando um exemplo. Então, todos eles tinham que ter um tênis all 

star. A moda era o relógio não sei o que…Mas o que eu não dava muito...isso era uma 

forma de amor. Mas eu não sabia assim, sabe? Eu não fui criada (para) botar no colo e 

beijar, então, eu não fazia isso com meus filhos. Eu não era mãe de botar em colo, beijar 

e dizer “eu amo”. Não. Isso eu aprendi depois. Eu era mãe prática. Eu era mãe de 

ensinar o que era certo, e o que era errado. Mãe de suprir as necessidades. Tinha que 

comer bem, tinha que se alimentar bem. Tinha que ter fruta, ter carne, ter leite... ter tudo 

do bom. Tinha que ter roupas bonitas, tinha que frequentar lugares. Porque eu vim da 

zona sul né? Então, eu conhecia cinema. Quando eu saí de Botafogo, o shopping Rio 

Sul tava começando a nascer. Então, eu vivi essa vida de conhecer o teatro,  eu vivia no 

cinema do Ópera. Hoje em dia, nem existe mais, mas enfim. Eu queria que os meus 

filhos também tivessem a oportunidade de conhecer essas coisas e de viver essa 

situação. Porque é isso, você só cria filho da maneira que você foi criado. Você cria 

filhos na mesma sequência que teus pais te criaram, é a ordem natural das coisas. Claro 

que vai se moldando conforme o tempo. É isso. 

Até que em um dado momento, o Rafael, com 15 anos de idade, começa a se envolver 

com a criminalidade. Mas é óbvio que eu não fiquei sabendo de cara. Não fiquei. Quem 

ficou sabendo de cara foi o mais velho, o Marcos Vinícius. E ficou por um bom tempo. 

É por isso que eu até me pergunto se foi realmente com 15 (anos), ou se foi ao final dos 

14 (anos)... porque o Marcos ficou tentando resolver essa situação toda sem me falar, 

achado que podia dar jeito. Eu só de fato descobri quando a polícia ligou pra minha casa 

falando que ele (Rafael) tava preso, falando que ele tava detido. Foi aí que eu descobri. 

Eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei na delegacia, foi na DPCA, que era na 

Presidente Vargas. Aí daqui a pouco chegou o Marcos, chegou todo mundo. Aí quando 

chega o Rafael algemado, enfim, mas um momento que eu achava que fosse o pior da 

minha vida. E aí, que eu vou perguntar ao Marcos, falei: - “Marcos, mas como? 

(silêncio) O Rafael ele não ia pra escola de manhã, fazia jiu-jítsu à tarde…” Foi aí que 
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ele começou a falar: “Não, mãe. O Rafael ele já tem um tempo que ele não vai pro jiu-

jitsu à tarde. Ele chega, deixa o Hilbert - porque a obrigação dele era deixar o Hilbert 

pra poder ir junto. Ele bota o Hilbert pra entrar no clube e ele da porta mesmo do clube, 

ele saí. E quando acabava o jiu-jitsu, eu deixava o Hilbert com alguém e eu ia procurar 

ele. Porque ele tinha que ir pra casa. A senhora via - como ele era claro -, ele chegava 

com uns vermelhos no rosto e uns roxos no peito.” Eu falei: “Chegava". Mas como o 

tatame, ele também deixa essas marcas no corpo, ainda mais o jiu-jitsu que é uma luta 

no chão...” Eu perguntava e o Marcos respondia que tinha sido muito treino pesado. 

Mentira. Era o Marcos que já tinha dado umas boas porradas nele (Rafael), já tava se 

pegando com ele, porque tava começando a descobrir as coisas dele e não queria me 

falar. 

Porque aí é você se deparar né, no primeiro momento, com a culpa. E aquela culpa era 

de quem? Era minha. (silêncio) Eu que fui trabalhar e não dei atenção. Porque o 

Marcos, eu tive muito mais tempo de fazer dever, de ensinar, enfim. Eles eu não tive. 

Culpava o pai, é claro. Queria matar ele. Enfim. Só culpa. E aí, o Rafael teve quatro 

entradas dentro desse lugar. O Rafael nunca ficou em sistema penal, ele só cumpriu 

medida socioeducativa. Cumpriu não, né...porque dentro desse sistema DEGASE não se 

cumpre medida socioeducativa. Se cumpre porque é uma lei né, está dito na lei essa 

frase, mas, na prática a coisa não é dessa forma. E aí, eu fui viver uma realidade que não 

era minha ali. Quer dizer, não era antes, mas, naquele momento, era. Fui conhecer 

outras pessoas que não eram do meu círculo de convivência. Fui escutar histórias de 

vida que...Pra mim, passar situação difícil na infância era não ter dinheiro hoje pra ir no 

Ópera. Não poder ir no Guanabara, porque eu frequentava o clube do Botafogo. Era 

minha mãe não ter dinheiro hoje pra eu ir comprar um lanche no Guanabara. Pra mim, 

isso era situação difícil. E aí, eu fui me deparar com histórias que situação difícil era a 

pessoa morar em um barraco dentro da favela. Eram - histórias - de pessoas que não 

tinham realmente o que comer. É a pessoa ver o seu filho o dia inteiro pedindo um 

biscoito, e a pessoa não ter como dar. É um menino indo cometer um ato infracional, 

porque passou quase que a vida inteira, até aquele dado momento, vendo várias pessoas 

ter tudo. Vendo os meninos do varejo - eu chamo os “meninos de varejo” são os ditos 

meninos que a sociedade chama os meninos da favela - porque pra mim ele não são 

traficantes, porque isso eu chamo meninos do varejo. Então, essas mãe viravam pra 

mim e diziam que os filhos tinham cometido ato infracional porque queria um tênis, 
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queria comer melhor, queria ter uma televisão chique…E elas, coitadas, trabalhando 

demais mas não tinha condição. Mas a quarta entrada do Rafael, de tanto eu escutar isso 

em algumas unidades de DEGASE - Que é o Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas, onde esses adolescentes ficam acautelados quando cometem atos 

infracionais -, eu comecei a ver a minha semelhança com essas mulheres. Primeiro que 

eu me olhava assim, olhava pra minha pele, e olhava pra pele delas. Nós tínhamos a 

mesma cor na pele. E eu não tinha essa fala todo empoderada das pessoas de falar negra. 

Não. Eu falava que a gente era preta, marrom…sei lá, né. Eram mulheres que 

trabalhavam o dia inteiro, que nem eu. Eram mulheres que tiveram filhos com um 

marido, óbvio…Marido não, homem. Porque eram mulheres que não sabiam, assim 

como eu na época, que tinham outras formas de engravidar. Em si sabíamos de alguma 

forma, até aquele dado momento, que homem e mulher....Mas que só tínhamos tido um 

reprodutor, e não um pai de fato. Foram mulheres que foram pegas de surpresa, como 

eu, no ato infracional do filho. Eram mulheres que estavam mais sofridas na vida do que 

eu, a verdade era essa. Tinham essa aparência no próprio rosto. E que eu ali, não sei 

explicar detalhadamente, foi que eu assim dentro de mim, achei que tinha que fazer 

algo. Mas hoje, eu paro e penso que não era algo pra mim e pelo meu filho, como era 

algo por aquelas mulheres. Porque eu começava a perceber, e não só nessa fila que a 

gente esperava pra entrar, como lá dentro no pátio, que ficava todo mundo junto, pra 

visitar seus filhos, que eram mulheres que não tinham autonomia da sua própria vida, 

sabe? Eram mulheres que, até pra falar com os filhos, eram meio submissas. Eu não sei 

se era porque eu tinha muito essa coisa do “se me pegar eu meto logo a porrada, eu vou 

pra cima", eu não sei...Eu sempre tive nariz empinado, cabeça em pé. Eu sempre fui 

assim. Posso ter piorado hoje mais assim com uma sabedoria, mas na época era só coisa 

da briga. Mas eu era assim…essa postura sempre foi minha. E eu sempre não gostei 

dessa postura do coitadinho, do que tá passando necessidade, do “não tem jeito”. Eu 

nunca gostei disso. Eu por ser assim, me deu um estalo de “eu acho que a gente pode 

tentar fazer alguma coisa”. Falando assim parece que foi muito fácil, mas, é óbvio que 

não foi. Mas, estar dentro dessa unidade, que foi a última que meu filho passou na vida, 

Educandário Santo Expedito (ESE), que fica em Bangu, foi aonde eu conheci um 

agente. O agente me apresentou o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. 

Ele dobrou a parte que dizia adolescente de ato infracional, que era pra ir lendo e 

entender. Me deu um bloco com uma canetinha, que era pra eu ir escrevendo ali tudo 

que eu não entendesse, que ele me explicava na próxima visita. E aí, eu tinha 
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perguntado pra ele por que ele não tinha dado isso pra outra mãe, porque eu não era a 

primeira ali dentro, enfim. E ele falou pra mim que viu algo em mim que, de fato, podia 

despertar. Eu lembro que ele falava assim (...) Eu esqueço o nome dele, eu vou pegar 

pra falar, porque foi uma pessoa muito importante. Foi o início do nascimento de 

Mônica Cunha, essa é a realidade. Ele foi o verdadeiro início.” 

E aí, eu lia toda vez que eu ia lá visitar. Ficava lendo na condução, porque eu tinha 

perdido alguns trabalhos, eu tinha perdido a minha casa. Como eu disse, eu nunca tive 

casa própria, sempre paguei aluguel, mas perdi a casa, por que? Porque não tinha 

dinheiro pra pagar, então, perdi a casa. Perdi trabalho porque, como eu falei, eu tinha 

virado cozinheira e aí nessa época que ele foi pego, pelo menos na primeira, eu estava 

trabalhando no clube. E o clube, ele começa a funcionar de terça em diante, então, como 

a visita era sábado, o clube não deixava eu sair. Então, eles me demitiram. Foi uma 

sucessão de ficar pouco no trabalho. Dali pra frente, desde 2001 até 2003, porque ele 

teve quatro entradas, eu tive muito pouco tempo no trabalho. Tive meses, sabe? Porque 

eles queriam me barrar de ver meu filho. 

O Hilbert, ele na verdade, não teve uma criação de pai e mãe, como os mais velhos 

tiveram. Ele não teve uma coisa sólida, sabe? Ele viveu numa relação extremamente 

inconstante, o Hilbert. O pai dele era sempre essa pessoa irresponsável, que trabalhava 

em empregos bons, que ganhava bem. Que hoje a gente tava tipo comendo no 

Copacabana Palace, por exemplo, e amanhã a gente tava sem ter nem um leite em casa. 

Era essa vida, era esse parâmetro tínhamos. Então, foi nessa vida que o Hilbert cresceu, 

até eu me separar. E aí, quando eu me separo, vem o problema com o Rafael. E aí, não 

tive como ficar com o Hilbert. E nisso, o Hilbert passa a ficar tipo um mar, de ficar indo 

e voltando, pra lá e pra cá. Ele não teve essa alimentação maravilhosa, como os outros 

dois tiveram, porque quando eu perdi o trabalho, eu tive essa dificuldade de levar as 

coisas pro Rafael, dentro das unidades, então tinha que diminuir pra ele (Hilbert). Ele 

sempre ficava com o biscoito pequeno, com refrigerante pequeno, pra poder eu ter 

condições e levar mais coisas pro Rafael, porque eu achava que o Rafael tava lá dentro, 

que ele não ia ter, ele não tinha todo dia… e o Hilbert, não. Ele ia ter...Ele tava do lado 

de fora. 

Assim, esse tempo que teve na minha vida de 2001 a 2003, falando assim parece rápido 

né? Pouca coisa. Mas eu vivi tanta coisa, tanta coisa louca que eu passei. Eu entrava na 
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favela que nem uma desesperada pra pegar meu filho. Eu enfrentava os meninos do 

varejo, de peito aberto. Eu arrastava meu filho da favela, eu vinha batendo nele... 

gritando que eu não queria filho bandido, que eu não queria filho traficante. Que 

enquanto eu vivesse, ele não ia ser isso. Era uma mistura de vergonha, de culpa, de 

raiva…de medo! Fiz muito isso de 2001 a 2003. Não dormia. Eu percorria todas as 

favelas do bairro que a gente morava, que ia próximo à São Cristóvão e Riachuelo. 

Então, eu ia no Tuiuti, Jacaré, Manguinhos, São Carlos, São João… todas essas favelas 

que norteiam a região. Era pra onde ele ia. Eu fiz tanto. Eu falei tanto. Eu corri tanto.  

Eu xingava tanto, eu xingava policial, eu xingava os meninos. Eu xingava os vizinhos, 

as pessoas que moravam permitiam que isso acontecesse. As pessoas que moravam não 

deviam deixar acontecer isso naquele lugar. No Jacaré, ele ficou proibido de entrar, 

porque o meninos falaram “Aqui ele não vai ficar, você não vai mais ficar aqui porque a 

sua mãe, deus me livre. Ela, quando começa, quando ela entra, é pior que o carro da 

polícia.” 

Eu acho que ali já era o medo de perder. Eu lembro que eu não falava nem...a palavra 

morte. Eu achava que...podia acontecer alguma coisa. Eu tinha medo de falar. Eu tinha 

um medo, terrível, de pensar nisso. Aí, até quando ele fez 18 anos, eu já tava 

amadurecendo essa história um pouco em mim, e eu falei: “Gente, eu não posso.” Eu vi 

o Hilbert com um amor por mim, sabe? E eu não dava…E aí, eu comecei a trabalhar 

com essa questão do social, no sentido muito… Foi quando eu comecei a trabalhar com 

essas coisas. Esse agente, ele conhecia instituições, ONG’s. E aí, ele conhecia a 

Fundação Bento Rubião. A fundação foi lá, me conheceu, viu que eu tinha uma certa 

liderança com os familiares, mas no sentido de querer uma coisa em conjunto, 

homogênea. Então, eles me chamaram pra trabalhar com eles porque eles já tinham um 

projeto pra trabalhar com aquelas famílias daqueles meninos. Tinham recursos, mas não 

tinham os familiares, então, a ponte entre os familiares era eu. 

Então, eu comecei a mudar. Foi aonde eu comecei essa ideia de resgatar o Hilbert, 

perceber que, se eu não fizesse nada pelo Hilbert, de repente, ele também poderia se 

enveredar por esse caminho. O Rafael já ia completar 18 (anos) e aí eu já tava meio que 

cansada, sabe? Eu já tava fazendo muito, e sozinha.  E ele não parava. (...) E aí quando 

ele completou 18 anos, eu chamei ele. Falei: "E aí, Rafael? Hoje é teu aniversário...” 

Porque ele fazia aniversário dia 13 de setembro de 1986. Continuei: “...hoje é teu 

aniversário de 18 anos, quero saber se você vai continuar nessa vida, ou se você não vai, 
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porque eu não quero mais isso pra mim. Eu não aguento mais subir e descer morro, idas 

e vindas em unidades do DEGASE...sabe? Eu não quero isso pra mim. Eu não gosto. Eu 

não gosto de domingo ir visitar você, no sentido de DEGASE. Eu não gosto daquela 

fila, eu não gosto daquele lugar. Eu não gosto dessa vida. Eu não quero mais você nessa 

vida.” Aí ele virou pra mim, com 18 anos completando naquele dia, e disse que queria 

essa vida pra ele. Foi uma loucura quando ele me falou isso. 

E aí larguei um pouco o Rafael de lado. Larguei. Eu larguei o Rafael de lado dos 18 aos 

20 (anos). Foi quando, de fato, ele foi pra dentro de uma favela…enfim, “gerenciar” - 

sei lá que diacho de nome eles dão. Mas ele foi. E com 20 anos, ele foi assassinado. (...) 

Eu lembro que quando eu vi aquele menino, estendido, naquela pedra no (hospital) 

Salgado Filho, que eu abri aquele plástico, que eu vi aquele olho verde me olhando...Eu 

perguntava pra ele: “O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lutar? Como é que 

vai ser minha vida? Como é que eu vou ficar com dois filhos se eu pari três? Como é 

que…Como que tu fez isso comigo?”...Foi uma loucura, cara. Eu falei: “Gente…” os 

enfermeiros ali, tudo em pé, “...eu lutei tanto, cara. Eu fui tão atrás de você. Eu briguei 

tanto". Eu pedindo desculpas por conta desses dois anos que eu não fiz nada. "Eu te 

deixei esses dois anos, mas na esperança de que você fosse voltar.”...Claro que ele não 

me respondeu, ele tava morto.  

Se abre um buraco, cara. Eu não vou sentir isso nunca mais. Eu me proíbo de sentir isso 

na minha vida, nunca mais. Não sinto. Foi a minha primeira e última experiência em ver 

um filho morto, pra sentir essa dor. Nunca mais eu vivo isso. Nunca mais. A minha 

vida, depois daquele momento, ela vai seguir a ordem natural das coisas, que é eu 

morrer e meus filhos ficar. Eu não enterro mais filho. Eu fechei os olhos do Rafael, 

fechei o zíper do saco cinza, enfim…Eu lembro que quando eu saí, essas portas assim 

de hospital, eu fui pra fora, assim, e vi todo mundo. Os colegas, que são os primeiros a 

saber...Eu de cabeça assim…Era “Mônica...” e eu respondia "Acabou. Acabou, acabou. 

Agora, acabou de vez. Acabou a presepada de vocês ficarem chamando no portão. 

Acabou Zé. Acabou. Não existe mais. Vocês podem todos ir pra suas casas, vão pros 

seus lugares, saiam daqui e deixa que agora eu vou tomar as providências. Não quero 

que ninguém me traga dinheiro de favela nenhuma, que ninguém mandou. Ele vai ser 

enterrado com os recursos que eu sempre dei a ele e acabou. Acabou. Esse Zé que vocês 

idealizaram. Morreu. Acabou.” 
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E aí, ele e o irmão estavam no enterro do Rafael, e eu falei: “Eu espero que de fato, isso 

que aconteceu com o Rafael, sirva de lição.” Porque nós, mães, principalmente as mães 

pobres, temos que ter tempo de ter essa convivência com o filho. Não temos que ter 

uma vida tão desenfreada, tão capitalista, que nós temos. Tu sabe o que é que eu me dei 

conta? Nesses atos (se referindo aos atos organizados pelas mães de filhos vítimas de 

violência do Estado) que acontecem, eu tenho pouca foto do Rafael. Tem pouca foto eu 

e ele, porque eu não achava nem que isso ia acontecer um dia, vamos combinar. Então, 

pra que foto se ele tá a todo momento comigo? Mas a importância não é essa. A 

importância é saber que eu tive pouco tempo de ter esses momentos em conjunto. 

Porque o Estado, ele…você fica à mercê de você ter que dar uma vida, sabe? De você 

ter que ir buscar o pão, de você ter que…é tão sacrificante, cara. E você vai ser dar 

conta, quando você perde. É real. Quando eu não vi mais o Rafael, eu fui me dando 

conta de tudo que eu deixei de fazer com o meu filho, por conta desse desespero de ter 

que tá provendo, sabe? Porque eu não fiquei rica, não arrumei nada. E aí resolvi que não 

quero isso. 

A sociedade cobra tanto. Essa palavra “bandido” dói tanto. Quando chamavam meu 

filho de bandido me doía tanto, até na alma, quando chamavam meu filho de bandido. E 

eu queria, de qualquer forma, provar que meu filho não era bandido, que eu não pari um 

bandido, que eu não pari um ser humano pra roubar ninguém, pra ele fazer nada com 

ninguém. Que eu só pari o ser humano. A necessidade é tanta da gente ter que ficar 

falando isso que você esquece, de fato, de olhar praquele ser humano. Eu digo que eu 

não me arrependo do que eu fiz com o Rafael, de brigar, sabe? De correr atrás…eu só 

me arrependo de não ter dito pro Rafael que eu o amava. Que sendo adolescente de ato 

infracional ou não, eu o amava. Ele era meu filho, ele era meu filho. E eu não tinha 

vergonha que ele era meu filho, porque eu não tinha arrependimento de ter parido ele. 

Isso é o que mais me dói. 

Então, eu não quero que os meus filhos repitam com os filhos deles o que eu fiz. E não é 

que eu errei, ou que eu criei mal, que eu fui tão má mãe. Não, não é isso.  É mostrar pra 

eles que eles tem que amar mais. Precisa-se sim, de ganhar um dinheiro, precisa-se. Não 

tem outro jeito, a gente vive nesse país que é capitalista, e ele vai continuar sendo 

capitalista. Ele é racista, e vai continuar sendo racista, porque eu não vou mudar isso. 

Eu faço pra melhorar, mudar não. Mas eu quero que os meus filhos, eles aprendam a 

viver nesse país dessa forma, só que com amor. Que ele ame os filhos deles, que eles 
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orientem os filhos deles com amor. Com limites, mas com amor, pra poder não ficar 

com esse vazio que eu tenho pelo Rafael. Eu o amava muito. 

Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus três filhos. Ele são todos diferentes: o mais 

velho tem meu tom de pele. O do meio era sarará. O caçula tem o tom de pele bem 

escuro. Todos lindos, cada um com a sua personalidade, cada um do seu jeito. Eu não 

tive a oportunidade de ver meus três filhos homens juntos, fazendo algo juntos.  Isso me 

arrasa, cara. 

Saber e conviver com isso é muito duro. Eu vou completar 52 anos, hoje eu tenho um 

certo reconhecimento pelo trabalho, adquirindo conhecimento todos os dias, ganho uma 

remuneração pra fazer o que eu faço, terminei o ensino médio, me tornei uma técnica 

pra trabalhar com direitos humanos, me tornei uma defensora dos direitos humanos… 

mas de fato, o que eu queria mesmo, era só ter sido mãe. 

É muita dor por conta de duas situações que fez com que tudo isso acontecesse. A 

primeira é o racismo, depois é o capitalismo. Que leva a adoecer, à morte, à 

desigualdade. Leva a gente a sentir vergonha de ser mulher, e de ser preta. Não poder 

dar pros nossos filhos tudo que deveria dar pra eles não cometerem ato infracional. 

Você acaba se sentindo com vergonha. Não, não pode. Isso não tem que ser regra, uma 

forma de criar só se você tiver tudo. A forma de criar, a forma de conviver, tem que ser 

a forma do entendimento, a forma do saber. Tem que ser a forma do integrar, entende? 

Não pode ser a forma do separar, do diluir. Mas sim do incluir, assim é bem melhor. 

Eu sinto muita falta do meu filho, muita falta. Muita falta de estar com os meus três 

filhos. Mas eu gosto dessa Monica Cunha de hoje também, eu tenho admiração por ela. 

 

*** 

 

 Testemunho Conjunto de Deize Carvalho - Mãe de Andreu - e Anderson da 

Silva Souza -  Egresso do Sistema Prisional 
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Deize Carvalho: Meu nome é Deize Carvalho, eu tenho 46 anos, sou mãe do Andreu 

que estava dentro do sistema socioeducativo. E desde 2005, quando ele entrou no 

sistema, começou a minha luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Devido aos maus tratos e tortura, a qual o sistema socioeducativo praticava na época, e 

ainda continuam praticando, porque nada se mudou de 2005 pra cá. Quando meu filho 

teve a primeira apreensão, eu cheguei na unidade e quando a gente entrava pra visita, 

que era no refeitório do (Instituto) Padre Severino, aí eu pude ver muitos adolescentes 

machucados, com perna quebrada, com tímpano estourado, com hematomas pelo 

corpo...E isso me chamava muita atenção. E numa certa ocasião, o meu filho tava com 

um casaco de moletom, calça de moletom, num calor de mais de 40 graus e meu filho, 

na hora que eu fui abraçar ele, ele se recuou, como se ele tivesse sentindo dor. E eu 

perguntei pra ele o que tinha acontecido. E ele disse pra mim que os agentes tinham 

batido na noite anterior em todos os adolescentes, que era praxe dos agentes quando 

chegasse um novo menino lá, de passar pelo corredor. E esse corredor, ele era um 

corredor polonês, onde todos os agentes batiam e faziam os outros adolescentes 

também, que já estavam no reingresso no sistema, bater também. E eu fui reclamar com 

o diretor, né, da unidade - foi aí que começou a minha luta -, que meu filho tinha 

apanhado. Aí com isso, fui...eu não sabia com quem procurar, quem falar na ocasião... 

Meu filho ficou um garoto problema, porque a mãe, a mãe reclamava com a direção, 

né...o DEGASE. E quando eu cheguei na outra semana, meu filho tava mais machucado 

ainda. Eu fui reclamar de novo e na semana seguinte foi pior, porque eu cheguei, e o 

rosto do meu filho tava com a marca de 5 dedos, e pro meu filho que tem a pele clara...e 

o agente falou: “Vai reclamar com a mamãezinha agora.” Meu filho me segurou pelos 

braços e disse: “Mãe, pelo amor deus, não faça nada, não fala nada, porque depois que 

se fecha os portões de ferro e os cadeados se batem, só a gente sabe o que acontece aqui 

dentro". Então, eu tinha que tá na visita, ver aqueles adolescentes machucados, meu 

filho machucado. A forma de amontoar aqueles adolescentes, porque pra sociedade esse 

sistema sociotortura....Eu falo que não é um sistema socioeducativo, é um sistema 

sociotortura, porque eles torturam duas vezes, violando os direitos da criança e do 

adolescente, porque o estatuto da criança rege pra isso - se meu filho cometeu um crime, 

um ato infracional, ele tem que pagar dentro da lei, ele não tem que ser isento daquilo 

que ele cometeu. Ele errou e pagou. Mas o maior violador foi o Estado, quando ele 

adentrou dentro do sistema, e (o Estado) tirou os direitos e garantias deles, que era zelar 

e proteger pelo bem estar físico e moral deles, seja em qualquer situação, seja ele 
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bandido ou não, o Estado deveria ter, né...esse direito de fazer isso, é um direito que tá 

na Constituição, é um direito meu, é um direito do meu filho. Infelizmente, os agentes, 

juntamente com os diretores da unidade, eram omissos a essas violações, à prática de 

tortura. E inclusive, eu conheci alguns adolescentes, porque como (a visita) era dentro 

de um refeitório, todos ficavam juntos, um calor insuportável...Eles não se preocupavam 

na revista vexatória, com as mães. E a gente, que é mãe, tinha que passar por aquilo, 

porque era o único momento que a gente tinha com os nossos filhos. Hoje, apesar da 

indignação que eu sofri com as visitas vexatórias lá, sabe...as revistas...eu sinto um 

pouco de inveja, um pouco de ciúmes dessas mães, porque elas podem passar por essa 

humilhação, mas elas podem ter o abraço do seu filho. Elas podem chegar lá e ver seus 

filhos naquele lugar infecto, um lugar que realmente não se ressocializa ninguém. 

Quando eu vejo os muros do sistema prisional me dói, porque por trás daqueles muros 

não vou poder entrar mais, não vou poder mais ver meu filho Andreu, não vou poder 

ouvir ele me chamar de mãe, não vou poder mais ouvir ele dizer que me ama, eu não 

vou poder sentir o calor do abraço dele. Eu não vou poder mais...por mais duro que seja 

a realidade no sistema socioeducativo, é...tem mães que têm esse privilégio e outra já 

não tem assim, como a mãe do Cristiano, Dona Bernadete, que no mesmo ano que meu 

filho veio a ser torturado, o filho dela também veio a ser morto.  

Então, Andreu, no dia 1º de janeiro (2008), por eu ter aquele enfrentamento no sistema 

socioeducativo, de denunciar as violações para pessoa errada, meu filho ficou marcado 

ali no sistema, a ponto de sair uma matéria no jornal que meu filho diz que o Padre 

Severino é um parque de diversão. E na visita, eu ter que ouvir aqueles agentes (dizendo 

que ele) ia conhecer o parque de diversão, que ia conhecer o parque dos horrores, o trem 

fantasma, conhecer o castelo das bruxas. Infelizmente, pelo seu Maguinho e os demais 

incluídos no processo do caso da morte do meu filho, ele foi conhecer o parque dos 

horrores no dia 1º de janeiro de 2008, aonde ele foi barbaramente torturado por seis 

agentes. Não fui um nem dois, mas seis agentes que se diz ser agente de disciplina. E 

ali, eles bateram com pedaço de pau, mesa, cadeira, colocaram sacos de coco e rodavam 

e batiam nas costas dele. Ele já quase sem forças...É um relato que eu tive de um 

adolescente, que ele (o agente) subiu em cima de uma mesa e pulava sobre as costas do 

meu filho e o meu filho esboçava sangue pela boca. Então, eu saber disso tudo, e saber 

que ainda essas práticas, essas violações, continuam dentro do sistema, me sinto até 

mutilada, porque o Andreu teve traumatismo craniano, teve afundamento de crânio, o 
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Andreu teve cortes contundentes, mas não, o perito, né...A perícia hoje, o IML tem que 

ser investigado, tem que haver uma perícia independente em relação, quando é um 

crime cometido pelo Estado, porque o laudo cadavérico do meu filho só não foi 

totalmente forjado, por causa de uma ajuda de um desembargador, porque meu cunhado 

é porteiro há mais de 30 anos na portaria de um edifício, e ele entrou em contato com 

esse desembargador. E ele (o desembargador) entrou em contato com o IML e foi 

quando “supostamente” o laudo do meu filho...ele teve traumatismo craniano, cortes 

contundentes, hemorragia das meninges, descolamento da retina dos olhos, e eles não 

disseram quantos cortes foram projetados, de que forma foram feitos. Eles omitiram 

esse fato dos cortes contundentes do meu filho. Eles omitiram a forma do traumatismo 

craniano, de que forma que foi, se foi proveniente de uma pancada, se foi proveniente 

de uma queda, porque o que eles (agentes) alegaram em depoimento, é que meu filho 

tentou fugir e escalou o muro de três metros. Quem escala um muro de três metros e 

tem 1,92 metros de altura não tem esse tipo de ferimento, não tem essas lesões sofridas. 

Meu filho teve o pescoço quebrado, meu filho teve a mandíbula deslocada. E isso 

comprova em foto, porque eu tive que lutar para poder mostrar que o meu filho, ele não 

caiu de um muro. Além das violações cometidas no sistema prisional, muitas famílias 

não denunciam porque tinha envolvimento, não importa se tinha envolvimento, eles 

tinha que pagar de acordo com a lei e não de acordo com a lei do homem dentro do 

sistema, que se acham deuses, porque acha que as pessoas que estão ali são a escória da 

sociedade, que são bicho amontoados. É isso que eles tratam essas pessoas, porque no 

momento em que eles entram no sistema, e que eles não têm uma oportunidade de se 

aproximar novamente, de ser inserido na sociedade com uma forma de emprego, de 

empregabilidade, com certeza aquela pessoa vai voltar, ele vai voltar (a praticar algum 

crime). E até pior ainda, devido aos maus tratos que sofreu lá dentro. Então hoje, eu não 

tenho mais o Andreu. Eu tenho a história do Andreu. E que me dói contar muitas das 

vezes isso. Já se passaram 9 anos. O que que aconteceu com esses seis agentes? Nada, 

até hoje. Porque eles continuam impune. E às vezes, muitos familiares não denunciam 

essas violações dentro do sistema prisional, é porque tem medo, é porque sabe que não 

vai dar em nada. Quantas das vezes eu ouvi “Isso não vai dar em nada”. “Foi o Estado 

que matou, isso não vai dar em nada.” Eu não quis pegar pra mim essa frase. Isso não 

vai dar em nada. Eu falei assim: “Se ele era o meu filho, eu vou lutar pela vida do meu 

filho que tiraram. Quem fez tem que pagar. Porque se meu filho cometeu um crime, 

quem tirou a vida dele foi pior ainda, cometeu um crime maior ainda.” E com isso eu 
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comecei essa luta, tentando ajudar como mãe vítima de violência do Estado, manter um 

movimento aqui na comunidade, né, de mães vítimas de violência. As pessoas 

começaram a me procurar, eu comecei a ter um enfrentamento com a polícia 

pacificadora (UPP) no local, devido a não aceitar as violações cometidas por eles, 

porque eles estão aqui dentro da comunidade como forma de segurança, para tentar dar 

segurança, estabilidade à comunidade. Infelizmente, não é isso que nós vemos dentro 

das comunidades pacificadas. E começam as violações aqui fora e dá continuidade no 

sistema prisional. 

Porque é uma situação muito revoltante quando você ouve uma resposta do judiciário 

que o caso do Andreu foi um fato isolado. O caso do Andreu não foi um fato isolado. 

Nunca foi. Porque ele não foi o primeiro, não foi o segundo e nem foi o último a ser 

morto dentro do sistema. E o fato da justiça colaborar com esses agentes, dizendo que 

eles não têm envolvimento em outros, em outras práticas de homicídios e torturas, por 

isso eles têm que responder em liberdade, mantém eles respondendo em liberdade. Isso 

é um absurdo. Isso é uma forma de violação contra toda a dignidade humana. Eu sou 

indignada até hoje, porque “agentes de disciplina” que torturam, que matam, continuam 

exercendo. Essa é a forma que o Estado dá pra sociedade e pra nós, a resposta que dá 

para os moradores de favela (é) que é legítimo matar pobre, que é legítimo exterminar o 

negro, favelado, porque o filho de quem mora aqui embaixo nessa sociedade, que é 

burguesa, que vai parar no sistema, não tem o mesmo tratamento. Não vai ter o mesmo 

tratamento que o Andreu teve, que o Cristiano teve, que o João teve, que o Pedro teve, 

porque dentro do sistema eles são tratados como números. E é isso que também tem que 

ser mudado, porque meu filho não era simplesmente 102 ou 011, ele era o Andreu, ele 

era o filho da Deize Carvalho. E assim como muitos outros, como o Cristiano, que teve 

a causa mortis também traumatismo craniano, porque a resposta que os agentes do 

DEGASE deu, é que o Cristiano escorregou no banheiro. Que banheiro é esse, que nem 

banheiro eles têm digno. Nem um banheiro digno eles têm. Escorregou e bateu com a 

cabeça na comarca (nome dado à plataforma de concreto que serve como cama). Se ele 

estava no banheiro e bateu com a cabeça na comarca, tem uma contradição muito 

grande aí. 

Eu digo pra vocês que o pior dia da minha vida não foi o dia que eu recebi a notícia da 

morte do Andreu. Não foi o dia que eu sepultei ele. O pior dia da minha vida que eu tive 

que exumar o meu filho. E ali eu pude ver o quando o meu filho sofreu. Ali eu pude ver 
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as marcas do sofrimento de uma pessoa que está isolada e não tem como gritar por 

socorro. E quando... eu vi o meu filho ali, exumado, só na ossada, eu lembrei de uma 

cena de quando eu tava internada com ele no hospital, que ele teve um derrame 

pulmonar na primeira pleura. Ele ficou horas na sala de cirurgia pra poder drenar o 

pulmão. Aí quando ele vem na maca, ele me olha, ele estende os dedinhos, as 

mãozinhas, eu pude tocar nas mãos dele e dizer: “Eu to aqui.” E naquele dia lá, eu não 

pude...estender a mão para o meu filho e dizer “Eu to aqui.” Eu poder abraçar ele...eu 

não pude. Tiraram esse direito. 

  

Anderson Souza: Eu sou Andreson da Silva Souza, tenho 38 anos. Eu já fiquei 11 anos 

preso e estava há dois meses na rua. Eu tava em casa com a minha família e de repente 

minha família foi fazer unha e eu fui na rua, no (supermercado) Zona Sul. Quando eu 

cheguei no Zona Sul, enquanto eu to comprando as coisas, quando eu to subindo, o 

rapaz falou que a minha foto ficou aparecendo no (telejornal da Globo) RJTV, que eu 

estava sendo acusado de ter roubado um albergue, um hostel em Copacabana, no Arco 

Verde. Eu entrei em desespero, porque eu já tinha ficado 11 anos preso. Aí nessa, eu 

comecei a discutir com a minha família, que ela também ficou nervosa, entendeu...Aí eu 

fui pra casa desesperado, nervoso, porque eu não queria passar, porque já tinha passado, 

né...Porque a Deize já explicou muitas coisas que acontecem. A humilhação, a família 

quando chega com as coisas pra levar pra gente, eles (agentes) joga tudo fora, deixa a 

família que às vezes nem - que eu já vi, já presenciei - que não tem perna, eles deixam 

aguardando. Eles humilham a família dos outros, entendeu? Quando a pessoa passa mal, 

que vai pra UPA, eles jogam dentro lá do carro da SOE, 30, 20 (presos) de uma vez, 17 

(presos) um em cima do outro. É pessoa com tuberculose, é pessoa que tem o vírus do 

HIV, tudo junto, humilha. Eu já tava cansado de sofrer. Se fosse por mim eu continuava 

nessa vida, com ódio, cheio de ódio, a gente fala. Mas se a gente ficar com ódio, cheio 

de ódio, a gente vamos perder a nossa vida para eles. Então, eu não queria perder a 

minha vida. Então, através disso, do assalto que eu fui acusado, eu fui até a Deize pedir 

uma ajuda pra ela. Porque ela já tem o conhecimento, ela também sofre isso até hoje, 

como ela explicou. Através dela, eu tive que ir no direitos humanos, na defensoria 

pública e fui na VEP pedir ajuda. Aonde eu tive ajuda foi na defensoria, na defensoria 

pública não, foi nos direitos humanos, através dela. E nessa, eu fiquei um ano e cinco 

meses correndo atrás do meu processo pra lá pra cá, pra lá pra cá. Agora, tem uma 
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semana e meia que eu consegui resolver o meu processo. A gente já tinha ido cinco 

vezes. O rapaz lá do albergue falou que eu assaltei o albergue pelo álbum da minha foto. 

Ele foi lá na delegacia, tem quinze pessoas no álbum, ele apontou eu, a pessoa que tava 

em casa com a família de madrugada. Eu não podia nem sair de madrugada, eu tava na 

condicional. Então, eu já sofri perseguição porque eu já fiz muita coisa de errado, tenho 

oito passagens pelo, pelo sistema, entendeu? Já fiquei 11 anos preso, perdi mãe dentro 

da cadeia, perdi família. Através dela (Deize), que é uma pessoa maravilhosa, eu recebi 

ajuda, através dela, através da minha esposa, através dos meus filhos, que eu resolvi 

mudar totalmente. Já perdi muitos amigos no crime, já morreu roubando com um, já 

morreu eu roubando com outro, já morreu. Então, eu tive a oportunidade. Uma vez eu 

fui assaltar um cara na rua, ele tava com um (relógio) Rolex. Eu fiquei 1 hora 

(acompanhando) ele, rodando pra cima e pra baixo, quando o rapaz me viu, que ele 

jogou o relógio pra fora, o meu filho chegou e agarrou na minha perna. A mãe dele 

falou: “Eu não aguento. Ele já tá chorando desde cedo.” Então, através que Deus usou o 

meu filho pra chegar até mim. Eu falei pra ele, pro Wellington: “Eu não vou roubar aqui 

não. Meu filho chegou.” Se o meu filho não chega, eu tava morto, igual o filho dela. A 

minha mãe falou pra mim uma vez: “Anderson, essa é a última que eu to vindo te 

visitar.” Foi no dia das mães, festa. E foi verdade, foi a última vez que ela foi me visitar 

no (presídio) Muniz Sodré em Bangu, porque eu não tive outra oportunidade. Eu, até 

hoje, às vezes, eu me sinto culpado, porque eu também ajudei a arrancar a vida da 

minha mãe. 

Então, só a gente sabe como é que é a humilhação pra família. É humilhação para a 

gente mesmo que convive. É o que eu posso falar pra vocês que é o inferno, aquilo lá é 

o inferno. Aquilo lá é o inferno de verdade. Só quem passa é que sabe, só quem vive lá 

dentro, quem viveu lá dentro sabe como é que é a humilhação. Eu já apanhei da GIT 

(Grupamento de Intervenção Tática) em rebelião, eu já apanhei da GIT no Bangu C, já 

apanhei da GIT no Muniz Sodré. Bota todo mundo pelado quando tem qualquer coisa 

de rebelião. Todo mundo pelado, assim, no campo, vem metendo o pau. Eles têm 

capacete que tem ferro dentro. Conforme vem passando, um por um, ele vem dando na 

cabeça. Então, eu mesmo já caí no chão, já vi amigo meu ficar uma hora e meia com os 

braços abertos. E não pode abaixar não. É com os braços abertos, é com o braço pra 

cima, é pelado um atrás do outro, é pelado um encostado no outro, entendeu? Então, o 
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que eu tenho pra falar pra vocês é que aquilo lá é um inferno. Então, eu que já passei lá 

11 anos, não quero passar de novo não. 

Eu fiquei no Bangu C, fiquei no Muniz Sodré, fiquei em Japeri, em todas as DPs que 

você imagina, eu passei. Quando tinha (carceragem em) DP, na época de DP. 52ª DP, 

14ª, na 12ª, 39ª na Pavuna, 52ª em Nova Iguaçu, 64ª, 59ª em Caxias e fui para na 55ª lá 

em Queimados. Tudo isso eu vim sofrendo, entendeu?...Tudo isso até entrar na unidade 

prisional. A transferência...vem o carro da SOE, na transferência, ele chama. E aí, tipo 

assim, você foi sentenciado, você tava na DP, você tem que ir pro sistema...Não. Ele te 

deixava lá na DP um mês, dois meses...eu fiquei na DP um ano depois da sentença. Já 

tava...eu fiquei um ano e oito meses só na DP. Eu já presenciei amigos (que ficaram) 

cinco anos na DP. Cinco anos! Eu já cheio de coceira, eu mesmo cheio de coceira em 

pinche, é é é...como eu quero...Eu tenho um problema de respiração, eu tenho asma, eu 

tenho sinusite. Teve uma hora que teve que sacudir, sacudir mesmo, sacudir, quase 

arrancar a porta, pra mim poder ir pro UPA. E quando chegava, ainda levava porrada do 

SOE. Eles mete a porrada, eles chega olha. Tem uma pessoa que às vezes estava 

passando mal, assim, tinha comigo, fica tremendo, fica com medo de ir pro UPA, 

porque quando chega no UPA é uma cela, mais de 80 numa cela. Uns com tuberculose, 

com várias doenças, entendeu? Que você transmite no ar. Eu ficava com a camisa 

24horas assim (simula que está cobrindo a boca e o nariz), com medo de pegar doença. 

A última agora, fiquei 11 dias sem tomar banho, no tal de Bangu 10. E quando saí de lá, 

eu levei só porradão nas costas. Eu fiquei com as costas toda roxa, toda. Ele (agente) 

falou: “Tu vai embora, mas você vai ver o que é o Bangu 10.” Ele me deu só porradão 

nas costas. Eu fiquei com as minhas costas toda marcada. Cheguei, tirei foto. Agora, 

nesse um ano e pouco, nesse último agora que eu tava preso. Quando eu tava sendo 

solto e me espancou, tirei foto. Vim embora, tirei foto do rosto, tirei foto das costas e 

levei lá na defensoria pública. 

Deize Carvalho: Inclusive, na audiência, a coisa que eu achei muito interessante que a 

juíza fez, foi que perguntou de que forma ele (Anderson) foi reconhecido e se no álbum 

de fotografia só tinha ele, só tinha isso...Aí o delegado falou que não, mas que ele 

reconheceu ele, porque ele tinha um olhar marcante. Então, ficou uma coisa risória no 

momento que o delegado dá essa resposta pra juíza, que não, há pouco mais de 40 

pessoas negras e ele só é acusado. O que deu a entender é que eles queriam alguma 

pessoa, assim, pra dizer "resolvemos o caso", né...E não apresentou nenhum tipo de 
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imagem do local do albergue, falou que (a câmera de segurança) tava queimada. E foi 

um serviço muito bonito, muito do Leo (Rosa), que pediu pra CET Rio, né...as imagens 

das câmeras....Só que ela (juíza) deixou correr, né...a situação das audiências, para ver 

até onde iria a mentira...E ele ali tentando mostrar, né...a verdade. Porque não foi fácil, 

né... ida e vindas, e audiências sendo remarcada, e ele sabendo que a ajuíza sabia que 

não era ele, que a pessoa que tinha cometido o roubo já estava no sistema prisional. 

Inclusive, já tinha sido ouvido na vara. Aí, quando foi nessa semana, que o policial não 

tinha mais como provar, é...e as câmeras já tinha provado na CET Rio que realmente 

não era ele e ele foi absolvido. 

Anderson Souza: Aí o que que ela fez, a juíza, ela foi lá, mexeu no computador, pegou 

um álbum de foto, aí mostrou: "Quem é esse?" Aí na primeira foto falei: "Sou eu". 

“Esse é você?” E eu falei assim: “Sim, senhora”. “Quem é esse?” Eu falei: “Não sei”. 

“Quem é esse?” “Não sei.” “Quem é esse?” Eu falei: “Não sei, senhora.” Quando 

chegou no quinto que eu falei não sei, aí voltou..., eu era o sexto, era o primeiro, mas 

tinha mais cinco, aí voltou “Quem é esse?” “Sou eu” “O primeiro é você?” “Sim, 

senhora”. “Então tá bom.” Aí o promotor foi, olhou pra mim: “Tá preparado pra ser 

preso de novo?” Eu falei: “Eu não to preparado não, porque eu não roubei ninguém.” 

“Peraí então, deixa eu fazer uma coisa aqui.” Tipo rindo mesmo, debochando. Eu com o 

olho cheio d’água, desesperado. Ele foi, pegou o CD, foi lá botou no computador, aí 

eles mesmo de lá olharam, tirou o CD de novo. “Aí Anderson, vive a sua vida, você tá 

sendo absolvido, porque o rapaz que te trouxe aqui é o meu melhor amigo, Leonardo. 

Eu gosto muito dele, ele ali é um rapaz competente, isso, aquilo...então vai viver a sua 

vida”. O promotor falou pra mim. Então eu fui absolvido por causa do rapaz que me 

levou. 

Deize Carvalho: Por causa das imagens, porque o CD que foi colocado com as imagens 

mostra que não era ele. (...) Então ele ia ser acusado pela cor da pele dele e pelo que 

aconteceu no passado dele, o histórico do passado dele. Não porque ele tinha realmente 

feito, porque se ele tivesse feito, ele realmente iria pagar. Só que uma pessoa que 

comete o crime, ela não vai se apresentar à justiça. Ela vai querer fazer mil coisas 

conforme ele disse, de não ser vinculado novamente o Estado, no caso é o sistema 

prisional. Mas eu perguntei pra ele: “Anderson, você estava presente nesse roubo?” 

“Não, eu não estava.” “Você tem certeza?” Ele falou assim: “Eu tenho certeza.” “Então 

o caminho é esse, esse e esse. Você vai nesses lugares.” Aí eu pude ver realmente que 



 

625 
 

ele não tinha cometido, porque uma pessoa que comete um crime ele não vai querer se 

apresentar à justiça. Ele vai ficar foragido até o momento dele ser pego. Mas ele 

demonstrou desde o primeiro momento a capacidade de querer mudar de vida. É o que o 

Estado deveria fazer, dar oportunidade de vida. E ele procurando emprego de carteira 

assinada, mas não estava conseguindo porque chegava lá e era ex presidiário.  

Porque aquilo ali me doeu, porque a denúncia que levou o Mecanismo (de Prevenção e 

Combate à Tortura) lá do IX, lá em Bangu, que no caso não deu tempo de ir em todo, 

em todas as unidades. Mas acho que deu pra gente ir, fomos. Eu pude ver uma caixinha. 

Gente, aquilo ali é desumano! Uma caixinha onde tem um buraco de onde sai uma água, 

aquela caixinha toda cheia de lodo, cheio de larva e eu perguntei pros presos: “Essa 

água aqui você bebe?” “Tia, essa é a água, a única água que a gente tem.” E era um 

calor infernal e eles estavam sem tomar banho, há mais de três meses sem tomar banho. 

Os presos estavam com vergonha de chegar perto da grade por causa do mau hálito, 

porque nem o kit higiênico os agentes estavam dando pra eles. Porque eles têm o direito 

de um kit higiênico de 15 em 15 dias no sistema, né. E a forma deles conversar, eles 

estavam conversando com a mão na boca por causa do mau cheiro. Eu falei assim: “Eu 

não me importo com isso. Eu quero poder ouvir o que vocês está passando aqui para 

gente tentar fazer alguma coisa." E quando questionamos, eles falaram que tinha mais 

de três meses que eles não tomavam banho. Quando ligou a água, tinha cela que as fezes 

subiu tudo pra dentro da unidade e, tipo assim, quando nós questionamos o diretor, o 

diretor da unidade falou assim: “Não, é porque os presos coloca copo de guaravita 

dentro do boi.” Eu fazer isso não tem lógica. Uma pessoa que vai saber que aquilo vai 

retornar quando ele for tomar banho, que é o mesmo espaço onde ele dorme, ele não ia 

fazer isso com ele mesmo. De querer dormir em meio às fezes, de querer transitar num 

3x4 em cima das fezes. Aquilo era...não tinha fundamento aquela resposta. Depois de 

solicitar pra poder desentupir aqueles alojamentos em que tava subindo as fezes, era um 

mal cheiro horrível, sabe...E o motivo o qual fomos lá é porque 10 presos tinham sido 

espancados pelo simples fato de ter, é o costume de todas as unidades...Isso é um 

costume, um hábito de todo preso, às 6 horas da noite eles fazem a oração deles, que 

cada um deles tem uma religião. Isso é um direito deles, a Constituição garante esse 

direito à religião, né. E eles apanharam simplesmente porque estavam orando e 

cantando. Os agentes tiraram eles de dentro da cela, bateram muito, falaram “Vocês são 

vagabundos, bandidos, seus filhos disso, seus filhos daquilo”, entendeu? Tinha preso 
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que tava com a carne tão magoada ainda, que é um respeito que eles têm muito grande 

com as pessoas quando vai no sistema prisional. E ele tava muito machucado, foi o que 

mais apanhou muito lá. E tava sangrando, minando água e todos os presos mandou ele 

colocar a camisa. Eu falei assim: “Não, por mim ele não coloca a camisa, porque eu sei 

que ele está machucado e quando retirar a camisa vai ser pior ainda, porque isso vai 

grudar na pele dele e vai doer.” Aí os presos mesmo: “Então você fica atrás da gente, 

pra não ficar com falta de respeito com a tia aí.” Me chamavam de doutora e eu falava 

que: “Não sou doutora não, pode ficar à vontade para poder conversar comigo. Também 

fui mãe de preso, tive um filho morto e eu sei perfeitamente o que vocês passando aí.” 

Quando eu falei que era mãe de preso que morreu no sistema, foi aí que eles começaram 

a verbalizar, a falar comigo. Mas o agente ali de braço cruzado, querendo intimidar os 

caras pra não poder falar. (Na tortura que tinha sido denunciada) chegou um ponto dos 

agentes quererem enfiar o cabo de vassoura no ânus de um dos presos. Isso causa uma 

revolta. Como é que você vai ressocializar esses presos? Aí as pessoas, a mídia, quando 

eles sai na rua, não justificando, porque um erro não justifica o outro, significa outra 

violência sofrida, não justifica, mas enfim. Eles acabam passando para as pessoas essa 

violência que eles sofrem lá dentro, porque no momento em que eles pegam, bate nos 

presos e tenta introduzir um cabo de vassoura como forma de humilhação àquele preso, 

como que esse homem vai sair dali? Revoltado, com sede, com sangue no olho. Ele vai 

sair dessa forma, porque ele tá ali pra cumprir uma medida, uma pena. Ele errou, foi 

preso em flagrante, ele tá ali pra cumprir a pena dele e não pra ser humilhado. 

Infelizmente, é o que acontece. Quando os presos falou “Pede pra ir no buque". 

(Falamos) "Queremos conhecer essa...quer dizer, lá nós queremos ver como é que a 

sala." Quando abriu a sala do buque, que é a sala do castigo deles, tinha dois presos que 

estava em pé, só de sunga. Parecia que eles tinham tomado banho, porque quando abriu 

aquilo, como eu tenho problema de pressão alta, quando abriu aquele portão de ferro 

com aquele calor que veio de dentro pra fora, eu fiquei impactada com aquele calor. Eu 

passei mal, fiquei tonta. Imagina aqueles homens. Eles não podiam sentar, porque a 

temperatura do solo era muito grande. Aí perguntamos porque eles estavam ali, eles...a 

justificativa foi que eles estavam fazendo baderna e por isso estavam tendo uma 

punição. Que punição? Eles estavam a mais de três dias naquele lugar. Aí você imagina 

uma pessoa três dias enclausurada dentro do lugar, que de repente só durante a noite ele 

poderia deitar, porque no chão não poderia, porque era uma temperatura, que se você 

jogasse um ovo, fritava. 
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Mesmo que cometa um crime é um direito de responder em liberdade. Muitos 

comentem crime, da sociedade, até mesmo pessoas da minha faculdade comete crime 

(e) está esperando em liberdade. Mas você, infelizmente, as pessoas é condenada pela 

cor da sua pele e pelo seu CEP. 

Porque preso para eles é lucro. Preso pro Estado é lucro, porque quanto mais preso 

tiver, mais dinheiro eles têm pra desviar. Porque que quem fornece essas comidas pros 

presos? Quais são essas empresas que têm uma concessão com esses presídios? Alguém 

tá ganhando com isso. Então, se diz que é 800 reais por cada preso, então lotar Bangu é 

melhor pra eles. Quanto mais preso, melhor pro sistema. Porque o que é absurdo é essa 

situação dos presos passarem por isso, né. Conforme esses 10 pesos que foram 

espancados, três meses sem tomar banho... Ali é só uma porta de entrada. O máximo 

que eles têm que ficar ali são 3 dias ou uma semana. Tinha preso com 3 meses, 1 mês, 6 

meses. E fica totalmente isolado da família, que não tem contato, porque é um lugar que 

é somente de passagem. A gente vê tudo isso acontecer. (...) Um menino (preso) 

mandou uma foto, mandaram uma foto pra mim, um monte de preso tumultuado, preso 

lençol nos lugares pra poder ter lugar pra dormir, porque não tinha, porque era um em 

cima do outro. Então isso é um absurdo. Eu só não divulguei as fotos pra preservação 

dos próprios presos. Chegaram até mim abaixo-assinado de presídios comunicando o 

fato que tá acontecendo ali, e eu pedindo pro pessoal da Comissão de Direitos Humanos 

proteger a relação daqueles presos que estavam ali. Protocolei na Comissão, mandei pra 

família do preso que me procurou, entrei em contato. Aqui, a Comissão de Direitos 

Humanos tá sabendo, estão cientes do que está acontecendo. Todos os dias os presos 

apanhando, todos os dias os presos comendo comida estragada, todos os dias os presos 

ficando sem água. Como é que você fica num lugar desses? Como é que a mente, como 

é que esses homens que estão ali, como a mente deles vai funcionar bem? O próprio 

sistema, essa falha, essa chacina, esse extermínio, é uma chacina, dentro do sistema, em 

vida. Estão exterminando aquelas vidas ali dentro. 

Anderson Souza: E ainda tem uma coisa. O que mais mata dentro do sistema também é 

a tuberculose. Porque quando a pessoa fica doente, é muito difícil ele ter um remédio, 

ele ter uma forma de se curar, assim, entendeu? É uma das coisas que também mata 

bastante. E uma coisa que ela tava falando é verdade, se tem 50 dentro de uma cela, eles 

pagam 15 colchão. Aí 15 dorme no colchão e 35 dorme no chão, assim. Uns bota 

papelão que pega no doce, que às vezes paga doce, às vezes paga esses doces de 
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amendoim, esses doce de paçoca, então elas vem com uma caixa de papelão. Nós fica 

brigando pelo pedaço de papelão, entendeu, pra poder botar no chão, pra poder dormir. 

Quando eu cheguei no Bangu 10, tem a camisa (que eles devem fornecer), chegou de 

camisa, eles pegam a (sua) camisa, e não tem camisa (do sistema), eles não pagam 

camisa. Fica todo mundo sem camisa. Às vezes eu ficava até assim, com o olho cheio 

d’água de noite, é tão frio que fazia tipo calor humano. Três, quatro, cinco, enfiava a 

bermuda dentro do joelho, aí o outro abraçava o outro, fazia calor humano pra dormir. E 

eu fiquei três dias sem camisa lá. Aí uma vez tava tão frio, tão chovendo, que sei, foi 

deus que tocou no coração dele, que ele chegou lá dando camisa, porque uma galeria é 

separada no Bangu 10, aqui é uma galeria Comando Vermelho, aqui é outra galeria 

ADA, galeria Terceiro Comando, os poliça. Todo mundo tinha direito de camisa, 

entrava de calça, entrava disso, mas aí a facção que é o Comando Vermelho não podia 

ter nada, não podia ter nada. Então, vários chegava sem camisa. E nem todo mundo 

fazia merda na rua, não era por causa de facção, por causa de nada. Porque fazia merda 

na rua e chega e “Tu é o que?” “Eu moro em tal lugar”. Às vezes a pessoa não tem 

facção, mas eu moro aqui no (morro do) Cantagalo, eu tenho que vim pra cá (para a 

unidade correspondente à facção do Cantagalo). Se eu for pra outro lugar tem 

preconceito, sabe.  

Quando ele abria a galeria, tinha um tal de Anderson Silva, que botaram o nome do 

cara. O chefe de carceragem, é desse tamanho (simula um tamanho grande. O apelido 

Anderson Silva, dado para o chefe de carceragem, faz referência ao lutador de UFC). 

“Chegou leva.” Chegou preso, lá era assim que chamava, chegou leva. Ele (o chefe de 

carceragem) vinha, abria a galeria, quando passava, só porradão "pow, pow, pow". 

Socavam o maluco na cara, cada tapa. Todo mundo, quando ele abria a galeria, todo 

mundo ficava com medo. Ele que me bateu quando vim embora, porque quando me 

chamou pra ir embora, os cara sacudiram a grade, porque tinham muitos que estavam 

preso comigo. Quando um preso vai embora, eles sacode a grade, fica feliz, liberdade, 

liberdade. Ele falou: “Agora vocês vão ver o que é liberdade.”, ele falou pra mim. 

“Vocês vão ver o que que é liberdade.” Foi na hora que ele me segurou por aqui e 

começou a dar tapa.  

E outra coisa, o sistema é cheio e lotado, porque uma vez, eles fizeram o mutirão, que se 

chama na cadeia. Fizeram mutirão. Vão botar 500 presos, fez exame, 500. Eles manda 

60 embora. Exame pra vir embora de condicional, de pulseirinha, de VPL, vão botar, 
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eles vê que o sistema tá muito cheio, então eles chama muita pessoa que tão vencido, 

que já passou do prazo, que tem que ficar um ano preso e já tá um ano e oito meses. Um 

que tem que ficar dois ano e já tá há três ano. Então, eu com uma cadeia de 6 anos e 8 

meses, eu tinha que ficar 2 anos e 2 meses, o máximo 2 anos e 6 meses preso. Eu fiquei 

4 e 4, 4 anos e 4 meses. Eu tirei a cadeia quase toda. Era réu primário, na primeira vez 

que eu fui preso. Eu fiquei 4 anos e 4 meses direto. Desumano, isso não existe nunca. 

Eu já vi fazer exame de cadeia e fazer o rapaz tirar três anos. Como é que o sistema, ele 

vai esvaziar um pouco, igual ela falou? Tem alguma coisa, eles ganham dinheiro. É 

muita, o preso come a comida brilhosa, que se chama, aí tem um alumínio, né, que se 

chama alumínio...Aí o preso junta, então ver um caminha lá, que tipo compra (vende 

alumínio para outro preso para comprar uma comarca para dormir). Um preso vendia 

pra fazer festa na cadeia, pra dar, às vezes, a família do preso não tem dinheiro da 

passagem, eles dão o dinheiro da passagem. O próprio preso dá o dinheiro da passagem. 

O diretor viu que tava dando dinheiro, ele fez, ele proibiu de vender. E o preso o que 

que fez? O preso fez paralisação na cadeia, jogou a comida tudo no chão, não saía mais, 

abangonga que se chama, é comer resto de comida e não sair mais.  

Então, a galeria só tinha tapuru, só tinha bicho, lixo, muito bicho, fora os rato, tapuru. 

Nego doente, nego pegando aquela doença de rato, leptospirose, pegando essas doenças. 

Nego ficando com doença que nem via. O outro desse tamanho, nosso amigo, malhava 

todo dia, comeu feijoada que ela tinha tapuru, bicho, ele comeu a comida, desse 

tamanho, por ante de deus. Fortão, malhava, ele comeu a comida, a feijoada, carne de 

feijão. Ela tinha bicho, ele não sabia, ele comeu a comida. O tapuru entrou pra dentro da 

cabeça dele, de madrugada ele batendo com a cabeça igual um maluco, ele sacode 

daqui, sacode de lá. Queriam saber o que era e ele desesperado ficando igual um 

maluco, ficando maluco, batendo com a cabeça mesmo. “Tá na minha cabeça, ta na 

minha cabeça.” E o pessoal pensando que ele tava ficando maluco. Levaram ele pra 

UPA. Morreu. Progrediu, deu mais na cabeça dele e ele morreu. Ele morreu por causa 

de um bicho, eu vi, eu presenciei. 

É assim, se tiver dinheiro você tira sua cadeia, se você não tiver dinheiro você não tira a 

sua cadeia não...Você tira ela ali, no osso, no massacre. Agora, se você tiver dinheiro, 

você vai tirar ela belezau, porque você vai comprar alguém.  
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Deize Carvalho: Uma coisa que eu pude perceber na visita, que os únicos alojamentos 

que eram limpos, eram de policiais que estavam presos, no caso milicianos, e pessoas 

que são graduadas, que têm graduação, médicos que estavam ali. Então, as celas deles 

eram limpas e tinham lençóis, roupa de cama limpa. Eu até achei estranho. Como eram 

as primeiras celas que eu passei, eu não sabia, "então os presos aqui tá bem né". Os da 

frente, que são os presos VIP, né, que tem tudo isso, tem uma garrafinha de água, ao 

contrário dos outros presos. Então na galeria A, B até C, tudo arrumadinho, tudo 

bonitinho, todo mundo tem. Mas passou da E pra lá, é só superlotação, como num lugar 

que tinham 12, era um lugar que cabia 6. Enquanto que no lugar que cabia 12, tinha 2 

pessoas. Então isso é uma coisa que também precisa ser revista.  

O sistema prisional é o sistema que eu chamo das senzalas, são os verdadeiros navios 

negreiros. Por onde você vai você abre os porões dos navios negreiros e você vê lá os 

negros clausurados dentro desse sistema. 

Uma das coisas que o Anderson lembrou, em relação aos presos que estão doentes. 

Quem acaba cuidando do preso doente são os próprios presos. Porque tem presos que 

têm problemas mentais e que estão ali no sistema prisional com eles. Então, eles fazem 

um revezamento, porque o preso...ou de querer matar alguém ou de se matar. Então, a 

gente tem que ter cuidado com o preso que tá doente. Quando eu estive lá, eu pude ver 

um rapaz não falando coisa com coisa, e catando pilho, catando na comarca, olhando 

assim...E não era para eles estar ali, né, era para ele estar no médico, no sistema 

prisional para as pessoas que têm problemas, né, mentais. Não era o caso dele tá ali. 

Então, quer dizer, os presos falou que não aguentava mais passar noites e noites 

acordados, porque às vezes dormiu durante o dia que era pra poder ficar resguardando 

um ao outro. Então, quando um preso tá com problema de tuberculose ou um preso tá 

com problema de pressão alta, e começa a sentir aquela dor de cabeça. Que o sintoma de 

pressão alta é a dor de cabeça, é um calor excessivo e começa a suar, eles que cuidam. E 

quando chamam pra poder pedir médico, levam horas para falar que estão de palhaçada, 

ainda bate...”Ah, tão com frescura? Toma um remédio.” Quer dizer que a família, ela 

não pode levar medicação pro preso, mesmo sabendo que ele tem aquele problema, que 

ele tem aquela receita, que ele é acompanhado por um médico e mesmo assim dentro 

das unidades eles não respeitam. Eles mandam quem tá com coceira levar sabão de 

coco. Eu digo, na época do meu filho, quando meu filho tava preso no sistema 

socioeducativo, cortava mesmo o sabonete em quatro e levava a pior marca de 
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qualidade de sabonete, a pior marca de pasta de dente, porque eles pegavam para eles 

quando você levava um bom produto. Eu aprendi depois que meu filho falou comigo 

que não era mais pra mim poder levar sabonete caro, que tem um que era cheiroso, 

porque chegava lá e eles pegava. Quando levamos sabonete cheiroso pro meu filho, eu 

cortava em vários pedaços que era pra eles não levar pra casa. Eu tinha que levar uma 

pasta de dente (da marca) Nevasca porque “Mãe, traz a Nevasca porque a Nevasca eles 

não leva pra casa.” Então, quer dizer, eu tinha, eu querendo dar o melhor pro meu filho, 

pra pelo menos ele passar aquele período ali, né, dentro do sistema prisional, para poder 

dar um pouquinho de conforto pra ele, já que o Estado não dava, e eles tiravam esse 

direito. Tiravam esse direito. E quando o menino não comia, era aquele hábito que 

chega o recruta, que eles cuspiam na comida, colocavam água e faziam os adolescentes 

comer. E quem não comesse apanhava. Então, é essa a minha revolta, a minha 

indignação, que quando um desses meninos vai, conforme é...Tem um vídeo, eu to 

procurando esse vídeo, eu vi foi um tempo atrás, a qual passa até o meu filho, nesse 

negócio que eles colocam, uma paredezinha aqui e os meninos abaixam e levantam, 

abaixa e levantam pelados para poder fazer revista. Teve uma ocasião quando o CRIAM 

(antigo CRIAAD, unidade para cumprimento de semiliberdade), quando eles recebem a 

medida do CRIAM, eu tenho que falar isso, porque isso aconteceu, não sei se está 

acontecendo, mas se estiver acontecendo é uma forma também, um canal de dizer, de 

denúncia para que não aconteça mais. Quando o meu filho voltava para o CRIAM, 

depois de passar o dia fazendo curso, trabalhando, fazendo algum trabalho e voltava. E 

nisso, na volta quando eu levava ele pro CRIAM, lá na Ilha (do Governador), eu sentia 

que meu filho ficava muito nervoso na hora da revista da entrada. Aí eu perguntava pra 

ele na visita, o que, quando ele chega, que que tá acontecendo, ele fala assim: “Mãe, eu 

não quero mais voltar pra lá.” Tanto que na última que meu filho ganhou o CRIAM, ele 

não voltou mais a cumprir a medida, porque eu falei pra ele: “Você não vai mais até eu 

resolver isso perante a justiça, ir no juiz da vara da infância pra poder falar, na 2ª vara lá 

o que tá acontecendo, porque você é homem.” A pessoa, um jovem que tem a vida 

sexual ativa, vai ficar querendo levar o dedo no ânus? Porque eles levavam eles lá pra 

dentro, mandava abrir, né, para poder introduzir, colocar ali. Eu achei estranho quando o 

cara colocou a luva na mão pra poder enfiar. Quer dizer, meu filho relutando, brigando 

com aquilo. Tipo assim, eu vi os olhos do meu filho cheio de água, de lágrimas. Eu 

fiquei, perguntei: “O que houve, o que houve, o que aconteceu?” Ele: “Ah, é a revista.” 

Aí quando eu fui questionar na direção, eles falaram pra mim que isso é normal, porque 
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tem jovens que entra com drogas nas partes íntimas, que já pegaram jovens que deixava 

drogas dentro do orelhão que fica no pátio ali, e depois leva lá pra dentro no CRIAM. 

Eu falei: “Isso não é normal. Vocês não são proctologistas. Vocês não são médico pra 

poder enfiar o dedo em lugar nenhum de ninguém. Vocês não tem esse direito de fazer 

isso. Aí a gente vai, antes dele morrer..."Você não vai mais." Porque eu também me 

sentia  humilhada,né. 

Meu filho, foi dia 31 de dezembro, o agente, que ele chega na unidade do CTR (Centro 

de Triagem e Recepção), tá lá o seu Manguinho, a qual ele não deveria estar, porque o 

contrato dele, ele era terceirizado, o contrato já da empresa tinha se expirado. Ele era 

terceirizado, o seu Manguinho era terceirizado, o Wilson Santos (Wilson Santos é o 

nome do agente chamado de Manguinho). Então ele, ele era agente penitenciário 

terceirizado. Ele tava cumprindo o trabalho de outro agente, cobrindo um agente que 

deveria estar ali de plantão. Como ele já tinha aquela rivalidade com o meu filho e ele 

tinha prometido quando o meu filho entrasse que ele iria matar meu filho, ele cumpriu 

com isso. Foi no CTR, que é a porta de entrada. Tanto que meu filho nem trocou de 

roupa. Meu filho não trocou de roupa, meu filho foi torturado e espancado logo ali. Meu 

filho chegou, como ele tinha trabalhado a noite toda, eu tinha até, o menino falou que, 

realmente conversou comigo no...o menino saiu da unidade, veio me pedir perdão, 

porque por causa dele ter parado pra falar com meu filho que meu filho acabou sendo 

preso e ele acabou morrendo. Então, ele se sentiu culpado em relação à morte do meu 

filho. E ele relata que dentro da kombi, que eles colocaram ele dentro de uma kombi 

(depois da tortura), que ele bateu diversas vezes no rosto do meu filho. Ele chamava ele 

pelo apelido: “Acorda Andel, acorda Andel.” E meu filho não respondia. Então, ele 

também ficou com esse peso na consciência, que aconteceu com meu filho, porque ele 

falou “Tia, não tinha como eu ajudar o teu filho. Eu tive que me fingir que eu tava 

desmaiado, porque eles tavam batendo, e o negócio não era comigo, o negócio era com 

teu filho. Eles me deram uma pancada na cabeça e de fato eu desmaiei, mas depois eu 

acordei e continuei vendo eles espancarem o seu filho. Mas eu também tive medo de 

morrer aquela hora. Por isso eu não fiz, eu não fiz nada.” 

Quando ele (Andreu) entrou na unidade, o seu Manguinho falou: “Ah, você voltou, né? 

Não falei que você ia voltar?” O menino fala que o seu Manguinhs falou claramente: 

“Você agora vai ver que sou eu, não vai gostar não. Conhece o parque de diversão.” Aí 

foi quando ele deu um tapa na cara do meu filho e meu filho revidou com um soco na 
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cara dele. Foi da onde tudo começou. A violência partiu dele primeiro, pelo que o 

menino contou pra mim. Tanto que eu fiquei atrás dele para ele poder dar o depoimento 

dele. Ele falou pra mim: “Tia, eu sei que eu vou voltar pra aquele lugar. Eu não tenho 

mãe, eu não tenho pai, eu não tenho família. A minha vida é essa mesma e um dia eu 

vou voltar lá e vão fazer comigo o que fizeram com o seu filho. Por isso eu não quero ir 

depor.” Eu até compreendi, porque ele seria a peça chave, porque ele entrou junto com o 

meu filho, ele pegou as primeiras dinâmicas dos fatos que aconteceu ali. Então, foi o 

que ele falou: meu filho não trocou de roupa, aí deu um soco no rosto do seu 

Manguinho e seu Manguinho chamou os outros agentes. E nisso que ele chamou os 

outros cinco que estavam ali, começaram a sessão de pancadaria com ele, e ele tentando 

correr pelo meio do pátio, mas que não tinha. Ele tava num lugar fechado, ele ia sair pra 

onde? Não tinha pra onde ele sair, não tinha pra onde ele sair. Foi quando começou tudo 

que levou ele a morte.    

Eu, através de uma rede social, eu vi o comentário de um legista, doutor Levi Miranda, 

sobre o caso do (dançarino) DG, e que ele pegou o laudo do caso do DG para também 

fazer um segundo laudo, contra laudo. Eu mandei uma mensagem explicando toda a 

situação a qual eu tava vivendo. Ele falou pra mim, me respondeu imediatamente, ele 

respondeu que tava acompanhando o caso do meu filho há muito tempo, tanto que foi 

muito rápido ele me dar uma resposta. Ele fez esse contra laudo diante das provas que 

eu dei pra ele, das fotos, da legislação, nós estamos aguardando. Esse laudo foi anexado 

ao processo, foi aceito, tanto que os advogados das partes ré tentaram indeferir a entrada 

desse laudo, porque eles alegaram que por ser um laudo pago, porque eles achavam que 

o laudo tinha sido pago, que o legista ia falar aquilo que eu queria. Então, a juíza oficiou 

novamente a parte autora, a assistente de acusação, eu tive que pedir para o legista 

escrever uma carta dizendo que ele foi feito solidariamente. Foi uma coisa solidária, que 

ele não teve custo nenhum, e sobre os honorários dele, ele não ganhou nada sobre os 

honorários dele. Isso foi anexado e o laudo continua mantido. Sempre que tem uma 

segunda informação, já tem mais de 5 anos para ser cumprida, e essa exumação ainda 

não foi feita, a qual o legista, nós pedimos juntamente com o Projeto Legal (organização 

não governamental), que tá junto no caso, para o legista, doutor Levi Miranda, 

acompanhar tanto no cemitério quanto no IML. É, não foi feita até hoje. O juiz já 

liberou e o processo ainda não foi feito. 
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Na primeira vez, alegaram que foi a chuva que teve lá no Rio das Ostras, que teve 

aqueles casos de desabamento na Região dos Lagos, aí foram enrolando, que a defesa 

civil tinha que estar lá, que a demanda era muito grande, que não havia patrulhamento 

para poder cobrir, que aqui no Rio essa demanda do pedido da exumação...Fizemos um 

ato na porta do IML, colocando uma pressão em relação ao diretor do IML, foi que 

houve uma resposta e com a qual eles tiveram que fazer a exumação. Mas até hoje não 

fizeram a exumação, que já está liberada pela justiça. (...) Eu não tenho condição de 

acompanhar. Já falei que eu não tenho estrutura. Um pouco do que eu vi, eu não tenho 

estrutura, porque eu pude ver o quanto o meu filho foi maltratado, aí eu pude ver a 

costela dele quebrada. Porque (o laudo) não aponta a costela quebrada. O legista ainda 

tentou fraudar dentro disso, desse processo de exumação, as partes dos ossos dele 

quebrado. Eles tentaram tirar foto, assim, mas é bem legível. E quando...eu tenho uma 

fotografia que eu tive acesso, porque eu até então, não conhecia o direito. Hoje eu sei, 

dentro de uma faculdade os meus direitos e deveres. Eu conhecia os meus deveres, mas 

os meus direitos não. E eu fui acompanhar o processo na parte cível, a onde o promotor 

diz que, nega, indefere o pedido de reparo, de reparação, porque o Andreu morreu no 

hospital, proveniente...no hospital. Mas proveniente de que? O que levou o Andreu pro 

hospital? E o Estado não tinha culpabilidade da morte dele, porque ele morreu num 

hospital. E quando, eu sempre falei que quando eu vi no filho uma perfuração no 

pescoço dele, a qual me fez passar mal...eu não aguentei ver o pescoço dele quebrado, 

que eu não vi nem onde o meu filho foi sepultado. Eu fui saber meses depois onde meu 

filho tinha sido sepultado. Dentro desse laudo, desse processo tem uma foto do meu 

filho com esparadrapo no pescoço, justamente onde tinha uma perfuração. O que aquele 

esparadrapo estava fazendo no pescoço do meu filho? Porque aquele promotor não 

questionou em relação àquele esparadrapo que ele tinha aqui e um outro aqui? Nas 

perfurações que ele teve no corpo. Aí, dizer que eu tenho a foto no meu celular, aí, eu 

fico às vezes olhando, questionando como é a Justiça. Se fosse com um filho de uma 

mulher de um desembargador ou filho de uma empresária, de uma socialite, com 

certeza a justiça já teria sido feita. Mas é o filho de uma mulher negra, moradora de 

favela, mas que vai fazer a diferença, porque eu quero fazer a diferença. Porque eu 

quero a justiça com o que aconteceu com meu filho. 

Todos eles estavam presentes (na tortura). Só um deles que era terceirizado, que era o 

seu Manguinho, e quando eu sei que ele volta a trabalhar, dou uma pressão. "Por que 
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que ele ta trabalhando? Por que aceitaram ele de novo?" Então, os outros estão em 

unidades diferente, mas continuam trabalhando, todos em socioeducativo. Porque o que 

fazem alegar é que foi um fato isolado, que eles não têm outras evidências em práticas 

de tortura e mortes. Por isso eles permanecem trabalhando, é a resposta que eu tenho do 

diretor da unidade geral do DEGASE. E o que ele pôde fazer na sindicância, ele fez. Ele 

sabe que o caso do meu filho é absurdo, ele já falou isso ao vivo em outras audiências 

públicas, porque eu questionei a ele, mas que ele fica limitado a isso, porque depende 

agora da justiça e não da sindicância do DEGASE. (...) Eu tenho que saber agora, por 

onde tem um agente que ele é coordenador do (colégio) Pedro II, em Realengo. Quando 

os estudantes...eu tive uma palestra com os estudantes de Realengo, do Pedro II, eles 

descobriram que um dos agentes envolvido, o Walace Crespo, se não me engano, estava 

no Pedro II de Realengo. Eles (os alunos) fizeram um protesto contra isso e a direção 

deu a resposta que eles não poderiam demiti-lo, porque ele fez concurso público, e ele 

passou pelo concurso público para poder lecionar no Pedro II. Essa é a resposta que eu 

tenho, infelizmente, dessa justiça. 

Eu ando com sacos de remédios na bolsa, com o medo que eu tenho. Eu tenho medo de 

atender o telefone na rua, quando meus filhos começam a me ligar, quando minha mãe 

começa a me ligar. Quando eu vejo o número da minha mãe, da minha casa, ou o 

número dos meus filhos, da minha nora, o desespero que eu tenho...Então, uma 

mensagem do meu filho: "Mãe, você já ta sabendo?" "Pelo amor de deus, quando for 

notícia ruim espera eu chegar em casa." 

Eu não sei cantar, né. Mas tinha uma música dos Racionais...Eu aprendi a ouvir os 

Racionais, um pouco por causa do Andreu. Eu gostava muito dos Racionais, porque era 

a realidade de quem mora na favela. Então, a última música que eu vi ele saindo de casa 

cantando foi: "Estou ouvindo alguém chamar meu nome". (...) A última vez que eu ouvi 

meu filho cantar...quando eu escuto essa música me dói demais. Parecia realmente que 

ele sabia que ele ia morrer. E ele cantando essa música do Racionais, né. Ele volta do 

portão de casa, olha pra mim como se estivesse se despedindo, não falou nada. E 

olhando pra mim com a mão assim. É difícil. É difícil quando eu olho para aquele 

portão, quando escuto essa música, porque tiraram o Andreu fisicamente de mim, que 

eu não posso fazer isso...Mas ele tá aqui, ó...As lembranças, as coisas boas que eu tenho 

dele está aqui dentro de mim. Então, essa última imagem dele, ele saindo e cantando 

essa música dos Racionais, ficou marcado. E eu fiz até uma poesia que tem num livro, 
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né, “Vencendo as adversidades. (Autobiografia de Deize Carvalho)”, que eu conto um 

pouco a minha história. Vou tentar recitar assim, né. O estado emocional já está lá em 

cima, né. Eu queria até, não sei se você consegue colocar a música do Racionais aí. 

 

*** 

 

7.2 - Termos de Oitiva Informal do Ministério Público: Violência Policial no 
Momento da Detenção de Adolescentes  

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, a Promotoria da Tutela Coletiva do Sistema 

Socioeducativo nos cedeu os termos das oitivas, colhidos ente os anos de 2017 e 2018, 

referentes aos casos em que houve relato, por parte dos jovens ouvidos, de agressões, 

maus tratos ou tortura, cometidos pelos policiais no momento da detenção. A partir dos 

documentos recebidos (os registros de ocorrência referentes a essas detenções e os 

termos da oitiva realizada pelo Ministério Público) trazemos aqui as histórias dos casos 

e das denúncias relatadas pelos jovens. Em todas foi mantido o sigilo das pessoas 

envolvidas.  

Salta aos olhos que a maior parte das infrações supostamente cometidas pelos jovens 

não fazem uso de violência ou grave ameaça: são furtos, roubos sem uso de violência, 

ou tráfico de drogas. Em contrapartida, a violência utilizada contra os jovens, desde 

agressões consideradas pelos mesmos como cotidianas - tapas, socos, chutes - até 

práticas de tortura que chegam ao uso de arma de choque, aparecem em quase todos os 

relatos analisados. 

Assim, os tipos penais nos quais recaem as infrações cometidas, tornam essencial a 

reflexão sobre a desigualdade social histórica e profunda como causa da prática de 

delitos pelos jovens, visto que furtos e roubos caracterizam grande parte desses. 

Demanda ainda pensar sobre os efeitos da proibição do comércio de drogas e da política 

de guerra às drogas na produção - e na repressão violenta - de uma população criminosa, 

que é composta por jovens negros e pobres, que ocupam posições no varejo da droga, e 

não representam os grupos que lucram efetivamente com o grande tráfico de 

entorpencentes. 
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*** 

 

A.P. (16 anos): Trata-se de representação em face de A.P. (artigo 157, 2º, incisos I e II, 

e artigo 329, caput, na forma do artigo 29 do CP). Conta que no dia 12 de junho de 

2017, o representado, em um carro, acompanhado de mais duas pessoas, subtraiu bens 

de uma pessoa. Logo depois desse acontecimento, foi subtraído um celular de outra 

pessoa, o que permitiu o rastreamento do veículo. Os policiais militares que 

identificaram o veículo onde estavam os três disseram que houve troca de tiros, logo 

antes do carro colidir em uma árvore. Os policiais dizem ter encaminhado os três para o 

Hospital Estadual Getúlio Vargas, visto que, segundo as autoridades policiais, a colisão 

do veículo causou ferimentos. No termo de oitiva do adolescente é colocado que no dia 

da apreensão dos três, A.P. dormiu no porquinho da sede da polícia. Além disso, ele 

alega ter tomado uma “banda” de um policial que o conduziu a delegacia, o que fez com 

que batesse de cara no chão. O termo também ressalta que há indícios de lesões 

corporais que indicam prática de tortura física ou maus tratos. 

 

A.M. (15 anos): Comunicado do delegado da 12ᵃ Delegacia de Polícia ao Promotor da 

Vara da Infância e Juventude referente a apreensão de A.M. (artigo 157 do CP). No 

documento do flagrante consta que no dia 17.09.2017, A.M. foi imobilizado pela 

testemunha, logo após arrancar o cordão de um senhor. A testemunha teria segurado 

A.M. até a chegada de policiais militares. Segundo a mesma, algumas pessoas que 

passavam agrediram A.M. enquanto os policiais não chegavam. Os policiais o 

encaminharam para a delegacia e o local da pernoite foi a DPCA. A.M. disse, no termo 

de oitiva, que o policial bateu a porta da viatura em seu dedo, além de lhe dar tapas no 

rosto e o machucar quando a algema foi colocada. Segundo A.M., o mesmo policial já o 

havia prendido no morro da Providência. Ele também diz que pessoas na rua realizaram 

tortura e maus tratos. Há vestígios de lesões corporais. 

 

A.M. (17 anos): A.M. está sendo processada com base no artigo 15 da Lei 10.826/03 e 

329 do CP, pois supostamente, no dia 27 de junho de 2017, teria realizado disparo de 

arma de fogo em lugar habitado. Ela teria se envolvido em uma confusão com outra 
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pessoa e quando os policiais chegaram no local e foram apartar a briga, A.M. 

supostamente os teria ataco com uma pedra. Nesse momento, ela supostamente 

conseguiu retirar a arma de um dos policiais e realizou disparos em direção ao chão. No 

termo de oitiva, A.M. relatou que é malabarista e que durante o seu aquecimento, “um 

homem passou a mão na sua bunda”, perguntando o que era aquilo e dizendo que no 

Rio de Janeiro, “viado é assim”. Depois disso, começou a briga entre ela e o agressor. 

A.M. parou uma viatura policial e um policial, ao descer da mesma, a chamou de 

“viadinho”. Ela respondeu a ofensa dizendo: “e você, seu gordo safado”. Nesse 

momento, segundo o relato da oitiva, o policial apontou uma arma para ela, mas esta 

conseguiu jogar a arma no chão. O policial pegou a arma e a engatilhou de volta, 

puxando o gatilho e dizendo que ela o tinha feito. Nesse momento, outro policial pisou 

no seu pé até que esse ficasse inchado, chamando-a de “viadinho” e de “cheirador de 

pó”, dando socos nas costas e a puxando pela camisa. A.M. ficou com marcas nas costas 

e os pés inchados. Além disso, na noite que passou na NAAP, relatou que foi exposta ao 

ridículo e humilhada, sendo obrigada a ficar sem roupa na frente de vários homens e 

sendo chamado de “viado” a todo momento. 

 

A.J. (17 anos): A.J. foi acusado nos artigos 157, parágrafo segundo, II e 70 do Código 

Penal. Supostamente, no dia 19 de julho de 2017, teria subtraído, a partir de intimidação 

e simulação de uma granada, bens alheios. Após esse suposto feito, policiais militares 

interceptaram A.J. e o levaram para a delegacia. A.J. relatou, no termo de oitiva, que no 

momento de sua apreensão recebeu chutes de ambos os policiais. Além disso, diz que 

dentro da delegacia foi agredido pelo delegado, que ficou esfregando o sapato em sua 

perna. 

 

A.C. (17 anos): Está sendo processado pelos crimes do artigo 35 da Lei 11343/2006. 

Tal tipificação justifica-se pela suposta associação de A.C. com a TCA, organização de 

tráfico de drogas da Comunidade de Pedreira. Isso porque, no dia 7 de junho de 2017, 

em incursão da polícia militar, o avistaram utilizando um rádio comunicador na 

frequência utilizada para o tráfico de drogas da região, encaminhando-o para delegacia. 

Pernoitou uma noite na Cidade da Polícia e a segunda no anexo. No momento da 

apreensão sofreu chutes na costela dos policiais, mas não foi encaminhado para o exame 

de corpo de delito. 
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A.S. e G.J. (ambos 17 anos): Acusados com base no artigo 35 da Lei 11343/2006. Isso 

porque conta-se que realizaram ato análogo ao tráfico de entorpecentes, na Comunidade 

do Rola. Isso porque, no dia 17 de outubro de 2017, policiais militares apreenderam 

ambos com radiotransmissores, trabalhando como informantes para o tráfico local. A.S. 

alega ter sido pisado pelos policiais e ter recebido uma facada nas costas. Em suas 

costas existe a marca do que ele diz ter sido a facada.  

 

A.B. (idade não informada): Está sendo processado segundo o artigo 155, parágrafo 

quarto, IV, do Código Penal, pois no dia 21 de junho de 2017, supostamente, ele e outra 

pessoa não identificada subtraíram para si e para outrem dinheiro e um telefone celular. 

A pessoa que teve seus bens subtraídos começou a gritar, o que fez com que policiais 

militares detivessem A.B. e o encaminhassem para a delegacia. A.B. contou que sofreu 

de tortura e maus tratos de um policial que estava a paisana, com diversos socos e 

coronhadas na cabeça. 

 

A.R. (17 anos) e W.G. (12 anos): Ambos foram processados com base nos artigos 33 e 

35 da Lei 11343/2006. No dia 01 de junho de 2017, policiais militares teriam avistado 

W.G. escondendo um saco pequeno nas pedras da prainha do Vidigal, na companhia de 

A.R. Ambos foram obrigados a levarem os policiais até os sacos escondidos, onde 

supostamente foram encontradas drogas ilícitas. Enquanto W.G. diz não ter sofrido 

violações, A.R. relata ter sido agredido com tapa nas costas por um policial no momento 

de sua apreensão. Foi realizado exame de corpo de delito.  

 

B.E. (15 anos): Está sendo acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, II, do 

Código Penal. Isso porque supostamente, no dia 01 de janeiro de 2018, juntamente com 

K.C., através de simulação de porte de arma, subtraiu uma bolsa de uma mulher. Ambos 

foram detidos por transeuntes na rua. B.C. relatou que os policiais que estavam com eles 

depois da apreensão, deixaram outras pessoas o agredirem. Diz que quebrou dois dedos 

e foi atingido por uma pedra. 

 

B.R. (14 anos) e N.B. (idade não informada): Está sendo acusada com base nos 

artigos 129, 147 e 163, parágrafo único, III do Código Penal. Isso porque, no dia 16 de 

agosto de 2017, supostamente, danificou patrimônio público de um abrigo municipal 

junto com N.B. Teriam, também, agredido outra interna do abrigo e ameaçado matar 
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funcionários do mesmo. Ambas foram conduzidas para delegacia, porém N.B. foi solta 

mediante assinatura de um termo de responsabilidade pelo abrigo em questão. B.R. 

relatou, no termos de oitiva, que na DPCA, uma agente cuspiu em seu rosto e a xingou. 

Foi requisitado exame de corpo de delito. 

 

B.S. (14 anos): Está sendo acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, II, do 

Código Penal. Isso porque, no dia 21 de Janeiro de 2018, junto com C.S., com o uso de 

um simulacro de arma de fogo e palavras de intimidação, teriam subtraído bens alheios. 

A vítima chamou uma guarnição policial que apreendeu ambos. B.S. afirmou ter 

recebido um chute de um policial a paisana no momento de sua apreensão. Ele inclusive 

mostrou um ferimento na altura de sua cintura. Foi realizado exame de corpo delito. 

 

C.D. (15), S.S. (14) e W.S. (15): Trata-se de acusação com base nos artigos 33 e 35 

caput, da Lei 11343/2006, combinados com artigo 69 do Código Penal. Isso porque, é 

contado que, na prainha do Vidigal, os três jovens faziam parte de uma organização de 

tráfico de entorpecentes. Isso porque, no dia 01 de maio de 2017, policiais encontraram 

68,8 gramas de cocaína. Supostamente, foram retiradas as 68,8 gramas de cocaína do 

poder deles, assim como outros bens como celulares e uma lista de vendas. C.D. conta 

que recebeu um tapa na cara, soco no peito e spray de pimenta na cara do policial que os 

apreendeu, mas não houve exame de corpo delito. S.S. diz que recebeu um chute da 

barriga do policial e houve exame de corpo delito. W.S. não relatou agressões. 

 

C.D. (17), G.F. (17) e G.S. (15): Estão sendo acusados com base nos artigos 157, 

parágrafo segundo, I e II e artigo 69, ambos do Código Penal. Isso porque no dia 18 de 

julho de 2017, com utilização de simulacro de arma fogo e um carro, teriam subtraído 

bens de outras pessoas.  Policias militares que estavam próximos apreenderam o veículo 

e conduziram os jovens para a delegacia. C.D. relatou agressões do policial que realizou 

sua apreensão, com coronhadas de fuzil em todos eles. G.F. disse ter sido atingido por 

projétil de arma de fogo no momento da apreensão e por coronhadas. Além disso, o 

policial militar teria realizado ameaça de estupro e de morte. 

 

C.C. (15): É acusado com base nos artigos 33 e 25 da Lei 11343/2006, por, 

supostamente, no dia 17 de outubro de 2017, ter sido encontrado associado a 

organização que comanda o tráfico de drogas na Comunidade do Mandela. C.C. alega 



 

641 
 

que sofreu agressões no braço esquerdo e no nariz pelos policiais que efetuaram sua 

apreensão. Além disso, durante a oitiva, foi possível perceber vestígios físicos de tortura 

e maus tratos. Houve requisição de exame de corpo delito. 

 

C.G. (17): É acusado com base nos artigos 157, parágrafo segundo, II e 70, ambos do 

Código Penal. Isso porque, supostamente, no dia 13 de fevereiro de 2018, 

conjuntamente com outros dois jovens, subtraiu bens alheios. C.G. relatou, durante a 

oitiva, que no momento da apreensão foi agredido por um dos policiais militares, que o 

chutou e quebrou a simulacro de arma de fogo utilizado por ele mesmo em seu rosto, 

ocasionando sangramento em sua boca. Houve requisição de exame de corpo delito. 

 

D.F. (15) e A.O. (15): Foram denunciados com base no artigo 121, parágrafo segundo, 

II e III e artigo 14, II, ambos do Código Penal. No dia 27 de novembro de 2017, 

supostamente, na unidade de internação CENSE Dom Bosco, ambos tentaram matar 

outro interno. O estrangulamento teria sido interrompido por agentes do DEGASE. D.F 

conta que recebeu socos no ouvido, nas costas e tapas na cara por três dias seguidos de 

agentes da Dom Bosco. A.O. disse não ter havido lesão ou tortura. 

 

D.L. (17): É denunciado com base no artigo 16, caput e parágrafo único, IV da Lei 

10826/03. Isso porque, no dia 19 de abril de 2017, ele supostamente portava duas armas 

de fogo, apreendidas por policiais militares em operação na Comunidade do Pinto.Em 

sua apreensão foi torturado com chutes, socos e choques pelos policiais do BOPE. 

 

D.C. (17) e M.S. (17): São denunciados com base nos artigos 35, caput e 33 da Lei 

11343/06 e 180 do Código Penal. Eles foram apreendidos em uma operação da polícia 

militar, no dia 26 de abril de 2017, na Comunidade Final Feliz, supostamente por 

prática de tráfico de drogas. Foi registrado o encaminhamento de ambos para a UPA de 

Irajá, por estarem machucados. M.S. relatou que recebeu chutes e sofreu de maus tratos 

pelos policiais que o apreenderam, estes utilizaram, inclusive, uma muleta que havia na 

casa para o agredirem. D.C. relatou que foi agredido por de 05 a 08 policiais, com 

chutes e uma muleta. Ambos realizaram exame de corpo delito. 

 

D.S. (16) e L.J. (16): Denunciados com base no artigo 157, parágrafo segundo, II, 

artigo 14, II e artigo 70 do Código Penal. Supostamente, no dia 17 de julho de 2017, 
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subtraíram bens alheios. D.S. relatou ter sofrido enforcamento do policial e estava com 

marcas no pescoço que confirmam o que foi contado. Ele diz não ter mostrado as 

marcas no exame de corpo de delito por medo. L.J. contou ter recebido chutes na cara, 

coronhadas na cabeça e ter sido atingido por projétil de arma de fogo. 

 

D.S. (16) e W.N. (17): Acusados com base nos artigos 157, parágrafo segundo, I e II e 

artigo 14, II do Código Penal. No dia 30 de maio de 2017, supostamente tentaram 

subtrair um veículo. Policiais militares teriam encontraram, no local, na posse de D.S., 

um revólver. W.N. relatou ter recebido um chute no lado direito das costas vindo dos 

policiais. D.S. contou que recebeu chutes e socos dos policiais que realizaram a 

apreensão e que tem marcas em seu corpo. Foi solicitado exame de corpo de delito. 

 

D.B. (14): Está sendo denunciado com base no artigo 157, parágrafo segundo, I e II do 

Código Penal. No dia 10 de julho de 2017, teria subtraído um veículo, com disparo de 

arma de fogo por parte de um segundo carro que acompanhava o que D.B. estava, 

contra os policiais militares que tentavam apreendê-los. Houve troca de tiros e 

posteriormente os policiais realizaram a abordagem do carro e teriam encontrado um 

revólver nesse. Durante a oitiva foram apurados indícios de tortura e maus tratos. D.B. 

ter sofrido agressão dos policiais que o prenderam, sente dor quando tosse e está 

cuspindo sangue. 

 

D.P. (16), I.B. (16) e C.L. (14): Estão sendo acusados com base no artigo 157, 

parágrafo segundo, II, do Código Penal. No dia 12 de julho de 2017, teriam subtraído 

bens alheios. Policiais militares realizaram a apreensão dos jovens. C.L. relatou não ter 

recebido comida e água na delegacia. Afirmou, também, que D.P. e I.B. foram 

agredidos pelos policiais que os apreenderam. I.B. relatou não ter sido agredido, mas ter 

visto D.P. receber tapas e chutes dos policiais. D.P. contou ter recebido chutes na 

costela por parte de policiais. 

 

D.C. (16): Está sendo denunciado com base no artigo 157, parágrafos primeiro e 

segundo, II, do Código Penal. Supostamente, no dia 23 de julho de 2017, através do uso 

de uma faca, derrubou uma bicicleta e subtraiu bens da ciclista.A guarda municipal 

local foi acionada e policiais militares apreenderam D.C.. Ele relatou ter sido agredido 
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na 16ª DP, por um policial civil, que lhe deu cerca de três golpes com um cinto, mas não 

realizou exame de corpo delito. 

 

E.A. e M.S. (sem registro da idade): São acusados com base no artigo 35 da Lei 

11343/06. por participação em atividade de tráfico de drogas ilícitas na favela do 

Mandela. Eles foram apreendidos por policiais militares que realizavam patrulhamento 

no local. M.S. contou que os policiais levaram seu cordão e R$ 50,00, mas não foram os 

mesmos pessoas que o levaram para a delegacia. E.A. contou que puxaram sua pulseira 

e ressaltou que puxaram também o cordão de M.S. 

 

E.A. (17), J.S. (16) e L.B. (17): Foram denunciados com base artigo 157, parágrafo 

segundo, II e artigo 14, II do Código Penal. No dia 15/11/2017, ambos teriam tentado 

subtrair bens alheios com o emprego de violência. A vítima conseguiu fugir. Policias 

militares os detiveram quando tentaram pegar um ônibus. Na oitiva, no entanto, L.B. 

relatou que estava na praia, no ponto do 474, quando policiais militares apareceram e 

não permitiram que algumas pessoas pegassem o ônibus que esperavam, obrigando-as a 

entrar também no 474. Chagando ao centro, cinco meninos do ônibus teriam descido e 

tentado pegar a bolsa de uma mulher. Tanto o Centro Presente quanto alguns 

"populares" entraram no ônibus e "esculacharam" quatro jovens. L.B. foi pego na 

sequência, mesmo com o motorista do ônibus dizendo que ele não estava fazendo nada. 

Foi obrigado a descer do ônibus e apanhou de "populares". Os agentes do Centro 

Presente ficaram observando sem impedir as agressões e todos foram encaminhados 

para Cidade da Polícia, onde a vítima não o reconheceu. Ele diz sofrer de dores no rosto 

e nas costelas e está cumprindo liberdade assistida. J.S. conta que estava na praia com 

outros amigos, quando foram abordados pela polícia e obrigados a pegar o 474 de volta 

para casa. No caminho, decidiu subtrair bens de uma vítima, mas não conseguiu. Foi 

agredido por "populares" e relatou os mesmos "esculachos" por parte dos policiais 

dentro do ônibus que L.B.. Foi para 4ª DP e depois para Cidade da Polícia e estava com 

um galo e arranhões. E.A. também relatou diz ter sido obrigado a entrar no 474 e que foi 

agredido por policiais e populares no Centro, tendo marcas no olho. Ele foi retirado do 

ônibus e acusado do crime que não realizou. 

 

E.S. (16) e T.F. (14): E.S. é acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, II, 

329, 129 do Código Penal. No dia 10 de dezembro de 2017, supostamente subtraiu um 
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cordão de uma pessoa na rua. Teria, em conjunto com T.F., atingido a integridade 

corporal de vítima. T.F. é acusada com base no 129 e 163, III, do Código Penal, por ter 

supostamente ofendido a integridade corporal da vítima e danificado uma viatura de 

polícia militar. E.S. diz ter tido seu pulso torcido pelo policial militar que o apreendeu. 

Durante a oitiva foi possível Ele tem marcas de tortura e maus tratos pelo corpo.  

 

E.S. (16): É acusado com base no artigo 157 do Código Penal, por supostamente, no dia 

05 de agosto de 2017, ter subtraído bens e praticado uma agressão contra a vítima. Foi 

detido por guardas municipais alertados por pessoas no local. Relatou que sofreu 

agressão por parte de um "popular" e de um dos guardas municipais que deferiu dois 

golpes com cassetete, um no peito e outro no braço, que ainda estava inchado no 

momento da oitiva. O pedestre o chutou na cabeça. Houve exame de corpo delito. 

 

F.J. (14): É acusado com base no artigo 16 da Lei 10826/03, porque no dia 29 de junho 

de 2017, supostamente portava uma arma que foi apreendida durante uma operação 

policial. Ele foi levado para uma UPA, pois, segundo os policiais, durante uma tentativa 

de fuga teria acabado caindo de sua moto. F.J., relatou, na oitiva, que os policiais 

cortaram sua mão com uma faca e deram socos em sua cabeça e chutes em seu corpo. 

Havia escoriações no rosto e na perna, além de um corte na mão e houve requisição de 

exame de corpo delito. 

 

F.G. (16) e M.L. (nãos constam informações): Ambos são acusados com base nos 

artigos 157, parágrafo segundo, II, artigos 70, 180 caput e 69, todos do Código Penal. 

Isso porque, supostamente, no dia 20 de Dezembro de 2017, com um simulacro de arma 

de fogo, teriam subtraído bens alheios e foram parados por policiais militares e 

encaminhados para uma delegacia. Na oitiva do Ministério Público, F.G. relatou que foi 

agredido pelos policiais que o abordaram com chutes, tapas e socos. Foi agredido 

também na delegacia. Relatou, também, ter ficado muito tempo sem alimentação depois 

que foi detido. O adolescente estava com um hematoma no olho esquerdo, mas não 

havia sido realizado exame de corpo delito. 

 

F.R. (17): Acusado com base no artigo 35 da Lei 11343/2006 e artigo 14 da Lei 

10826/2003. No dia 22 de agosto de 2017, policiais militares em patrulhamento o teriam 

encontrado com uma pistola. J.M., que também estava no local, estaria com um rádio 
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transmissor. Relatou ter sido agredido nas pernas pelos policiais através do uso de uma 

madeira. Suas pernas estavam inchadas. Dois dos dez policiais que estavam em sua 

apreensão usavam touca ninja. 

 

G.C. (17) e A.J. (17): G.C. foi acusado com base nos artigos 33 caput e 35 da Lei 

11343/2006, A.J. com base nos artigos 35 e 40, IV, da mesma lei. Supostamente, no dia 

27 de junho de 2017, se associaram com outras pessoas para a realização de tráfico de 

drogas ilícitas. A.J. relatou ter sido agredido com socos e chutes pelos policiais no 

momento da detenção. G.C. relatou ter recebido várias coronhadas de fuzil no peito por 

um policial. 

G.R. (17): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, I, II e V, do Código 

Penal. Supostamente, no dia 11 de junho de 2017, com uso de arma de fogo, teria 

roubado a carga de um caminhão. Foi apreendido por policiais de uma blitz do local.  

G.R. relatou ter recebido chutes na costela e tapas no rosto pelo policial da blitz. Foi 

realizado exame de corpo delito. 

 

G.L. (17) e G.S. (16): Ambos são acusados com base no artigo 155, parágrafo quarto, 

IV, do Código Penal. Supostamente, no dia 05 de Dezembro de 2017, subtraíram R$ 

24,00 dentro de uma casa. G.L. contou que um policial chutou a sua cabeça enquanto 

ele estava deitado e machucou, também, seu braço direito. G.S. não declarou nada. 

Foram requeridos exames de corpo delito. 

  

G.S. (relatou ter entre 12 e 17): É acusado com base no artigo 163 caput do Código 

Penal. No dia 03 de outubro de 2017, supostamente danificou o vidro de um automóvel. 

Policiais militares foram acionados e levaram G.S. para delegacia. G.S. relatou que 

estava deitado próximo do carro quando o proprietário desse começou a chutá-lo 

(supostamente o teria identificado como responsável pelo dano a partir das câmeras de 

segurança de um bar próximo ao local). Além disso, diz ter recebido socos do policial 

que o apreendeu. 

 

G.L. (16): Foi acusado com base no artigo 35 da Lei 11343/2006 por supostamente ser 

associado ao tráfico de drogas na Comunidade do Mandela. Ele foi encontrado 

dormindo em um local chamado de “labirinto” onde há frequência de pessoas ligadas ao 
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tráfico na localidade comunidade. Estaria  com um rádio transmissor preso em seu 

short. Relatou ter recebido tapas no rosto pelos policiais da UPP Mandela. 

 

G.P. (17), E.M. (15) e A.F. (15): Todos foram acusados com base no artigo 157, 

parágrafo segundo, II, do Código Penal. Supostamente subtraíram bens de um 

adolescente, no dia 22 de agosto de 2017. Quando estavam fugindo, "populares" 

apreenderam os três até a chegada de policiais militares. A.F. relatou ter sofrido 

agressões por populares e por um policial à paisana no momento da apreensão - foi 

enforcado até ficar sem ar. Relatou que E.M., também agredido, quase desmaiou. G.P. 

relatou ter recebido um mata leão de "populares" na rua. E.M. relatou ter  também 

recebido um mata leão dos populares que gritavam que "podiam apagar ele", tendo 

desmaiado na sequência. Possuía lesões no pé, joelho, cotovelo e rosto. 

 

G.B. (16) e R.M. (16): Foram acusados com base nos artigos 157, parágrafo segundo, 

II, c/c artigo 14, II, artigo 180 artigo 69 e  artigo 330, todos do Código Penal. Além 

desses, também foram acusados com base no artigo 309 da Lei 9503/97. Supostamente, 

no dia 08 de Junho de 2017, conduziam veículo que sabiam ser fruto de crime e teriam 

subtraído bens alheios na rua. Ao receber ordem de policiais militares para pararem, 

G.B. que dirigia o veículo teria prosseguido e atropelado uma pessoa por acidente. R.M. 

conseguiu fugir e G.B. foi levado para a delegacia pelos policiais. Este conta que 

policiais do choque, no momento de sua apreensão, o agrediram pisando em suas mãos 

e na sua cabeça. Foi realizado exame de corpo de delito. 

 

G.A. (17), C.F. (16) e L.S. (17): São acusados com base no artigo 157, parágrafo 

segundo, I e II do Código Penal. C.F. relatou ter sido chutado no rosto e ter recebido 

uma joelhada na costela. G.A. relatou que os policiais bateram com o fuzil em seu rosto, 

colocaram o fuzil “em sua bunda” e chutaram seu rosto. 

 

I.N. (15): É acusado com base no artigo 35 caput da Lei 11343/2006. No dia 21 de 

Agosto de 2017, foi pego por policiais na favela do Fumacê, supostamente associado ao 

tráfico de drogas ilícitas do local. Contou que o policial que o apreendeu deu socos em 

sua cabeça e chutes nas suas costelas. 
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I.O. (14): Foi acusado com base no artigo 157, caput, do Código Penal. Supostamente, 

no dia 25 de outubro de 2017, subtraiu, com emprego de violência física, bens alheios 

na rua. Contou ter sofrido violência e abuso sexual pelo policial que realizou sua 

detenção. Ele disse ter sido derrubado pelo policial, este teria colocado o dedo em seu 

anus na rua, na frente de várias outras pessoas presentes. Segundo seu relato o policial 

abaixou sua roupa para fazer isso e depois ficou dando tapas na sua cara. 

 

J.S. (17): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, I e II, e artigo 70 do 

Código Penal. Supostamente, no dia 30 de abril de 2017, subtraiu bens olheios na rua. O 

adolescente, que estava com uma lesão na perna, relatou ter sofrido agressão pelo 

policial que o apreendeu e por um guarda municipal. 

 

J.M. (16): Foi acusado com base no artigo 35 da Lei 8343/2006. Supostamente, no dia 

17 de Janeiro de 2018, encontrava-se associado para praticar atos análogos ao tráfico de 

drogas. Relatou ter recebido tapas na cara do policial que o levou para a delegacia. 

 

J.S. (17) e F.L. (16): Foram acusados com base nos artigos 35 caput e 40, IV, da Lei 

11343/2006 e artigo 16 da Lei 10826/03. Supostamente estavam associados para tráfico 

ilícito de entorpecentes, quando, no dia 27 de abril de 2017, foram pegos por policiais 

militares no Parque da União, na Maré. F.L. relatou ter sido agredido com tapas no 

rosto, chutes, enforcamentos e choque, em uma casa para onde os policiais o levaram. 

Relatou, também, que na casa havia outro homem que parecia ter sido agredido. J.S. fez 

yum relato similar, afirmando ter sido vítima de agressões como tapas no rosto, chutes, 

choques e enforcamento.  

 

J.V. (16): Foi acusado com base no artigo 157, caput e artigo 70 do Código Penal. 

Supostamente subtraiu bens alheios, no dia 14 de fevereiro de 2018. Contou ter sofrido 

agressões por dois policias militares e outras duas pessoas que estavam na rua no 

momento de sua apreensão. Disse ter sido ameaçado de morte, ter tido o pescoço pisado 

e o brinco arrancado. No momento da oitiva estava, também, com ferimentos no ombro. 

Além disso, conta que pisaram em seu dedo que já estava machucado, o que fez com 

que começasse a sangrar. Realtou que na delegacia recebeu socos na barriga por parte 

de um policial civil e que não foi realizado exame de corpo delito.  
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J.C. (15) e W.M. (17): Acusados com base nos artigos 180 e 330 do Código Penal e 14 

da Lei 1086/03 e no artigo 69 também do Código penal. Supostamente, no dia 19 de 

agosto de 2017, utilizavam uma motocicleta roubada, portavam uma arma e 

desobedeceram uma ordem de parada de policiais militares. W.M. afirmou ter recebido 

chutes no peito, tapas no rosto e golpes na cabeça no momento de sua apreensão por um 

policial. J.C. relatou uma agressão com um fuzil na sua perna esquerda e na sua cabeça. 

 

J.A. (14): Foi acusado com base no artigo 129, caput do Código Penal. Supostamente, 

no dia 10 de Dezembro de 2017, ofendeu a integridade corporal de uma pessoa no 

alojamento da Escola João Luís Alvez (EJLA - DEGASE), mediante soco em seu rosto. 

Relatou ter recebido socos, chutes e ter sido enforcado por agentes da unidade. Os 

agentes afirmaram que quando ele retornasse para a EJLA iriam agredi-lo “melhor”. 

 

J.S. (17): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, I e II, do Código 

Penal. Supostamente, no dia 09 de novembro de 2017, subtraiu bens alheios na rua. 

Relatou que os policiais derrubaram ele da moto que dirigia e o arrastaram pelo asfalto 

com a viatura, mesmo depois de já terem parado a motocicleta.  

 

J.S. (17) e D.L. (16): Ambos foram acusados com base no artigo 33 e artigo 35 da Lei 

11343/2006, além do artigo 69 do Código Penal. Supostamente, no dia 21 de agosto de 

2017, foram pegos na favela Nova Brasília, associados ao tráfico de drogas ilícitas. J.S., 

em sua oitiva no MP, relatou não serem verdadeiras as acusações. Ele estava dormindo 

quando foi acordado por um tiro na porta dado pelos policiais, que agrediram a todos, 

inclusive sua mãe. D.L. narrou o mesmo que J.S.: disse estar dormindo ao lado da porta 

quando escutou um tiro e os policiais começaram a busca das drogas dentro da casa. 

Quinze policiais participaram da ação. 

 

J.B. (17): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, I, do Código Penal. 

Supostamente subtraiu bens de uma pessoa na rua, no dia 29 de novembro de 2017. 

Relatou ter sido chutado por dois policiais que utilizaram, também, o fuzil para bater em 

seu rosto. Esses teriam mandado os empregados do restaurante o agredirem também. 

J.B. estava com marcas no olho, no ombro direito e nos pés. Foi realizado exame de 

corpo de delito. 

 



 

649 
 

K.N. (16): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, II, e no artigo 14, II, 

do Código Penal. Supostamente por subtrair bens alheios com o uso de grave ameaça. 

Relatou que sofreu agressões, como chutes, por parte do policial o apreendeu. 

 

K.S. e D.S. (14): Foram acusados com base nos artigos 157, parágrafo segundo, I, II e 

V, artigo 329, artigo 121 parágrafo segundo, inciso VII, artigo 14, II, artigo 180, artigo 

311, e artigo 69, todos do Código Penal. Supostamente, no dia 31 de julho de 2017, 

conduziam um veículo roubado, do qual haviam trocado a placa. Posteriormente, teriam 

utilizado de arma de fogo para roubara a carga de um caminhão (após renderem o 

motorista). Ademais, teriam chegado a realizar disparos de arma de fogo contra policiais 

rodoviários. K.S. relatou ter recido duas coronhadas em sua cabeça e D.S. uma 

coronhada em seu rosto. 

 

K.O. (14): Foi acusado com base nos artigos 33 e 35 caput da Lei 11343/2006. No dia 7 

de julho de 2017, teria sido encontrado associado ao tráfico de drogas ilícitas. Ele 

relatou ter recebido um soco no peito do policial que o deteve e ter realizado exame de 

corpo delito.  

 

K.P. (17) e M.L. (17): Foram acusados com base no artigo 163, parágrafo único, III, do 

Código Penal. No dia 7 de agosto de 2017, teriam danificado a célula de acautelamento 

da DEAT e o cadeado de acesso ao portão externo da mesma. M.L. relatou ter sido 

agredido com tapas, chutes e socos pelo delegado. K.P. contou que recebeu um tapa no 

rosto e chute nas costas do policial que o abordou e do delegado. Disse também que 

guardas municipais o agrediram com um tapa no rosto. 

 

K.L. (17): Foi acusado com base no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, 

além do artigo 69 do Código Penal. Supostamente, no dia 25 de novembro de 2017, foi 

apreendido com uma arma de fogo. Relatou ter sido agredido pelos policiais e estava 

com uma marca roxa na testa e um machucado próximo ao olho esquerdo. 

 

L.S. (17): Foi acusado com base no artigo 155 caput e artigo 14, II do Código Penal. No 

dia 19 de abril de 2017, supostamente subtraiu bens de uma pessoa na rua. Relatou que 

sofreu maus tratos no momento de sua apreensão. 

 



 

650 
 

L.M. (14): Foi acusado com base no artigo 157, parágrafo segundo, II e V. 

Supostamente, no dia 21 de junho de 2017, subtraiu bens no supermercado Pão de 

Açucar. Relatou que o policial que o apreendeu lhe deu uma banda e pisou em sua 

cabeça, mas não foi realizado exame de corpo delito. 

 

L.N. (idade não informada): Foi acusado com base no artigo 35 caput da Lei 

11343/2006. Supostamente, no dia 08 de Janeiro de 2018, L.N. foi encontrado associado 

ao tráfico de entorpecentes na Cidade de Deus, exercendo a função de radinho. Relatou 

que os policiais socaram seu rosto e o bateram em um poste, tendo uma lesão no nariz. 

 

L.C. (16): Foi acusado com base no artigo 155, parágrafo quarto, IV e artigo 157, 

parágrafo segundo, I e II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Supostamente, 

no dia 27 de junho de 2017, subtraiu bens na rua. Relatou ter provas no celular de que 

não participou do roubo e que disse isso para os policiais que não o escutaram. Contou 

que os mesmos o agrediram, por exemplo, mediante chutes. Foi realizado exame de 

corpo delito. 

 

L.S. (15): Foi acusado com base nos artigos 33 e 35 caput da Lei 11343/2006. 

Supostamente, no dia 27 de novembro de 2017, estava associado ao tráfico ilícito de 

entorpecentes. Relatou que recebeu tapas no rosto e socos no peito pelos policiais que o 

prenderam. 

 

L.A. (15): Foi acusado com base no artigo 35  e 40, IV da Lei 11343/2006. 

Supostamente, no dia 18 de outubro de 2017, foi encontrado associado ao tráfico de 

drogas ilícitas. Relatou que recebeu tapas na sua cara pelos policiais que o prenderam e 

que os mesmos colocaram suas mãos em uma chapa quente para que ele desse mais 

informações. 

 

V.S. (16) e J.M. (15): Foram acusados com base no artigo 33 da Lei 11343/2006. 

Supostamente, no dia 25 de outubro de 2017, portavam, com intuito de vender, 292 

gramas de Maconha. J.M. contou que seu amigo foi agredido por policiais do Batalhão 

de Choque. Relatou, também, que foram ameaçados de serem levados para facção 

inimiga, onde os policiais receberiam R$ 5.000,00 pelos seus corpos. Foi realizado 

exame de corpo delito. V.S. contou que foi agredido com chutes, possuía marcas na 
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barriga e costelas. Disse, também, que os policiais o levaram para um beco para 

continuar as agressões. Foi realizado exame de corpo delito.  

 

M.S. (17) e T. S. (15): Foram acusados no artigo 28 da Lei 11.343/06, art. 309 c/c art. 

298, II da Lei 9503/1997. Em 11 de Dezembro de 2017, supostamente, praticaram crime 

análogo ao trafico de drogas ilícitas. T.S. relatou que no momento da apreensão sofreu 

agressões – chutes e socos – dos policiais militares. Esteve no IML, porém não falou 

nada, pois os policiais estiveram presentes todo o tempo. M.S. afirmou que no momento 

da apreensão também recebeu socos e chutes, sendo um no rosto. 

 

G.F. (16) e B.O. (17): Foram acusados no artigo 180, caput e 329, do CP e artigo 16 da 

Lei 10826/03, todos na forma do artigo 69 do CP. No dia 10 de Maio de 2017, eles 

teriam supostamente dirigido carro proveniente de crime, portado armas de fogo e 

reagido à detenção. G.F. afirmou ter sofrido agressões por parte dos policiais no 

momento da apreensão, levando uma pisada no rosto. Na oitiva eram visíveis amarcas 

de agressões. Afirmou que fez exame de corpo delito. 

 

L.S. (15), J.M. (15) e L.J. (17): L.S. está sendo acusado segundo o art.35 da Lei 

10826/03, e J.M. e L.J. segundo os artigos 33 e 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei 

11.343/06. A partir de dia não determinado e até 28 de novembro de 2017, 

supostamente realizaram crimes análogos ao tráfico de entorpecentes.L.S. afirmou ter 

sofrido tortura policial, sendo colocado “no saco” e recebido socos e tapas no peito, 

onde ainda apresenta escoriações no momento da oitiva. J.P. afirmou que os policiais 

deram tapas e riram da sua cara. L.J. afirmou ter sido agredido com tapas na cara 

 

L.S. (16): Foi acusado segundo a Lei 11.343/06. Em 01 de Setembro de 2017, 

supostamente, cometeu crime análogo ao tráfico de entorpecentes. Declarou que, 

quando já estava detido, um dos policiais lhe desferiu um chute na perna. Foi ameaçado 

dizendo que seria levado até milicianos. 

 

L.S. (17): Foi acusado nos artigos 35, caput, c/c art. 40, IV e 33, c/c art. 40, IV da Lei 

11.343/06; art 329, parágrafo 1o, e art. 121, parágrafo 2o, inciso VII c/c art. 14. Em 17 

de Maio de 2017, supostamente, praticou crime análogo ao trafico de entorpecentes e 

tentativa de homicídio. Afirmou ter sofrido maus-tratos no momento de sua apreensão 
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L.M. (16) e M.F. (15): Foram acusados no artigo 28 da Lei 11.343/06, por, no dia, 26 

de Junho de 2017, terem supostamente praticado crime análogo ao trafico de drogas 

ilícitas. L.M. disse que na delegacia um policial civil lhe deu um tapa no rosto e que 

outros policiais viram. Relatou ainda que não recebeu alimentação e que seus bens 

sumiram. 

 

L.S. (14): Foi acusado nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, foi acusado em 27 

de Dezembro de 2017, supostamente, de prática de crime análogo ao trafico de 

entorpecentes. Disse ter sofrido agressões por parte do policial que o apreendeu e que o 

levou à delegacia. Afirmou também que mostrou o “galo” na cabeça no IML, mas o 

perito disse que não era nada. 

 

L.A. (17), R.J. (16), V.S. (16) e P.J. (13): Foram acusados segundo o artigo 157, 

parágrafo 2o, inciso II, do CP, por, no dia 25 de Outubro de 2017, terem, supostamente, 

subtraído bens de outras pessoas. P.S. declarou ter sofrido agressões de um policial 

militar Batista, com socos e tapas na cara dentro de uma van. Disse que “apanharam 

muito”. Foi levado ao IML para realizar exame de corpo de delito. V.H. afirmou que os 

policiais militares, no momento da detenção, bateram neles no calçadão da praia, na 

frente de todo mundo. Disse que as agressões foram por meio do cassetete, atingindo 

cabeça e pernas. Foi ao IML, mas disse não ter podido dizer nada. L.F. afirmou que viu 

V.H. e P.S serem agredidos no calçadão de Ipanema, porém que ele mesmo recebera 

“apenas” um tapa na cara.  

 

M.S. (17): Foi acusado no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, por, 

no dia 17 de agosto de 2017, ter supostamente subtraído bens de outra pessoa. Ele 

afirmou que o policial que o levou à delegacia lhe desferiu vários socos na cabeça. 

 

M.B. (17): Foi acusado no artigo 14 da Lei 10826/03, por, no dia 10 de agosto de 2017, 

ter supostamente praticado crime análogo ao de porte de armas de fogo. Relatou que no 

momento da apreensão o policial que o abordou desferiu socos em seu rosto e em suas 

costelas. 
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M.S. (16) e T.O. (17): Foram acusados no artigo 155, paragrafo 4o, IV, do Código 

Penal, por, no dia 09 de julho de 2017, terem supostamente subtraído bens de outras 

pessoas. M.S. afirmou ter sofrido agressões no momento da apreensão por um 

desconhecido e por um policial que lhe desferiu um soco no rosto. 

 

M.O. (15): Foi acusado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, por, no 

dia 11 de maio de 2017, ter supostamente subtraído bens de outra pessoa. Relatou que 

quando foi apreendido apanhou dos policiais que estavam à paisana e que também 

apanhou de um policial não uniformizado já na delegacia. Os primeiros policias deram 

chutes e pisaram em sua cabeça e costas. Na delegacia, o policial deu tapas em seu rosto 

e em seu pescoço. Realizou exame de corpo de delito. 

 

M.S. (16): Foi acusado no artigo 147, do Código Penal, por, no dia 23 de Outubro de 

2017, ter supostamente ameaçado funcionária(s) da escola na qual estuda. Na oitiva, 

M.S. afirmou que realmente se exaltou, mas que não proferiu xingamentos nem 

ameaças à professora. Relatou que na ocasião foi agredido pelo policial militar e que 

quando estava algemado este projetou sua cabeça contra a viatura, o que causou um 

ferimento no rosto. 

 

M.L. (16), Y.C. (16), Y.S. (16), Y.S. (15): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2o, 

inciso II, do Código Penal por, no dia  23 de agosto de 2017, terem supostamente 

subtraido bens alheios. M.L. afirmou ter levado um chute na costela pelo policial civil 

que fez sua abordagem e Y.C. relatou ter levado um soco na costela pelo policial militar 

que o conduziu até a Cidade da Polícia. 

 

M.F. (17): Foi acusado segundo o artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, do Código 

Penal. Supostamente, no dia 12 de Julho de 2017, subtraiu bens de outra pessoa. M.F. 

afirmou que, quando foi apreendido pela polícia civil, sofreu um chute na lateral da 

cintura. 

 

M.L. (17) e A.C. (16): Foram acusados segundo o artigo 157, parágrafo 1o e 2o, inciso 

II, do CP, por, no dia 09 de Abril de 2017, terem supostamente subtraído bens de outras 

pessoas. A.C. e M.L. relataram terem sofrido tortura no momento da apreensão, por 
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meio de tapas e pontapés por parte de um guarda municipal. Ambos afirmaram, ainda, 

que os fatos narrados no R.O. não eram verdadeiros. 

 

M.R. (13), I.S. (14) e M.O. (15): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, 

do Código Penal. No dia 03 de setembro de 2017, supostamente, subtrairam bens 

alheios. I.S. afirmou que os policiais do Lapa Presente jogaram spray de pimenta em sua 

boca e nos olhos de M.O.. M.R. relatou que os policiais, no momento da apreensão, 

jogaram spray de pimenta em seu rosto e lhe deram um tapa na cabeça. O Promotor de 

Justiça que colheu o termo de oitiva ressaltou que o adolescente foi apresentado com o 

olho muito vermelho e afirmou que a ardência era oriunda do spray de pimenta.  

 

M.L. (17): Foi acusado no artigo 180 do Código Penal por, no dia 12 de julho de 2017, 

ter, supostamente, conduzido bem alheio sabendo que este era produto de roubo. 

Relatou que os policiais militares o agrediram, por meio de chutes, no momento da 

apreensão. 

 

M.S. (16) e G.S. (17): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e II, art. 

180, caput e art. 329, parágrafo 1o, na forma do art. 69, todos do Código Penal. No dia 

30 de agosto de 2017, teriam, supostamente, subtraído bens de outra pessoa. G.S. 

afirmou que, no momento de sua apreensão, sofreu um chute no rosto por parte dos 

policiais que o apreenderam. No momento da oitiva, eram visíveis os vestígios da lesão 

em seu lábio. M.S. relatou que, no momento da sua apreensão, sofreu um chute que o 

deixou com um “galo” na cabeça. 

 

M.L. (16) e F.G. (16): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, na forma 

do art. 70 e art. 180 do Código Penal. Supostamente, no dia 20 de dezembro de 2017, 

subtraíram bens de outra pessoa. M.I. relatou que, no momento da apreensão e na 31a 

DP, foi agredido por policiais, por meio de socos, chutes e tapas. No momento em que o 

Ministério Público enviou a documentação, não estava anexada a oitiva de F.G., porém 

constava que ele estava hospitalizado. 

 

M.N. (16): Foi acusado segundo os artigos 28, 35 e 37 da Lei 11.343/06. Em 28 de 

novembro de 2017, estaria, supostamente, praticando crime análogo ao tráfico de 

entorpecentes ilícitos. Relatou que sofreu prática de tortura por parte policial que o 
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apreendeu. Este o agarrou, o jogou contra a parede e deu madeiradas em seu pé direito e 

em sua mão. Disse que havia marcas visíveis em seu pé. 

 

M.N. (16), M.A. (16) e C.S. (14): Foram acusados segundo o artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06. Supostamente, no dia 14 de setembro de 2017, praticaram crime análogo ao 

tráfico de entorpecentes ilícitos. C.S. relatou que os três estavam na praia comendo 

churrasco quando foram parados por policiais militares. Ele teve seus dedos apertados 

com um alicate, recebeu chutes e tapas em seu rosto. M.A. afirmou que os policiais 

militares a pararam do nada e apertaram seus dedos com um alicate e deram tapas em 

seu rosto. Desferiram, ainda, chutes em sua canela, puxaram seu cabelo e apertaram seu 

punho. Ela apresentava marcas na canela e no punho. M.N. afirmou que no momento da 

abordagem os policiais bateram em sua perna e braço com um pedaço de madeira. 

Todos afirmaram que não estavam em momento algum traficando ou com drogas. 

 

M.M. (15): Está sendo processado com base no artigo 155, caput, do Código Penal. No 

dia 09 de setembro de 2017, ele supostamente subtraiu o automóvel de uma pessoa.  

M.M. contou que ao ser abordado foi agredido com um tapa no rosto por um policial à 

paisana. 

 

N.G. (17): Está sendo acusado segundo os artigos 157, inciso II, § 2º e artigo 333, 

caput, do Código Penal. No dia 12 de setembro de 2017, supostamente, junto com três 

pessoas que não foram identificadas, e utilizando um simulacro de arma de fogo, 

subtraiu bens de outras pessoas. Relatou que os policiais militares que realizaram sua 

apreensão o agrediram com chutes e que não falou sobre isso na delegacia, pois ficou 

com medo. Teve ainda o seu rosto machucado em decorrência das agressões. Na 

delegacia os policiais narraram que o mesmo estava com o rosto machucado por conta 

de uma briga anterior. 

 

N.B. (17): Está sendo acusado segundo o artigo 157, inciso II, parágrafo 2º do Código 

Penal. No dia 05 de julho de 2017, ele teria, supostamente e junto com outra pessoa, 

subtraído, com o uso de um simulacro de arma de fogo, bens alheios. Relatou que, no 

momento da apreensão, um dos policiais militares lhe agrediu com um tapa no rosto. O 

mesmo ameaçou vendê-lo para uma facção rival. N.B. afirmou que este foi o motivo 

para se recusar a entrar na viatura policial. O jovem fez exame de corpo de delito. 
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P.S. (17): Foi acusado segundo o artigo 157, inciso II, parágrafos 1º e 2º do Código 

Penal. No dia 21 de junho de 2017, ele teria, supostamente, subtraído bens de uma 

pessoa. O crime teria sido praticado junto a um inimputável que teria usado de violência 

contra a vitima. P.S. relatou que estava indo embora de moto para casa e perguntou as 

horas para a pessoa que o acompanhava e que o mesmo perguntou à uma menina que se 

assustou. Afirmou que não viu nenhuma agressão à menina. Nesse momento o policial 

efetuou disparos e acusou ambos de estarem roubando e o agrediu.  

 

P.O. (17): Foi acusado segundo o artigo 33, caput, do Código Penal. No dia 22 de 

novembro de 2017, supostamente, teria cometido crime de tráfico. Tentou fugir ao ser 

surpreendido por policiais, mas foi alcançado. Relatou em sua oitiva que um policial à 

paisana chegou a destravar a arma para matá-lo e só não o fez pela presença de uma 

senhora que reside na localidade. Afirmou que levou muitos tapas no rosto e em seu 

ouvido. 

 

P.A. (14): Foi acusado segundo o artigo 155, caput, do CP, por, no dia 26 de julho de 

2017, ter supostamente subtraído uma bicicleta do Banco Itaú. Policiais militares que o 

avistaram o apreenderam por considerar a atividade suspeita. O adolescente afirmou que 

a bicicleta foi emprestada por uma mulher para ir a um abrigo e que, no momento da 

apreensão, foi agredido com um tapa no pescoço. 

 

P.M. (15) e P.G. (15): Foram acusados segundo o artigo 157, paragrafo 2º, inciso II, do 

Código Penal. No dia 27 de dezembro de 2017, supostamente, subtraíram um bem de 

outra pessoa. Em seus relatos afirmaram que estavam em um ponto de ônibus quando 

outros jovens praticaram o crime. P.M. relatou que ao ter dito ao policial que não havia 

participado do crime, este mandou ele se calar e o agrediu com um soco nas costelas. 

P.G. afirmmou que os policiais militares chegaram dando tapas na sua cara e chutes em 

suas costelas. 

 

P.M. (16), B.S. (17) e A.V. (15): Foram acusados no artigo 157, paragrafo 2º, inciso II, 

na forma do art. 70, todos do Código Penal. No dia 10 de setembro de 2017, 

supostamente, subtraíram bens de outras pessoas. B.S. afirmou que, no momento da 
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apreensão, os policiais militares jogaram spray de pimenta dentro do veículo no qual os 

jovens estavam e fecharam a porta impedindo a saída dos mesmos. 

 

P.S. (16): Foi acusado no artigo 33 e 35 da Lei 11343/06 e artigo 16 da Lei 10826/03, 

todos na forma do artigo 69 do Código Penal. No dia 22 de julho de 2017, foi 

apreendido por ter, supostamente, se associado a outras pessoas para a prática de crime 

análogos ao tráfico de drogas ilícitas. Relatou que um policial, no momento da 

apreensão, o ameaçou de morte e o atingiu com golpes de fuzil no braço. No momento 

da oitiva ainda possuía marcas desta agressão. 

 

P.C. (14), R.S. (14), D.L. (17) e V.A. (15): Os três primeiros foram acusados no artigo 

157, paragrafo 2º, incisos I e II, e no artigo 70, do Codigo Penal. V.A. foi acusado no 

artigo 157, paragrafo 2º, incisos I e II, no artigo 70 e no artigo 329 do Codigo Penal. O 

fato ocorreu no dia 30 de abril de 2017 quando os adolescentes, supostamente, teriam 

subtraído bens de outras pessoas. O adolescente V.H. supostamente reagiu à detenção 

com disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Este afirmou que foi agredido 

pelos policiais com chutes e socos. Foi também arrastado, o que provocou arranhões no 

braço esquerdo e uma lesão no olho direito. Realizou exame de corpo de delito. R.S. 

disse ter sido agredido com socos nas costelas, D.L. confirmou a prática de agressões 

com socos, chutes e disparos realizados pela polícia. Relatou ter ficado com lesões que 

comprovam a prática de tortura P.C. contou também ter sido agredido com socos e 

chutes por parte dos policiais. Os quatro jovens afirmaram que não estavam armados e 

que os policiais que efetuaram todos os disparos. 

 

R.S. (17):  Foi acusado segundo o artigo 157, parágrafo 2o, inciso I, o artigo 180 caput, 

ambos do Código Penal, e artigo 12 da Lei 10.826/03. No dia 13 de fevereiro de 2018, 

supostamente teriam subtraído um bem de outra pessoa e por suposto porte de uma 

arma de fogo. R.S. relatou ter sido agredido, por meio de tapas no rosto, no momento da 

detenção. Disse que foram realizados pelo mesmo policial que o conduziu até a 

delegacia, o qual R.S. não sabe o nome mas pode facilmente reconhecer. Realizou 

exame de corpo delito 

 

R.P. (16), V.R. (17) e A.S. (16): Foram acusados segundo os artigos 303 e 309, caput, 

da Lei 9503/97, e artigos 157, inciso II, paragrafo 2º e 329, do Código Penal. No dia 02 
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de Dezembro de 2017, supostamente subtraíram bens de outras pessoas. R.P. relatou 

que, no momento de sua apreensão, os policiais o agrediram com chutes na cabeça. V.R. 

também relatou ter sofrido agressões dos policiais. Os jovens afirmaram não ter havido 

troca de tiros. 

 

R.F. (15): Foi acusado segundo o artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, por, no dia 12 de 

junho de 2017, ter supostamente praticado o tráfico de drogas ilícitas. Relatou ter sido 

agredido, por meio de tapas no rosto e chutes, pelo policial no momento da detenção. 

 

R.C. (16) e L.R. (17): R.C. foi acusado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma 

do art. 69 do CP. L.R. nos artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 

do CP. Ambos, no dia 04 de junho de 2017, teriam supostamente praticado fato análogo 

ao crime de trafico de entorpecentes ilícitos. R.C. relatou ter sofrido agressões por parte 

dos policias no momento de sua detenção, com chutes nos cotovelos e embaixo do 

braço. Os policiais também jogaram spray de pimenta contra ele. 

 

R.J. (17): Foi acusado pelo artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal. No dia 

30 de abril de 2017, ele teria, supostamente, subtraído bens de outra pessoa. Relatou, em 

sua oitiva, ter sido agredido com uma coronhada na cabeça, no momento da detenção. 

As agressões sofridas deixaram vestígios que podem atestar a prática de tortura. 

 

R.G. (15): Foi acusado segundo o artigo 155, caput, do Código Penal, por ter 

supostamente, no dia 04 de dezembro de 2017, subtraído bens de outra pessoa. Relatou 

ter sofrido tortura e apresentou vários machucados pelo corpo. Estava com feridas nas 

pernas por ter tido as pernas prensadas contra o asfalto quente e com um “calombo na 

testa”. 

 

R.D. (13) e J.C. (17): Foram acusados nos artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, inciso 

IV, da Lei 11.343/06. No dia 19 de agosto de 2017, eles supostamente praticaram o 

tráfico ilícito de entorpecentes, com emprego de arma de fogo. J.C. contou que, no 

momento da abordagem, foi agredido com uma coronhada na perna que o deixou roxo. 

Os policiais levaram os dois jovens para o mato ameaçando matá-los e chegando a 

colocar uma faca em seu pescoço. Sofreram agressões todo o tempo em que estiveram 

no mato. R.D. afirmou que quando os policiais os levaram para o meio do mato ele 
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recebeu uma coronhada na cabeça. Os dois jovens relataram que eram policiais militares 

sem nomes nas fardas e que alguns estavam com touca ninja. 

 

R.M. (17) e T.R. (idade não informada): R.M. foi acusado nos artigos 33 e 35 c/c artigo 

40, inciso IV da Lei 11343/2006 e T.R. nos artigos 35 c/c artigo 40, inciso IV da Lei 

11343/2006, no artigo 16 da Lei 10826/06 e no artigo 329, parágrafo 1º, do Código 

Penal. Eles teriam, supostamente, no dia 21 de janeiro de 2018, praticado o delito de 

tráfico de drogas, com emprego de armas de fogo. R.M. contou que, no momento da 

detenção, foi agredido por três policiais militares. Recebeu tapas no rosto e teve um 

saco colocado em sua cabeça. 

 

R.S. (15): Foi acusado segundo o artigo 157, paragrafo 2º, inciso II, do Código Penal. 

No dia 05 de junho de 2017, supostamente subtraiu bens de outra pessoa, com emprego 

de simulacro de arma de fogo. R.S. relatou que no momento da apreensão um policial 

militar o agrediu com um tapa na cabeça, o que fez com que o declarante batesse com o 

queixo na parede. 

 

S.S. (17): Foi acusada nos artigos 33 e 35, da Lei 11343/2006, em concurso material. 

No dia 07 de novembro de 2017, ela teria, supostamente, se associado a outras pessoas 

para praticar atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas. S.S. contou que 

assédio sexual por parte dos policiais. Estes exigiram favores sexuais em troca de sua 

libertação. Ao não aceitar, foi humilhada pelos três policiais militares, os mesmos que a 

levaram para a delegacia. 

 

S.C. (17): Foi acusado nos artigos 157, paragrafo 2º, inciso II, na forma do art. 14, II, 

do Código Penal. No dia 28 de novembro de 2017, ter, supostamente, tentado subtrair 

bens de outra pessoa. Relatou que no momento da detenção um policial lhe deu uma 

“bicada” na costela, pegou sua cara e a bateu contra o chão. Deu ainda um chute em seu 

rosto e o arrastou no chão, por isso está com olho roxo e marca de sangue pisada no 

rosto. Realizou exame de corpo delito. 

 

S.S (17): Foi acusado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II do CP e art. 16, parágrafo 

único, inciso IV, da Lei 10826/03, ambos n/f do art. 69, do CP. No dia 28 de maio de 

2007, ele teria supostamente subtraído bens de outra pessoa. Relatou ter sido agredido 
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no momento da detenção, possuindo arranhões no braço e no rosto. Disse também que 

usaram spray de pimenta contra seu rosto. Foi encaminhado ao IML. 

 

T.S. (15) e M.S. (17): Foram acusados nos artigos 28 da Lei 11343/06, art. 309 c/c art. 

298, II da Lei 9503/1997. No dia 11 de Dezembro de 2017,  supostamente estariam 

portando drogas ilícitas e dirigindo sem habilitação. T.S. afirmou que eles foram 

obrigados a assumir o porte de droga ilícita. Contou ter sido agredido no momento da 

detenção pelos policiais. Disse também que estiveram no IML, porém a presença dos 

policiais foi constante e por isso não relataram as agressões. M.S. contou ter sido 

agredido com chutes e socos no momento da apreensão. No momento da oitiva estava 

com uma esquimose no olho esquerdo, provavelmente devido as agressões sofridas. 

 

T.F. (16): Foi acusado no artigo 157, paragrafo 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do 

Código Penal. No dia 23 de agosto de 2017, supostamente, tentou subtrair bens de outra 

pessoa. Contou ter ficado sem comida e sem água, além de ter sido agredido pelos 

policiais que o abordaram na rua. Estes pisaram em sua mão, chutaram sua barriga e 

socaram seu rosto. 

 

T.F. (15): Foi acusado no artigo 155, na forma do art. 69, do CP. Supostamente, no dia 

12 de julho de 2017, subtraiu bens de outra pessoa. Afirmou que no momento da 

detenção sofreu agressões, por meio de socos e tapas por parte dos policiais civis e 

militares. Disse, também, que ao chegar na Cidade da Polícia ficou sozinho, sendo 

novamente agredido com socos e tapas na cara por policiais civis. Foi levado ao IML 

para realização de corpo de delito. 

 

T.S. (17): Foi acusado segundo o artigo 307 do Código Penal e pela contravenção penal 

prevista no art. 19 do Decreto Lei 3688/41, tudo na forma do art. 69 do CP. No dia 16 

de setembro de 2017, supostamente, subtraiu bens de outra pessoa, com a atribuição de 

falsa identidade para si próprio. Relatou que sofreu agressões por parte de um policial 

civil, este bateu em seu rosto e deu chutes no seu braço, gerando lesões corporais. 

 

T.M. (17): Foi acusado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, por, no 

dia 07 de Janeiro de 2018, ter supostamente subtraído bens de outra pessoa. Contou ter 

sido agredido pela vítima e por um transeunte que o detiveram. Afirmou, ainda, que um 
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policial civil o deu tapas no peito e na costela na DPCA. No momento da oitiva estava 

com um corte na perna esquerda e hematomas no ombro e no braço esquerdo. 

 

V.V. (17) e R.F. (17): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, do 

Código Penal, por, no dia 29 de Agosto de 2017, terem supostamente subtraído bens de 

outra pessoa. R.F. relatou ter sido agredido com um tapa no rosto pelo policial militar 

que o apreendeu, por meio de um tapa no rosto. Fez exame de corpo delito. V.V. contou 

ter sido estapeado e chutado pelo policial militar que o apreender e o conduziu para a 

delegacia. Também realizou exame de corpo delito 

 

V.S. (17) e R.L. (16): Foram acusados no artigo 157, paragrafo 2º, inciso II, na forma 

do artigo 69, do Código Penal, pois, no dia 04 de dezembro de 2017, eles teriam, 

supostamente, subtraído bens de outras pessoas.V.S. contou ter levado um chute no 

nariz por parte do policial que o apreendeu. 

 

V.R. (14): Foi acusado nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por, no dia 21 de junho 

de 2017, ter supostamente praticado o trafico de drogas ilícitas. Relatou ter sofrido, no 

momento da apreensão, agressões dos policiais por meio de choques e socos. 

 

V.S. (16): Foi acusado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por, no dia 06 de junho 

de 2017, ter supostamente realizado o crime de trafico de drogas ilícitas. Relatou, na 

oitiva, ter sido chutado e ter recebido ameaças de morte por parte dos policiais, no 

momento da apreensão.  

 

W.L. (17): Foi acusado segundo os artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, por, 

no dia 05 de Junho de 2017, ter, supostamente, praticado tráfico de drogas ilícitas. 

Contou ter sido agredido através de chutes nas pernas e ter recebido ameaças dos 

policiais no momento da apreensão. 

 

W.J. (13) e S.S. (15): Foram acusados nos artigos 155, parágrafo 4º, inciso IV, na 

forma do art. 69, tudo no Código Penal, por, no dia 25 de julho de 2017, terem, 

supostamente, subtraído bens de outras pessoas. S.S. afirmou ter sofrido agressões por 

parte de um guarda municipal que lhe deu uma "banda" o derrubando na areia. W.J. 

também relatou agressões por parte dos guardas municipais, como choques na língua e 
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utilização de cassetete contra seu corpo. Afirmou, também, que os guardas municipais 

agrediram S.S. dentro do carro. 

 

W.C. (17): Foi acusado no artigo 16 da Lei 10826/03, por, no dia 23 de julho de 2017, 

ter sido detido, supostamente, com porte ilegal de arma. Relatou que, no momento da 

apreensão, foi agredido com socos, tapas e chutes por apenas um policial, ficando ferido 

na cabeça, braços e orelha. Disse que fez exame de corpo delito. Relatou ainda que um 

dos policiais confiscou seu celular, seu casaco, relógio e cordão, e que estes não foram 

apresentados na delegacia. 

 

W.G. (17): Foi acusado nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso I e II, e artigo 180, caput, e 

art 121, parágrafo 2º, inciso VII, na forma do art. 14, II, todos do CP. No dia 25 de julho 

de 2017, supostamente, conduziu um veículo que sabia ser produto de roubo e realizado 

disparos na direção de policiais militares. Relatou ter sido agredido pelos policiais 

militares, no momento de sua apreensão, com chutes pelo corpo. 

 

W.F. (17) e G. S. (16): Foram acusados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do 

Código Penal, por, no dia 24 de abril de 2017, terem, supostamente, subtraído bens de 

outras pessoas. G.S. relatou ter sofrido maus tratos antes da sua apreensão por parte de 

milicianos. W.F. afirmou ter sofrido tortura,  no momento e após sua apreensão, por 

meio de chutes e socos dos policiais que o detiveram. 

 

W.P. (17): Foi acusado por ato análogo ao previsto no artigo 157, caput c/c artigo 14, 

II, do CP, por, no dia 07 de novembro de 2017, ter, supostamente tentado subtrair bens 

de outras pessoas. Relatou que o policial militar que o apreendeu bateu várias vezes em 

seu ouvido, chegando a sangrar. 

 

Y.R. (14), V.S. (14) e I.P. (15): Y.R. .foi acusado no artigo 157, parágrafo 2o, inciso I e 

II, do CP, por, supostamente, no dia 30 de janeiro de 2018, ter subtraído bens de outras 

pessoas. V.S. e I.P. foram acusados no artigo 180 do CP por, supostamente, conduzir 

um veículo que sabiam ser produto de roubo. Y.R. relatou ter recebido tapas na cara e 

um “bandão” por parte dos policiais quando foi preso. Os mesmos pediram dinheiro 

para libertá-lo. I.P. afirmou que ficou sem comida na Cidade da Polícia. 
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Y.S. (16)  e J.M. (15): Foram acusados nos termos do artigo 180, 329 e 121, inciso VII, 

na forma do art.14, inciso II, todos do CP; art 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma 

do art. 69 do CP. Supostamente, no dia 2 de agosto de 2017, dirigiram um veículo que 

sabiam ser  roubado e estariam portanto uma arma de fogo também roubada. J.M. 

contou, na oitiva do MP, que ambos foram agredidos pelos policiais no momento da 

apreensão. 

 

7.3 Casos ocorridos em Unidades do Sistema Socioeducativo: Acompanhamento e 
Desdobramentos Administrativos e Judiciais 

 

A lista de casos aqui relatados, assim como os demais expostos ao longo do relatório, 

também foi indicada pelas parcerias estabelecidas ao longo do trabalho. Nessa seção, 

são apresentados alguns casos indicados pela Promotoria de Tutela Coletiva do Sistema 

Socioeducativo e pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Cededica) da Defensoria Pública. A partir do envio de documentos 

relacionados aos casos, atualizamos o andamento processual dos mesmos, com o 

objetivo de compreender a implicação dos órgãos do sistema de justiça - Ministério 

Público e Judiciário - assim como das instâncias administrativas do sistema 

socioeducativo, no esclarecimento e reparação das violações aqui narradas. Também 

como os demais casos já apresentados, esses são apenas alguns poucos casos entre 

milhares de relatos de violência que poderiam ser registrados sobre tais espaços de 

privação da liberdade. 

 

 Ação Civil Pública de interdição do Educandário Santo Expedito (2005) 

 

Ação Civil Pública ajuizada, em 2005, pela Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro em razão da precariedade das condições do Educandário Santo Expedito (ESE) 

tinha o objetivo de obrigar o Estado a assegurar: i. a prestação dos serviços básicos 

como alimentação, higiene, educação e condições mínimas de salubridade; ii. a 

existência de quantitativo de profissionais necessários para viabilizar as atividades 
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socioeducativas e a segurança; iii. Transferência dos adolescentes para uma unidade 

adequada. 

Liminarmente, requereu-se a inspeção do local, a proibição de alocação de mais 

adolescentes no ESE, em razão da ausência de estrutura, o aumento do quantitativo de 

segurança, o aumento dos funcionários habilitados, a distribuição de alimentos in 

natura, a distribuição de vestuário e a reforma emergencial. 

O Educandário Santo Expedito fica localizado em Bangu, zona oeste da cidade do Rio 

de Janeiro, em zona contígua ao Complexo de Gericinó, o que é proibido pelo SINASE. 

O local era um presídio, que em 1997 começou a ser utilizado como unidade de 

internação para adolescentes de 16 a 21 anos, após uma rebelião que destruiu uma das 

casas de internação do Estado. No entanto, o que era provisório acabou se tornando 

definitivo, não obstante o ESE não tenha qualquer estrutura para atender ao fim 

socioeducativo previsto na legislação específica da criança e do adolescente. 

À época do ajuizamento da ação, a unidade já contava com uma carência de agentes de 

disciplina, o que dificultava a manutenção da segurança interna. Além disso,  houve a 

suspensão das aulas, impedindo o início do ano letivo na escola estadual do local e o 

oferecimento dos cursos profissionalizantes do SENAC. De igual maneira, os demais 

serviços assegurados aos adolescentes, como alimentação, itens de higiene pessoal, 

vestuário, assistência médica e odontológica, eram igualmente precários. 

A situação do Educandário configura intensa violação aos tratados internacionais sobre 

direitos humanos e da criança e do adolescente, dos quais o Brasil é signatário, além dos 

valores e princípios assegurados na Constituição Federal como a dignidade humana e o 

princípio da Proteção Integral, o que abarca a prioridade nas políticas públicas 

envolvendo crianças e adolescentes.  

O pedido liminar da ação foi deferido parcialmente para determinar que fosse suprida a 

carência de funcionários habilitados e em número suficiente para atender as 

necessidades de excepcional interesse público, tendo sido sugerido o remanejamento de 

profissionais do DEGASE cedidos à outras instituições e que o Estado cumprisse  as 

necessidades dos adolescentes, quais sejam: a aquisição de alimentos in natura, 

medicamentos essenciais e materiais de higiene, adequados e suficientes, para manter as 
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necessidades dos adolescentes; a aquisição de vestuários; o preenchimento do 

quantitativo de profissionais necessários para viabilizar as atividades socioeducativas. 

A sentença prolatada em 08 de abril de 2010 julgou parcialmente procedente o pedido 

para condenar o estado a fazer, no prazo de 24 meses, com o que o ESE cumpra as 

regras do SINASE, implementando as atividades socioeducativas, sendo que ao final do 

prazo, em caso de descumprimento, seria decretada a interdição do local. Fixou-se, 

ainda, na hipótese de descumprimento a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A defensoria pública interpôs recurso de apelação buscando o provimento total da ação. 

Assim como o estado do Rio de Janeiro também apelou, buscando o improcedência do 

pedido, sob a alegação de que não cabe ao judiciário interceder nas atividades 

administrativas. A 10ª Câmara Cível julgou totalmente procedente o pedido da 

Defensoria Pública e parcialmente o pedido do réu apenas para excluir a condenação 

nos ônus sucumbenciais. O estado do Rio de Janeiro impetrou Recurso Extraordinário, 

fls. 135/145, e agravo de instrumento contra decisão denegatória de seguimento de 

Recurso Extraordinário, fls. 154/162. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso 

Extraordinário com Agravo nº. 772.493, fls. 164/168, desproveu o Agravo, com 

fundamento no artigo 21, §1º do RISTF. A mencionada decisão transitou em julgado em 

18/04/2015. Com o mencionado transito em julgado, foi iniciada a fase de execução de 

sentença nos autos nº 0422664-30.2015.8.19.0001. A defensoria pública requereu a 

interdição do Educandário Santo Expedito. O Ministério Público opinou favoravelmente 

à interdição requerida. Entretanto, em 16 de dezembro de 2016, o judiciário proferiu a 

seguinte decisão: 

 

“(...)Foi dado provimento ao recurso interposto pela parte autora e, assim, pelo acórdão 

de fls. 115, restou a parte ré condenada ‘para os específicos fins almejados nos itens 1 a 

5 das razões recursais.’  

As razões recursais estão às fls. 99/100. 

Pelos itens 1 a 3 de tais razões, está a parte ré: 

(item1) condenada a garantir aos adolescentes internos no Educandário Santo Expedito 

os direitos fundamentais (alimentação, saúde, instalações em condições mínimas de 

salubridade, higiene, segurança, educação, profissionalização, lazer e vestuário); 
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(item 2) condenada a suprir a carência de profissionais especializados na execução de 

medida socioeducativa de internação; 

(item 3) condenada a construir unidade(s) de internação adequada(s) aos adolescentes, 

na forma preconizada por lei, quanto às instalações físicas e capacidades, determinando 

a transferência dos adolescentes do Educandário Santo Expedito, fixando-se multa para 

o cumprimento de tal obrigação. 

Pelos demais itens ficou determinada: 

(item 4) a interdição do Educandário Santo Expedito, caso as irregularidades não sejam 

sanadas; 

(item 5) a fixação de multa, para o não cumprimento das obrigações. 

Assim, a parte autora iniciou o cumprimento da sentença (fls. 02/21) e requereu a 

intimação da parte ré para, no prazo de 15 dias, dar cumprimento para a sentença, na 

parte em que determinou a interdição do Educandário santo Expedito, requerendo o 

encaminhamento dos adolescentes internados para outras unidades de internação e, não 

havendo vaga, a inclusão dos mesmos em programa de meio aberto, nos termos do art. 

49 II da Lei nº. 12.594/12 (Lei do SINASE). Requereu que, caso não fosse cumprida 

essa obrigação, fosse nomeado interventor judicial para ser obtida a efetivação da 

medida ou, subsidiariamente, a fixação de multa cominatória.(...) 

Assim, é o cumprimento dessa obrigação de construir novas unidades de internação que 

será agora determinado com a fixação de prazo. Considero, pelo teor do V. Acórdão, 

que a transferência dos adolescentes deverá ser efetuada, após a construção das novas 

unidades. 

Considero também, pelo teor do V. Acórdão, que somente em caso de eventual 

descumprimento do prazo para ser efetuada a construção de novas unidades, esse juízo 

poderá determinar a interdição do Educandário Santo Expedito e decidir sobre a 

inclusão em meio aberto de adolescentes, como requerido. 

Tendo em vista que, no momento atual, dezembro de 2016, o Educandário Santo 

Expedito está com cerca de 500 adolescentes e, uma vez que a Resolução supra 

mencionada (Art. 1º Nas unidades de internação será atendido um número de 

adolescentes não superior a quarenta), impõe o número máximo de 40 adolescentes por 

unidade de internação, está a parte ré condenada a efetuar a construção de 13 unidades. 

As unidades de internação a serem construídas deverão ser regionalizadas pelas áreas do 

território estadual, em obediência à mesma Resolução (Art. 2º Em cada Estado da 

Federação haverá uma distribuição regionalizada de unidades de internação). Isto posto, 
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determino a imediata intimação da parte ré para que efetue o cumprimento das 

obrigações impostas na sentença, através da construção de 13 unidades de internação. 

Concedo prazo de oito meses, para que a parte ré indique, nos autos, os locais nos quais 

será efetuadas as 13 construções.(...)”.  

 

Ao ser observada a inércia do Estado em não apresentar os locais para a construção de 

novas unidades, junto com a superlotação calculada em 532 adolescentes internados no 

ESE, o juízo proferiu decisão em 01 de março de 2018 acolhendo o requerimento da 

Defensoria Pública para determinar o fechamento de forma gradual, ao longo dos 

próximos meses, a partir da reavaliação da medida socioeducativa individualmente 

executada por cada jovem internado, ficando impedido o ingresso de novos internos no 

Educandário Santo Expedito. Em 03 de outubro de 2018, foi firmado um acordo, o qual 

foi homologado pelo Juízo, para a manutenção do número de até 200 internos no 

Educandário Santo Expedito até 20 de janeiro de 2019. 

 

Ao longo do decorrer do tempo entre o ajuizamento da ação e da decisão de proibição 

de internação de novos adolescentes de 01 de março de 2018, o Educandário Santo 

Expedito foi cenário inúmeros casos de violação de direitos humanos, em razão da 

precariedade de sua estrutura. Além disso, a ausência das medidas socioeducativas, 

gerando a ociosidade dos internos, somadas a falta de prestação de serviços mínimos de 

higiene e segurança, auxiliaram no crescimento da violência, o que ocasionou no 

homicídio de dois adolescentes, Pablo Henrique da Silva Soares, de 19 anos, internado 

na unidade desde 2015, e Luiz Estevão Silva da Costa, de 17 anos, desde dezembro, 

ambos em razão da prática de estupro. Além disso, vale mencionar a reportagem 

veiculada pela emissora Record, que retratou a situação do ESE dias após a proibição de 

acolhimento de novos internos. Na matéria, o presidente do SINDIGASE, João Luiz 

Pereira relatou que apesar da proibição, o Educandário continua recebendo novos 

adolescentes.  

 

 Tortura e Morte de A.C. no Centro de Triagem e Recepção (2008) 
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No dia 1º de Janeiro de 2008, A.C. foi detido e encaminhado ao Centro de Triagem e 

Recepção (CTR), do Degase, por suposta prática de roubo. A.C. foi detido junto com o 

adolescente M.B., ambos acusados de roubar dois coronéis do Exército norte-

americanos. Os bens declarados pelos militares estrangeiros foram: um telefone celular 

Nokia 5200, um aparelho iPod, um celular motorola, um par de óculos, um relógio de 

pulso da marca Victorinox Army e R$ 57,00 em dinheiro.  

Após sua chegada no CTR, e por já ser conhecido por alguns dos agentes, em 

decorrência de passagem anterior no Degase, iniciou-se a seção de tortura. Outros 

adolescentes que estavam encarcerados e presenciaram toda a ação dos agentes 

relataram que as agressões incluíam chutes, pontapés, mesadas, cadeiradas e que 

Andreu teve seu corpo coberto por álcool. Além disso, os agentes teriam feito A.C. 

ingerir sabão em pó, o submetido a asfixia com saco plástico, quebrado cabos de rodo 

contra seu corpo e usado uma arma improvisada - um coco dentro de um saco plástico - 

para intensificar o espancamento.  

Após a brutal tortura, A.C. foi encaminhado para o Hospital Municipal Paulino 

Werneck, porém veio à óbito às 9 horas da manhã do dia 01 de janeiro de 2008.  

Logo depois do ocorrido os agentes envolvidos foram suspensos, por 30 dias, pelo 

diretor geral do Degase foi aberto um inquérito administrativo para apurar o caso. No 

dia 7 de Janeiro de 2008, a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ foi ao Instituto 

Padre Severino colher o relato de M.B. (jovem detido junto com A.C.). Cujo relato 

confirmou que A.C. havia sido torturado até a morte. 

Desde o início o caso foi tratado com descaso por parte dos órgãos responsáveis.  

Em 14/03/2009 uma decisão judicial determinava que o corpo de A.C. fosse exumado e 

se procedesse a um novo laudo necroscópico pelo Instituto Médico Legal (IML). O 

Instituto, entretanto, a decisão não foi cumprida. A mesma foi reafirmada em 

26/11/2009 e novamente desrespeitada. Em 2010, D.C., mãe de A.C. procurou 

organizações da sociedade civil e a Comissão de Direitos Humanos da ALERJ.  

No dia 30/05/2011, mais de três anos após a morte de A.C., Ministério Público 

denunciou os seis agentes envolvidos na prática da tortura. O MP denunciou os agentes 

por homicídio qualificado (mediante recurso que dificulte a defesa da vítima) com dolo 

eventual (assumindo risco de as agressões provocarem a morte), e pediu o afastamento 



 

669 
 

dos mesmos das funções no Degase, além de suas prisões preventivas. O caso foi 

investigado pela 37ª DP da Ilha do Governador.  

Apenas no ano de 2011, depois da realização de ato público em frente ao IML, com 

panfletos, cartazes, faixas e com a presença de mães e familiares de outros jovens 

desaparecidos e assassinados em circunstâncias semelhantes, é que a direção 

do IML cumpriu a determinação da Justiça. O laudo que resultou dessa exumação, 

porém, foi “inconclusivo” - não tendo respondido às questões solicitadas pelo promotor. 

A primeira audiência de instrução e julgamento dos acusados pelo assassinato de A.C. 

ocorreu apenas em 08 de fevereiro de 2012, mais de quatro anos após sua morte. Nova 

audiência para 12 de setembro de 2012, tendo como finalidade ouvir as testemunhas do 

caso. 

Desde setembro de 2012 começa uma sequência de adiamentos e manobras para evitar 

que o caso prossiga. A então juíza titular da 4ª Vara Criminal, determinou que a 

audiência fosse adiada para 04 de fevereiro de 2013, a fim de que as testemunhas 

pudessem ser localizadas. Em fevereiro de 2013, houve novo adiamento com a 

justificativa de que não havia como encontrar testemunhas. A nova data foi designada 

para 04 de setembro de 2013. Nesse dia, após sete horas de atraso em relação ao horário 

previsto, o Tribunal do Júri deu início à audiência. Com quatro testemunhas localizadas 

e presentes para depor, a cada momento ia sendo garantido que a audiência aconteceria. 

Perto das 21hs, porém, o juiz decidiu acatar o pedido da defesa de que, “pelo adiantado 

da hora”, esta fosse também postergada, mesmo não sendo uma prática tão rara assim 

realizar audiências à noite. O fato torna-se especialmente grave se consideramos que 

tais testemunhas tonaram-se, a cada adiamento, mais expostas e vulneráveis a 

intimidações de todo tipo. Nova audiência foi marcada para 07 de outubro de 2013. Em 

19 de setembro de 2013, porém, novo adiamento foi determinado, dessa vez para 

fevereiro de 2014, dois anos após a primeira audiência e seis anos após o crime. 

Apenas em 2015, o processo começou avançar. Após duas audiências, em que foram 

ouvidas outras duas testemunhas de acusação, foi realizada no dia 17/08/2015 uma 

audiência para que fosse ouvida a última testemunha da acusação, o jovem detido junto 

com A.C. M.B. chegou a escrever uma carta à namorada, na época da execução de 

Andreu, em que narrava os fatos, tendo sido a carta anexada ao processo. 
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Apesar de ter sido solicitada a prisão preventiva e a suspensão imediata do exercício das 

funções públicas dos agentes envolvidos no caso, os seis acusados continuaram em 

liberdade – sendo que cinco permanecem no Degase, e um, a partir de 2010, passou a 

trabalhar no Colégio Pedro II em Realengo. 

Dez anos após a morte de A.C. o caso ainda segue em aberto.  

 

 Tortura de Internos e Morte de C.S. no Educandário Santo Expedito (2008) 

 

Em novembro de 2008, nas dependências do “Educandário Santo Expedito”, unidade do 

DEGASE localizada em Bangu, Zona Norte do Rio de Janeiro, três diretores e 41 

agentes de disciplina, praticaram tortura consistente em golpear os adolescentes internos 

com pedaços de madeira e esguichos de spray de pimenta. Cristiano de Souza faleceu 

quatro dias após o fato, depois de ter entrado em coma no Hospital Albert Schweitzer, 

para onde foi levado. A causa mortis, de acordo com o atestado de óbito, foi 

traumatismo craniano encefálico, causado por ação contundente. 

Após protesto dos internos pelo banho de sol, os agentes retiraram todos os adolescentes 

dos alojamentos de 1 a 8 da unidade, determinaram que se despissem e os agrediram 

violentamente, desferindo socos, chutes, tapas, golpes de madeira e jatos de spray de 

pimenta. 

A precariedade de condições estruturais e de violência no “Educandário Santo 

Expedito” é conhecida desde sua criação, quando em 1997, após uma rebelião ocorrida 

em outra unidade do DEGASE, os adolescentes foram transferidos em caráter 

provisório para onde antes abrigava a penitenciária Muniz Sodré.  A promessa de 

provisoriedade foi sendo desprezada e jovens infratores continuaram sendo internados 

na unidade. 

Em 2005, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro propôs ação civil pública, 

pleiteando o saneamento da carência de profissionais da unidade de internação, bem 

como construção de unidades adequadas. Na referida ação, a Defensoria requereu, 

ainda, a interdição do “Educandário Santo Expedito” caso as irregularidades apontadas 

não fossem resolvidas.A sentença já transitada em julgado acolheu todos os pedidos da 
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ação civil pública e nenhuma medida foi efetivamente tomada com relação à unidade. 

Por tal razão, em 2015, foi iniciada a fase de execução de cumprimento de sentença da 

presente ação civil pública.. Nesta fase, a Defensoria Pública novamente requereu a 

interdição do “Educandário Santo Expedito”, tendo o Ministério Público opinado 

favoravelmente à interdição da unidade. Ao término, proferiu-se decisão que proíbe 

novas internações do “Educandário Santo Expedito”, visando sua desativação futura da 

unidade, especificamente em 20 de janeiro de 2019, a saber: 

Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Pela decisão de 
fls. 647/651, foi efetuado o fechamento do Educandário Santo 
Expedito, sendo determinado que o Estado do Rio de Janeiro, através 
do Diretor do Degase e do Diretor do Educandário Santo Expedito, se 
abstivesse de receber novos adolescentes na unidade, para internação 
definitiva ou sanção, ou provisória. Interpostos embargos de 
declaração, foi negado provimento ao mesmo (fls. 691/695), sendo 
esclarecido que não há a obrigatoriedade de construção de novas 
unidades, além do fechamento do Educandário Santo Expedito. Na 
audiência realizada em 06 de agosto de 2018, às fls. 753/755, foi 
proposto que o Educandário Santo Expedito fosse mantido com sua 
lotação daquela data, de 200 adolescentes/jovens internados, até o 
final do ano de 2018, sendo impedido o ingresso de novos 
adolescentes, a partir de 2019. Na presente audiência, as partes e o 
Ministério Público reiteraram o propósito de firmar o presente acordo 
nesses termos e até 20 de janeiro de 2019. ISTO POSTO, 
HOMOLOGO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O 
PRESENTE ACORDO, nos termos do art. 487 III do Código de 
Processo Civil, sendo autorizado que até 20 de janeiro de 2019, o 
Educandário Santo Expedito possua até 200 adolescentes/jovens em 
cumprimento de medida socioeducativa de internação, e para que, 
posteriormente a essa data, o Estado do Rio de Janeiro se abstenha de 
receber novos internos, em qualquer modalidade de internação, até o 
seu total fechamento. VENHAM OS AUTOS CONCLUSOS EM 20 
DE JANEIRO DE 2019. Intimados os presentes. Publicada em 
audiência. Forneça-se cópia ao DEGASE para o cumprimento. Intime-
se, pessoalmente, por OJA o Diretor do DEGASE para efetivo 
cumprimento. PELAS PARTES E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FOI DITO QUE, EFETUADA A HOMOLOGACÃO DO ACORDO, 
RENUNCIAM AO PRAZO RECURSAL. Pelo juízo foi dito que 
recebia a renúncia e declarava a presente decisão preclusa. Todos 
intimados, foi determinado o encerramento da presente. 

 

Posteriormente, foi o diretor geral do DEGASE, senhor Alexandre Azevedo, intimado 

por telefone do teor da decisão judicial, para que possa dar-lhe cumprimento. 

Em relação ao caso de C.S. aqui tratado, a 21ª Promotoria de Investigação Penal, da 1ª 

Central de Inquéritos, denunciou por crime de tortura, 44 ex-servidores do Educandário 
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Santo Expedito, sendo a mesma recebida em 30/03/2010, gerando uma ação penal. Ao 

fim da instrução criminal, o Ministério Público opinou pela absolvição dos réus, tendo o 

magistrado acolhido o parecer ministerial e julgando improcedente a pretensão punitiva, 

absolvendo os acusados. 

Em 2009, foi proposta pelo Ministério Público, Ação Civil por Ato de Improbidade 

Administrativa contra 38 agentes de disciplina do “Educandário Santo Expedito” que 

participaram das agressões contra os internos da unidade. Em razão do elevado número 

de réus e da dificuldade em encontrá-los e notificá-los, os autos foram desmembrados, 

gerando outro processo. Ambos os feitos tiveram sentença no dia 24/10/2018 

declarando extinto o processo por ausência das condições da ação. 

No dia 10 de novembro de 2008, no interior do “Educandário Santo Expedito”, internos 

protestaram pela volta do banho de sol que havia sido suspenso por causa de uma 

tentativa de fuga ocorrida cinco dias antes na unidade. Em represália, três diretores e 

quarenta e um agentes de disciplina do DEGASE se dirigiram aos oito alojamentos da 

unidade de internação e, abrindo um por vez, retiravam os adolescentes de seu interior, 

os obrigando a se despirem, levando-os para o pátio em frente ao alojamento e ali os 

agrediam violentamente com socos, tapas, chutes, spray de pimenta e golpes com 

pedaços de madeira, cassetetes, ferros e varas. 

Após os ataques, os agentes fizeram um “corredor polonês” dos adolescentes até seu 

alojamento, onde eram novamente trancados. Depois, os agentes repetiam o 

procedimento violento com internos do alojamento seguinte. Um dos agredidos foi o 

interno Cristiano de Souza, que de acordo com os depoimentos de outros 

socioeducandos, foi atingido por tapas no rosto e nos braços, além de um golpe de 

madeira nas costas. Ao retornar ao alojamento, Cristiano dirigiu-se imediatamente ao 

banheiro, onde ligou o chuveiro e deitou-se no solo, apresentando dificuldade para 

respirar, com a língua enrolando e se debatendo. Diante da situação, seus colegas de 

alojamento pediram socorro, “batendo chapa” na grade para pedir ajuda aos 

funcionários da unidade, os quais chegaram com algum atraso para encaminhar 

Cristiano ao hospital. Mesmo levado ao Hospital Albert Schweitzer, Cristiano entrou 

em coma e quatro dias depois veio a óbito por traumatismo craniano encefálico, 

causando por ação contundente. Embora os agressores tenham sido identificados pelas 
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vítimas e o caso tenha originado ações na seara cível e penal, nenhum dos réus foi 

condenado. 

O caso foi amplamente divulgado a partir do momento em que o Ministério Público 

ofereceu a denúncia contra os agentes. O Extra informou da propositura da peça 

ministerial, tendo tal matéria repercutido no SRzd – Sidney Rezende. O caso também foi 

tratado pelo jornal Estado de São Paulo. Anteriormente, em dezembro de 2009, em 

reportagem sobre novos casos de tortura em unidades do DEGASE, o portal Terra cita o 

caso e a morte de Cristiano de Souza, concluindo que, até então, ninguém havia sido 

punido pela morte. O recebimento da denúncia pela Justiça também foi noticiado pelo 

Extra, quando noticiou a tortura de um adolescente após ter dado depoimento no 

Ministério Público sobre as agressões sofridas na unidade. Em 31 de março de 2010, a 

página da OAB/RJ repercutiu a reportagem do jornal O Globo sobre o recebimento da 

denúncia e morte de Cristiano. Em 30 de março de 2015, o portal G1 repercute uma 

reportagem do RJTV da TV Globo, onde o “Educandário Santo Expedito” com 

superlotação e condições precárias aos internos. Em março de 2018, o portal eletrônico 

do jornal O Globo noticiou a decisão judicial determinando o fechamento da unidade de 

internação de adolescentes infratores.  

 

 Tortura de Oito Jovens no Educandário Santo Expedito (2008) 

 

Oito jovens foram covardemente espancados por quatro agentes depois de uma 

brincadeira, na qual atiravam biscoitos entre si. Após escutarem barulhos, os agentes se 

dirigiram ao alojamento e, ao constatar que os adolescentes haviam sujado o local, 

começaram a destruir seus objetos, trazidos por familiares, com o fito de piorar a 

aparência do local e informando que manteriam daquele jeito para mostrar aos 

familiares no final de semana, como se a desordem fosse proveniente da brincadeira. 

Ato contínuo, os adolescentes foram retirados do local, dando início a sessão de 

espancamento.  

Na noite do dia 24 de junho de 2008, no Educandário Santo Expedido, oito jovens 

deram início a uma brincadeira, na qual atiravam biscoitos entre si. Por volta das 22h do 

mesmo dia os agentes se dirigiram ao alojamento, segundo eles para conter a desordem, 
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temerários de que o barulho que ecoava pudesse influenciar outros jovens a dar início a 

condutas parecidas. Segundo os funcionários, a mera brincadeira passou a ser um 

tumulto, uma vez que os adolescentes passaram a se agredir mutuamente. Em seguida, 

de acordo com a versão destes, os jovens foram retirados do local para que a vistoria 

pudesse ser realizada, momento em que encontraram lixo e desordem espalhados pelo 

chão. Conforme explicitado no relatório da Corregedoria do DEGASE, realizado em 

13/11/08, “após serem devidamente repreendidos, os adolescentes foram redistribuídos 

a outros alojamentos com o propósito de resguardar a cena do fato”. Em momento 

algum, no entanto, as atitudes tomadas durante tal repreensão são apresentadas e 

discorridas com detalhes, se limitando apenas ao exposto acima. O relatório não 

constata nenhuma irregularidade na conduta dos agentes, apontando apenas que as 

providências de praxe, em relação aos adolescentes que ficaram machucados, não 

puderam ser tomadas, posto que a viatura encontra-se inoperante e o avançar da hora 

comprometia o deslocamento ao hospital e à delegacia.  

A história, todavia, se difere bastante da versão comentada pelos adolescentes. Como se 

encontra registrado no depoimento prestado pelos mesmos, eles alegam que, de fato, a 

“guerra dos biscoitos” era apenas a título de brincadeira, sem conotação alguma de 

violência. Ademais, confessam que o chão ficou sujo, em decorrência do estouro de 

alguns biscoitos. Com a chegada os agentes ao local, os adolescentes foram retirados e 

os agentes iniciaram uma verdadeira destruição com os pertences dos jovens. Atiraram 

no chão objetos trazidos por familiares, tais como biscoitos, refrigerantes, caixas de 

sabão em pó, xampu e demais produtos de higiene, avisando, ainda, que trariam os 

responsáveis para mostrar a bagunça, como se tivesse sida realizada pelos jovens. Os 

internos se dispuseram a limpar a sujeira, mas foram ignorados pelos agentes que 

optaram por transferi-los a outro alojamento, bem menor em relação ao que estavam 

instalados e que possuía apenas uma cama. Além da remoção, como medida de punição 

foram realizadas agressões pelos agentes, segundo os adolescentes, e eles foram 

impedidos de frequentar a escola por vários dias, como se prova através da folha de 

presença. No dia seguinte, 25 de junho de 2008, os jovens R.M. e J.A. foram novamente 

agredidos por um agente. É importante salientar que anteriormente, todos os oito jovens 

tinham sido igualmente agredidos, apresentando marcas roxas no tórax, costas, mãos e 

punhos, no entanto, o jovem N.A. é o que apresentava o maior número de marcas. Ao 

serem inquiridos pela Sindicância aberta para o caso, os internos foram unânimes ao 
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dizer que não possuíam o interesse em denunciar os autores do fato e que em nenhum 

momento foram coagidos pelos agentes do Educandário Santo Expedito a ocultar 

qualquer fato e que, curiosamente, não tinham nenhuma crítica em relação aos 

profissionais do recinto. 

O feito foi arquivado administrativamente em 04 de dezembro de 2008 e, no dia 13 de 

fevereiro de 2009, o Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou a devida Ação 

Civil, por ato de improbidade administrativa praticado pelos agentes do DEGASE, 

apontando ilegalidades e violações aos arts. 227 da CRFB/88; 17, 18 e 94 do ECA; 11 e 

20 da lei nº 8429/92. Requereu, liminarmente, o afastamento provisório dos agentes 

envolvidos, bem como a citação destes. Oportunamente, solicitou, ainda, a reparação do 

dano moral, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco 

anos, pagamento de multa civil, entre outros. Em 27 de março de 2009, foi proferida a 

primeira decisão quanto a caso, onde a juíza responsável requeria que, antes de apreciar 

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fosse expedido ofício ao DEGASE com o 

fito de saber se algum dos réus ainda permanecia trabalhando no local e, ainda, se 

possuíam contato com os adolescentes do presente caso, tendo em vista a notícia de que 

houve uma mudança na direção do ESE. Em 26 de junho de 2009, houve o retorno do 

ofício, informando que apenas um agente permanecia no ESE. Houve a citação do 

mesmo para apresentar resposta no prazo legal, posto que fora o único agente que restou 

no quadro de funcionários. Em 23 de outubro de 2009, o mesmo alegou vício no 

procedimento, uma vez que não houve a oitiva dos funcionários de plantão naquele dia 

e que o ocorrido não passou despercebido da esfera administrativa, que atestou não 

haver conduta irregular praticada pelos servidores. Por fim, alegou que apenas cumpriu 

com suas obrigações.  

Conforme consta em últimas cópias disponibilizadas, aparentemente, o caso não teve 

desfecho. Isso porque em 16 de setembro de 2009, o Ministério Público do Rio de 

Janeiro solicitou ao juízo informações acerca do andamento do processo em questão. 

Em 6 de novembro de 2009, informou novamente estar aguardando decisão judicial 

para, no momento oportuno, tomar medidas administrativas cabíveis.  

A última cópia disponibilizada ao estudo em questão data de 09/12/2009, momento em 

que o cartório atestou o recebimento dos autos, após ser dada vista ao Ministério 
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Público. O caso segue em aberto, conforme foi comprovado em consulta ao site do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a última movimentação se deu em 15/08/2018. 

 

 Tortura de  P.S. e outros internos na Escola João Luiz Alves (2013) 

 

Em 04/05/2013, após uma tentativa de fuga na Escola João Luiz Alves, que resultou na 

agressão a um agente de nome M., P.S. e outros internos foram vítimas de tortura por 

vários agentes, o que incluiu o uso excessivo de gás de pimenta, privação de sono, 

agressões com chutes, tapas e pauladas, e manutenção das vítimas com as roupas 

molhadas. Até o comparecimento da defensoria pública no local, P.S. e outros 

adolescentes foram mantidos em cubículos sem iluminação, água, e com odor de fezes. 

Destaca a defensoria pública, em ação indenizatória, que apesar de significativo 

conjunto probatório, a sindicância instaurada para apurar os fatos foi arquivada. Os fatos 

foram apurados no processo criminal perante a 14ª Vara Criminal da Capital e todos os 

acusados foram absolvidos por ausência de provas. No entanto, havia laudo médico 

comprovando que as crianças foram agredidas. Na sentença, que transitou em julgado 

em 10/07/2018, ficou consignado que as versões apresentadas pelos agentes eram 

contraditórias, o que não impediu a absolvição de todos. 

 

 Tortura de F.K. no Educandário Santo Expedito (2013) 

 

No dia 23/09/2013 ao 12:00, F.K. foi acusado por outros adolescentes internos da 

unidade de ser “delator”, fazendo com que estes o submetessem a uma sessão de quatro 

horas de tortura que não foi interrompida pelos agentes da unidade. Após o 

espancamento que lhe provocou lesões na face e região tibial próxima, os adolescentes 

utilizaram giletes para tatuar em seu tórax a expressão: “X9 – CV”. A referida unidade 

do DEGASE encontrava-se em grave estado de superlotação. F.K. foi então conduzido 

ao Hospital Estadual Albert Schweiterz e foi feito o registro da ocorrência. No entanto, 

o atendimento médico somente se iniciou por volta das 19:00hrs. Os fatos foram 



 

677 
 

levados a conhecimento da polícia e também da Corregedoria do DEGASE, por 

provocação do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital. Foi 

proposta, em 2015, uma ação indenizatória com antecipação de tutela para que F.K. 

pudesse ser submetido a procedimento cirúrgico para a remoção das cicatrizes, o que foi 

rejeitado em primeira instância, mas posteriormente concedido em acórdão de 

18/11/2015. A ação de indenização encontra-se, ainda, em fase de produção probatória. 

 

 Estupro de G.S. na Escola João Luiz Alves (2014-2015) 

 

G.S. foi vítima de estupro em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, na unidade EJLA. 

Foi instaurado processo criminal para apuração que atualmente se encontra transitado 

em julgado, com a condenação de outro adolescente pelo crime. No entanto, sequer 

houve responsabilização criminal dos agentes estatais da unidade pela omissão punível. 

No mês de dezembro de 2014 e no dia 01/01/2015, por volta das 5:00hrs, no interior do 

alojamento 2-C da Escola João Luiz Alves, G.S. foi vítima de estupro, praticado por 

outro interno. Conforme o histórico dos fatos, não houve, na ocasião, atendimento 

médico. Dois agentes relataram terem tomado conhecimento do fato através de outro 

interno e prendido em flagrante o adolescente que teria sido responsável pelo estupro. 

Houve, na sentença do processo criminal desse crime, o reconhecimento de que os 

estupros ocorreram várias vezes, no entanto, disto não se extraiu qualquer 

responsabilização dos agentes socioeducativos, que não perceberam e/ou não agiram no 

caso. Um dos agentes, inclusive, teria afirmado veementemente que G.S. havia sido 

estuprado durante uma ou duas semanas, apesar de afirmar, também, que só soube do 

fato através do chamado de um interno. Cumpre ressaltar que os fatos teriam acontecido 

quando o adolescente se encontrava no seguro. 

O irmão de G.S., também se encontrava em cumprimento de medida de internação na 

unidade, tendo sido determinado, em 28/01/2015, a transferência de ambos, diante das 

ameaças que vinham sofrendo. Apenas em 19/05/2015 determinou-se a progressão de 

Geremias para a semiliberdade. Esta, no entanto, foi concedida não emd ecorrência das 

agressões sofridas e para a proteção da integridade física do adolescente, mas por ter 

sido considerado que a medida de internação havia atingido seu objetivo. Em 
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25/08/2015, diante do não cumprimento da medida de semiliberdade, já havia sido 

determinada, novamente, a medida de internação, cujo cumprimento foi certificado em 

07/04/2016. 

O caso foi amplamente noticiado, tendo sido veiculado pelo Globo, Extra, O Dia e Veja, 

em narrativa sempre associada a um caso precedente, de ato infracional análogo ao 

estupro, que teria sido cometido pelo mesmo adolescente autor do estupro de G.S., 

obtendo grande repercussão à época e suscitando o debate acerca da “maioridade 

penal”. Nas reportagens, traz-se as imagens de segurança do ônibus em que teriam 

ocorrido tais fatos, de quando era ainda menor, sem qualquer espécie de ocultação de 

seu rosto. Em nenhuma delas foi problematizada a não atuação dos agentes do Degase 

para a proteção da integridade físicas dos adolescentes sob tutela do Estado. 

 

 Ação de improbidade administrativa por fatos praticados por funcionário 

público (2015)  

 
Caso no Educandário Santos Dumont: A ação de improbidade ajuizada pelo Ministério 

Público, em relação ao Educandário Santos Dumont, tem como objetivo apurar a prática 

de lesões corporais praticadas no dia 18 de outubro de 2008 por funcionários públicos 

do Educandário Santos Dumont, situado na Ilha do Governador. 

Segundo consta na petição inicial do MP, quatro internas do Santos Dumont, sofreram 

agressões físicas consistentes em tapas no rosto, chutes na coluna, socos nos seios. 

Além das lesões corporais, as vítimas relatam a prática constante de xingamentos e o 

uso da punição de mantê-las trancadas em seus quartos por períodos que chegam a 15 

dias.  

Caso no Educandário Santo Expedito: A ação de improbidade proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro em relação às violações praticados no Educandário 

Santo Expedito, buscando a punição de 21 servidores do ESE, incluindo o diretor. No 

dia 05 de novembro de 2009, no interior do Educandário Santo Expedito, no horário 

noturno, na área destinada ao banho de sol contígua ao alojamento 05, os servidores 

desferiram contra os adolescentes socos, chutes e pancadas, utilizando-se de pedaços de 

pau, barras de ferro, spray de pimenta. Conforme se apurou, o adolescente Wildney, do 
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módulo 05, solicitou a transferência de uma televisão para o seu alojamento, o que foi 

negado pelo agentes de disciplina. Em razão da negativa, os adolescentes permaneceram 

cerca de 30 (trinta) minutos balançando grades, provocando certo tumulto. Em resposta, 

durante o repouso noturno, o diretor da unidade entrou no referido alojamento 5 e 

informou para os ocupantes de cada módulo que todos deveriam tirar as roupas e sair 

para a área do banho de sol. Os agentes retiraram os adolescentes colocando-os na área 

de banho de sol, iniciando-se então a sessão de espancamento com pedaços de madeira, 

chutes, tapas, chineladas por todo o corpo, lançamento de bombas de efeito moral, 

sendo o spray de pimenta lançado indiscriminada e imotivadamente, perto dos olhos dos 

adolescentes causando-lhes intensa irritação. Após as agressões realizadas na área 04 do 

banho de sol contra os jovens, 26 (vinte e seis) adolescentes foram levados para a sala 

técnica, tendo sido aleatoriamente escolhidos 12 (doze) adolescentes para serem 

encaminhados a delegacia. 

Os adolescentes, após a realização dos registros de ocorrência na 34ª DP, foram 

encaminhados ao CTR onde permaneceram por uma semana, e, somente após todo esse 

decurso de tempo, foi realizado o exame de corpo de delito nos adolescentes. Ao 

retornarem para o ESE, os adolescentes foram novamente agredidos. 

As condutas dos funcionários públicos, réus na ação, além de configurarem crimes, 

violam também a probidade administrativa. Desta maneira, o Ministério Púbico atribuiu 

a eles a conduta descrita no artigo 11 da lei nº 8429/92, in verbis: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade 
às instituições; 

De outra maneira, os direitos violados assegurados aos adolescentes estão descritos no 

artigo 227, CRFB/88, que diz: 

Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

Por sua vez o Estatuto da Criança e do Adolescente assim enuncia: 
 
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
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abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, 
dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm 
as seguintes obrigações, entre outras: 
I - observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 
(...) 
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e 
dignidade ao adolescente; 
(...) 
VII- oferecer instalações físicas em condições adequadas de 
habitabilidade , higiene, salubridade e segurança e os objetos 
necessários à higiene pessoal; 
IX - oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e 
farmacêuticos; 
(...) 
XII - propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo 
com suas crenças; 
XIII - proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 
(...) 
XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias 
do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, 
parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, 
relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua 
identificação e a individualização do atendimento. 
 

Em ambos os casos o Ministério Público buscava: a) a condenação por danos morais; b) 

perda da função pública; c) suspensão dos direitos políticos de 03 a 05 anos; d) 

pagamento de multa civil em até 100 vezes o valor da remuneração; e) proibição de 

contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário pelo prazo de 03 anos. 

A ação teve a sentença no dia 11 de dezembro de 2015 e houve a extinção do processo 

sem julgamento do mérito. 

 

 Tortura de M.A. no Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique 

Alves (2015) 

 

No dia 07 de março de 2015, M.A. ingressou ao Centro de Socioeducação Professora 

Marlene Henrique Alves, gerido pelo DEGASE. Nessa mesma data, ele e R.M., outro 

adolescente internado na unidade, foram surpreendidos por um grupo de 
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aproximadamente 07 a 08 agentes socioeducativos que iniciaram uma série de agressões 

físicas e morais contra os jovens. Estes os violentaram com socos, chutes e a utilização 

de spray de pimenta. A princípio, os agentes acreditavam que suas medidas 

correspondiam legitimamente a uma “correção” merecida pelos jovens e ao perceberem 

certa gravidade em seus atos, os direcionaram a delegacia de policial local e declararam 

falsamente que os jovens teriam tentado fuga e agredido os agentes públicos. Em 

sequência, no dia 09 de março de 2015, M.A. foi novamente vítima de uma série de 

agressões. Nesta, sofreu todos atos violentos como passado dois dias antes, agravados 

por ser algemado a uma grade, alvo de golpes com barra de madeira e fivela de cintos 

nas costas e choques com auxílio de teaser deferidos em seu corpo propositalmente 

molhado. A sessão de nítida tortura continuou com o jovem jogado em uma lata de lixo 

e foi perpetrada pelo agente chefe de plantão. Por fim, o agente ainda sugeriu que M.A. 

lhe fizesse sexo oral, o que foi resistido. A sessão de tortura foi encerrada somente após 

a intervenção de outros agentes de plantão. A série de tortura foi relatada aos membros 

do MEPCT na data 13/03/2015, durante uma entrevista com o jovem Matheus. O 

procedimento do Mecanismo foi levar as acusações à polícia. 

A ação de responsabilidade civil proposta por M.A. por intermédio da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro é de cunho indenizatório em face do Estado do Rio 

de Janeiro. Isto é fundamentado uma vez que o ente federativo tem responsabilidade 

objetiva frente ao desumano cenário vigente no sistema socioeducativo do país e as 

ações cometidas por agentes públicos no exercício de seu cargo e chancelados pela 

permissão do uso de spray de pimenta nas unidades.   

Em sua peça inicial, o autor inclui pedido à 134ª Delegacia de Polícia de recebimento da 

cópia integral do procedimento em que figura como vítima e aquele em que o jovem é 

acusado de agredir os agentes penitenciários. Ademais, requer que o réu que se 

apresente todos demais documentos, prova testemunhal e perícia médica relacionados 

aos eventos.  

 

 Espancamento e Morte de Y.F. na Escola João Luiz Alves (2015) 

 

No dia 06/03/2015 às 21h30min, Y.F., de 15 anos de idade, foi acusado por outros 

adolescentes internos da Escola João Luiz Alves (EJLA) de ter praticado um estupro 
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(que seria o motivo de sua prisão). Iniciou-se então uma sessão de 30 minutos de tortura 

como forma de “corretivo”, o que não foi interrompido por nenhum agente estatal. Y.F. 

foi encontrado ainda vivo pelos agentes, após os próprios internos terem acionado os 

mesmos, e encaminhado ao Hospital Municipal Evandro Freire, onde veio a óbito na 

mesma noite. Não há qualquer registro de ocorrência referente à prática do crime sexual 

supostamente praticado por Y.F. 

O Estado não manifestou interesse pela celebração de acordo extrajudicial em ação 

indenizatória. Os fatos foram levados a conhecimento da autoridade policial e à 

Corregedoria do DEGASE, por provocação do Juízo da Vara da Infância e Juventude da 

Comarca da Capital e da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e dos 

Adolescentes da Defensoria Pública. No processo de execução da medida 

socioeducativa, a única consequência do óbito de Y.F. foi a extinção da punibilidade.  

Não há maiores informações e nenhum processo foi encontrado em busca nominal. 

O caso de Y.F. é mencionado brevemente na matéria intitulada “O Estado devolveu 

meu filho morto”, publicada pela Publica Agência de Jornalismo Investigativo em 

dezembro de 2016, após dois adolescentes serem mortos por um incêndio na EJLA. 

 

 Agressão e Morte de M.L. no CAI-Baixada em Belford Roxo (2016) 

 

Em 14/12/2016, M.L. foi encontrado morto dentro de alojamento no Centro de 

Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI-Baixada). Constatou-se, pelo laudo da 

necrópsia, que o adolescente sofreu traumatismo craniano encefálico com hematoma 

extradural, além de hemorragia encefálica. Identificou-se a causa da morte como 

decorrente de “ação contundente”. Cinco adolescentes foram responsabilizados pelo 

homicídio, sem que restasse esclarecido como os agentes socioeducativos de plantão 

não perceberam o que ocorria. No dia 14/12/2016, M.L. teria sido violentamente 

espancado no CAI-Baixada por outros adolescentes internados na unidade. Vários 

pontos do ocorrido ficam sujeitos à controvérsia e suscitam ainda mais o 

questionamento de como os agentes socioeducativos da unidade não notaram o que 

estava acontecendo.  



 

683 
 

A versão dos menores foi de que M.L. teria caído, enquanto aquela obtida junto à 

investigação preliminar apontou que o adolescente teria sido vítima de um homicídio no 

banheiro da unidade. Ao que tudo indica, a morte teria ocorrido durante a madrugada. O 

adolescente teria sido levado à enfermaria, porém não resistiu aos ferimentos - o que 

também contraria a hipótese de já ter sido encontrado morto no banheiro do alojamento. 

Não consta nenhuma informação sobre tentativa de acionar uma ambulância ou contato 

com o SAMU. 

O registro de ocorrência da morte de M.L. foi feito na 54ª DP (Belford Roxo) e a 

Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense responsabilizou-se pela investigação do 

caso. Após serem “apreendidos” - os mesmo já eram internos da unidade -, os cinco 

adolescentes teriam confessado o ato infracional. A motivação suscitada era de que 

M.L. seria “X9”, o que teria sido informado por adolescente antes internado no Instituto 

Padre Severino. 

O ocorrido foi divulgado pelo G1, RJTV e Bandnews, bem como por jornais locais. 

Todavia, não foram noticiadas as repercussões do caso nem o andamento das 

investigações. As circunstâncias foram construídas como um dado, uma verdade 

incontestável apoiada ainda sobre as confissões dos adolescentes. Não há notícias de 

outras investigações e nem de ações no sentido de apurar a responsabilidade do Degase 

pela não garantia da integridade física e proteção da vida de um interno. 

 

 Morte de J.S., interno do CAI-Baixada em Belford Roxo (2016) 

 

Em 26/08/2016, J.S. foi encontrado desacordado no banheiro de um dos alojamentos do 

Centro de Atendimento Intensivo de Belford Roxo (CAI-Baixada). A equipe de 

enfermagem da unidade socorreu o adolescente, fazendo massagem cardíaca. Foi 

acionado o SAMU que demorou trinta minutos para chegar ao local. J.S. foi atendido 

em um hospital próximo, mas necessitava de transferência para outra unidade hospitalar 

que possuísse o suporte necessário ao seu tratamento. No entanto, diante da demora no 

atendimento, o adolescente veio a óbito na madrugada de 27/08/2016.  
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A mãe de J.S. já havia perdido um filho por responsabilidade do Estado. Em 

22/10/2003, acompanhou R.S., à época com 14 anos, ao Hospital Souza Aguiar, em 

decorrência de uma febre alta. R.S. foi então examinado, inclusive realizando-se exame 

de raio-x de sua cabeça, medicado com amoxicilina e liberado, sem ter sido submetido a 

qualquer período de observação. Em casa R.S. começou a passar mal, tendo fortes 

dores, paralisia abaixo da cintura e sangramento nasal. Retornando ao hospital, a mãe 

foi impedida de acompanhar o filho no atendimento, o que é garantido por lei na caso de 

pessoas menores de idade. Após horas de espera por notícias de seu filho, foi informada 

que o mesmo passava bem e que estava sendo medicado. Porém, foi novamente 

impedida de ver seu filho. No entanto, conseguiu furar o bloqueio médico e encontrou 

seu filho morto na enfermaria. 

Posteriormente, ela ingressou com ação de responsabilidade administrativa combinada 

com danos morais contra o município do Rio de Janeiro, requerendo além de 

indenização o pagamento de pensão mensal até a data em que o filho completaria 30 

anos. Em 17/10/2007, julgou-se parcialmente procedente o pedido, tendo sido rejeitado 

o pedido de pensão mensal. Esta decisão foi mantida em sede de recurso ordinário e não 

foi admitido recurso especial ao STJ. Em 15/02/2011, o Município do Rio de Janeiro 

embargou a execução da ação e até hoje o recurso especial contra o embargo está 

pendente de julgamento. Já se passaram 15 anos da morte de R.S.  

No caso de J.S., prontuário médico, do Degase, indicava que este já apresentava cefaleia 

persistente com alterações neurológicas, convulsões, vômitos e rigidez na nuca em 

02/06/2016. As queixas de mal-estar, dores e vômito eram constantes, tendo inclusive 

chegado a relatar episódios de esquecimento. No dia 08/08/2016, queixando-se de 

cefaleia intensa, prostração, vômito em grande quantidade, com quadro febril e de 

hipertensão e afirmando não ter se alimentado bem, J.S. foi encaminhado para 

atendimento no Posto de Saúde Médico Dr. Abdon Gonçalves, em São João de Meriti, o 

que sequer foi informado aos seus familiares. 

No dia 26/08/2016, o adolescente teria sido encontrado, por outros internos, desmaiado 

no banheiro da unidade. Estes informaram aos agentes socioeducativos e J.S. foi levado 

à enfermaria da unidade por volta de 11:30hrs. Após a chegada do SAMU, J.S. foi 

levado para o hospital municipal Jorge Júlio da Costa dos Santos. Sua mãe chegou ao 

hospital às 17:00hrs e encontrou o filho já entubado e incapaz de abrir os olhos. Apenas 
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às 19:00hrs recebeu informações do médico, que relatou que o adolescente se 

encontrava bem em termos cardiovasculares, no entanto em estado grave, com suspeita 

de problema neurológico não identificado. Assim, precisaria realizar um exame de 

tomografia e, para tanto, de transferência a outra unidade hospitalar. Embora solicitado 

o exame com urgência, a ambulância para sua transferência teria chegado apenas às 

4:00hrs da manhã de 27/08/2016, algumas horas após o falecimento de J.S., registrado 

às 00h56min.  

O atestado de óbito indicou como causa da morte tamponamento cardíaco por êmbolo 

de gordura e hematoma subdural à direito. Quer dizer, J.S. sofreu uma pancada na 

cabeça quando no CAI-Baixada. A direção da unidade informou que a causa do 

hematoma teria sido uma queda sofrida pelo adolescente no banheiro, decorrente de mal 

súbito ocorrido quando tomava banho. 

O caso foi divulgado tanto em jornais de ampla circulação (G1, Band, O Globo, O Dia) 

quanto em pequenos jornais locais. A narrativa parece mais voltada à identificação de se 

tratar ou não de uma questão de saúde pública, posta a suspeita inicial de que J.S. teria 

meningite. Neste sentido, estão em disputa as versões do DEGASE (segundo a qual o 

adolescente foi encaminhado ao hospital por uma suspeita de meningite, após o início 

da manifestação de sintomas) e do SIND-DEGASE (de que J.S. foi internado às pressas 

por quadro avançado de meningite meningocócica). Uma constante é a referência às 

condições de superlotação e/ou insalubridade da unidade. O G1 chegou, inclusive, a 

adicionar um vídeo à reportagem, que expõe a precariedade do CAI-Baixada. Cessada a 

suspeita inicial de que se trataria de um caso de meningite, a causa mortis foi divulgada 

como um “tamponamento cardíaco”. 

A mãe de J.S. ajuizou ação de responsabilidade da administração combinada com 

indenização por danos morais face ao Estado do Rio de Janeiro e ao Município de 

Belford Roxo. O processo se encontra em fase de instrução probatória. Não houve 

qualquer movimento do Estado para a apuração da causa do hematoma subdural, com o 

intuito de confirmar se este foi efetivamente proveniente de uma queda ou se poderia ser 

efeito de uma agressão sofrida na unidade. 

 

 Incêndio na Escola João Luiz Alves (2016) 
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Em agosto de 2016, ocorreu um incêndio nas dependências da Escola João Luiz Alves 

(EJLA), unidade do DEGASE localizada na Ilha do Governador. R.B. faleceu apenas 

um dia após o fato, no Hospital Souza Aguiar. I.S. faleceu menos de um mês depois, em 

02/09/2016, no Hospital Municipal Pedro II. Outros sete adolescentes não identificados 

ficaram feridos. O uso de algemas foi mantido durante a internação hospitalar, ainda 

que não houvesse qualquer fato ou risco que o justificasse. R.B. e I.S. estavam 

dormindo no alojamento quando o incêndio acidental começou. Eles perceberam um 

forte cheiro de queimado e, ao olharem para cima, as chamas que estavam no colchão os 

atingiram, resultando em várias queimaduras nos seus membros superiores, costas, 

orelhas e no lado esquerdo do rosto. O fogo teria começado depois de uma “gambiarra” 

feita para que os adolescentes pudessem assistir à abertura dos Jogos Olímpicos. A 

versão oficial dos fatos, porém, é outra. O DEGASE alega que o incêndio teria sido 

causado por uma tentativa de motim, início de uma rebelião na qual os internados 

teriam ateado fogo nos colchões. 

A precariedade de condições na EJLA é contestada pela via judicial desde 1993. Neste 

ano, ajuizou o Ministério Público (MP) ação em face do Estado do Rio de Janeiro e, ao 

término da mesma, a sentença condenatória determinava a realização de obras 

infraestruturais e adaptação das instalações da unidade. Não obstante, a decisão:  

foi ignorada pelo poder público, como se não existisse no mundo dos 

fatos. Ao contrário, em ofício do DEGASE, datado de 29 de abril de 

2009 e endereçado ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude 

Infracional, nos autos do processo n° 2008.711.003547-0, informou o 

ilustre Diretor Geral daquele órgão que não há qualquer previsão de 

obras naquela unidade48. 

Posteriormente, em 20 maio de 199649, a Comissão Interamericana de Direito Humanos 

solicitou ao Estado brasileiro a adoção de medidas cautelares urgentes em favor tanto 

                                                        
48Extraída de: <http://p-
web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2015/06_Outubro_Novembro_Dezembro/DEST 
AQUES/21_peticao_cidh_degaseversao_sem_nome_das_vitimas.pdf>. 
49 À época, embora sob discurso questionável, já se prometia a construção de unidades no DEGASE no 
interior: “Loretti disse à Folha que em 1997 serão inaugurados CAIs (Centros de Atendimento Integral) 
nos municípios de Campos (norte do Estado), Barra Mansa (sul), Niterói (a 15 km do Rio) e Duque de 
Caxias (na Baixada Fluminense)”. Extraído de 
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/10/18/cotidiano/20.html>. 
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dos internos da EJLA quanto da Escola Santos Dumont e do Instituto Padre Severino, 

que estariam em perigo grave e iminente de sofrer dano irreparável. Em 26/07/1996, o 

Brasil informou as medidas supostamente adotadas no sentido da proteção desses 

menores e melhoria das condições das unidades, tendo se solicitado informações 

adicionais a respeito em 06/08/1996. Em 2005, a Defensoria Pública ingressou com 

ação civil pública a fim de sanar as irregularidades na EJLA. O processo, contudo, 

restou extinto sem resolução de mérito no dia 16/11/2010. Ademais, em 20/09/2012, 

negou-se provimento ao recurso interposto. Entendeu-se que se teria perdido o interesse 

de agir, pois, no ano de 2006, o Ministério Público e Estado do Rio de Janeiro formulou 

junto ao estado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com o objetivo de que o 

ente federativo procedesse à melhoria estrutural das unidades socioeducativas, uma vez 

que essas perpetuavam quadros de violação aos padrões da normativa nacional e 

internacional. O propósito era melhorar as condições infraestruturais das unidades e 

seus serviços médicos, instituir o incentivo a cursos profissionalizantes e criar 4 novas 

unidades - nas áreas de São Gonçalo, Região dos Lagos, Norte Fluminense e Vale do 

Paraíba. 

Uma vez que o TAC não foi cumprido, o Ministério Público, em 08/09/2009, entrou 

com a ação de execução de título extrajudicial e nesta, deu-se o prazo de seis meses para 

a conclusão do ajuste, sob pena de multa diária ao Estado de Rio de Janeiro no valor de 

30 mil reais. A decisão, porém, foi embargada, e os embargos - recebidos com efeito 

suspensivo, frustrando a execução do TAC - terminaram por serem parcialmente 

acolhidos em 24/03/2014. 

Em síntese, reconheceu-se, na decisão, que o TAC teve algumas de suas cláusulas 

cumpridas de maneira satisfatória: (i) fornecimento de três refeições diárias; (ii) 

fornecimento de avaliação e acompanhamento médicos, odontológico e ginecológico; 

(iii) fornecimento de medicamentos; (iv) acesso aos níveis de ensino fundamental e 

médio; (v) oferecimento de atividades educativas, recreativas e esportivas e culturais; 

(vi) oferecimento de cursos profissionalizantes; (vii) criação de espaço físico adequado 

para gestantes e púberas acompanhadas de bebês; (viii) atendimento personalizado com 

assistente social, psicólogo e pedagogo. Tal decisão, no entanto, não se sustenta frente a 

observação do estado real de coisas nas unidades do DEGASE. 
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Ao mesmo tempo, consolidou-se que algumas unidades não estariam oferecendo 

condições adequadas de segurança, higiene e salubridade (dentre as quais a EJLA não 

foi destacada) e quase todas as referidas no processo estariam superlotadas, bem como 

não se estaria empreendendo nestas a melhoria das condições estruturais a contento. À 

mesma data,  

A Vara da Infância e Juventude converteu a execução da obrigação de 

fazer (adequação das unidades de internação e semiliberdade aos 

termos previstos no TAC), em perdas e danos, fixando-se o valor de 

R$ 15.541.000,00 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e um reais), 

considerando ser este o valor estimado para a construção de uma nova 

unidade de internação50. 

 

A fundamentação utilizada na decisão se deu no sentido de que, diante da 

impossibilidade relatada de recuperação arquitetônica e adequação estrutural das 

unidades socioeducativas, prosseguir ao feito seria ineficaz e protelatório, de forma que 

ficaria, então, estabelecida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Não 

obstante, vez que os autos são sigilosos, não foi possível acessar informações referentes 

a eventuais recursos interpostos. 

Em 19 de novembro de 2014, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) 

propôs nova ação civil pública em face do Estado do Rio de Janeiro, solicitando que, 

como antecipação de tutela, o mesmo fosse obrigado a limitar a 90 o número de 

internados nas unidades Educandário Santo Expedito, Escola João Luiz Alves e Centro 

de Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa. Sendo priorizada a 

permanência dos adolescentes oriundos da capital.   

No dia 06/02/2015, a antecipação de tutela pretendida foi parcialmente deferida por 

decisão que veio a ser complementada em 02/07/2015, após o provimento dos embargos 

interpostos, estabelecendo que o DEGASE priorizasse pelo ingresso e permanência nas 

referidas unidades dos adolescentes da capital e da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Já em 26/02/2016, no bojo do mesmo processo, deferiu-se o pleito para que 

                                                        
50 Extraída de: <http://p-
web01.mp.rj.gov.br/Informativos/4_cao/2015/06_Outubro_Novembro_Dezembro/DEST 
AQUES/21_peticao_cidh_degaseversao_sem_nome_das_vitimas.pdf>. 
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fosse limitado o número de adolescentes em cada unidade à sua capacidade física 

máxima (no caso do EJLA, 112) e, por conseguinte, se deixasse de receber novos 

internos. Em 04/05/2017, homologou-se acordo para que fosse criada a Central de 

Vagas do DEGASE. 

Em 03/08/2015, o CDEDICA, da defensoria pública, havia ajuizado uma ação civil 

pública visando à melhoria de condições no EJLA. 

Resumidamente, a parte autora afirma que, em inspeção, na Escola 

João Luiz Alves, foram constatadas condições precárias de 

habitabilidade, salubridade e superlotação, com inexistência de agua 

potável e vagas em cursos; que há precariedade nas condições de 

habitabilidade, diante do fornecimento insuficiente de colchões e itens 

de higiene pessoal. Por isso, requer a antecipação da tutela para: (i) a 

interdição parcial da unidade, limitando a sua capacidade; (ii) a 

proibição de ingresso de novos adolescentes; (iii) a realização de obras 

de conservação na estrutura predial e nos alojamentos; (iv) a 

instalação de bebedouros e filtros; (vi) o fornecimento de materiais de 

limpeza e higiene. 

 

Por fim, em 2015, a Defensoria Pública elaborou petição direcionada à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, a fim de que sentasse o Estado brasileiro no banco 

dos réus em virtude das graves violações aos direitos humanos perpetradas por ações e 

omissões no DEGASE. 

Em relação ao incêndio ocorrido na EJLA, é importante afirmar que a unidade é 

marcada pela precariedade infraestrutural, pelo descaso e pela superlotação. 

Apresentando limitação física para 112 adolescentes, possuía 268 internos em 

18/02/2016. Embora já havendo decisão judicial, de 26/02/2016, estabelecendo que 

fosse limitado o número de adolescentes na unidade a sua capacidade física máxima, 

isto não ocorreu (conforme posteriormente se veio a afirmar inclusive no próprio 

processo). Também não foram construídas novas unidades (nem aquelas estabelecidas 

pelo TAC firmado em 2006 e muito menos as que se fariam necessárias para dar conta 

da atual superlotação no DEGASE). 
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O incêndio deixou nove adolescentes feridos, tendo R.B. falecido em 06/08/2016, e I.S. 

em 02/09/2016. Os adolescentes ficaram algemados durante seu tratamento médico-

hospitalar, sob alegação de que ofereciam risco de fuga, embora em estado grave de 

saúde. Defensoria Pública e Ministério Público firmaram recomendação - medida 

extrajudicial - com prazo de 10 dias, para a retirada das algemas, exceto em caso no 

qual o perigo de fuga não pudesse ser evitado por vigilância contínua de um agente 

socioeducativo, hipótese na qual deveria haver uma justificativa escrita. 

 

Eles estavam acomodados em três hospitais distintos, tinham três 

perfis distintos e nada disso foi considerado pela direção do Degase, 

que manteve todos algemados indistintamente, sob a alegação de que 

não possuíam agentes suficientes para impedir eventual fuga e garantir 

a segurança do local”, disse Janaína Pagan. Ainda segundo a 

promotora, as lesões sofridas por esses adolescentes enquanto 

cumpriam medida socioeducativa e a falta de justificativa concreta 

para a necessidade do uso das algemas gerou uma situação humilhante 

aos adolescentes, o que tornam inquestionáveis os danos morais 

sofridos por eles51. 

 

Os agentes de segurança não tinham nenhuma capacitação para combate de incêndios e 

a EJLA dispunha de precários equipamentos para situações de incêndio. Ao que indica, 

a unidade possuía apenas uma mangueira d’água52. 

O caso foi amplamente divulgado. O Extra informou acerca do incêndio no próprio dia, 

junto a um vídeo dos agentes de segurança apagando o fogo, imagens da unidade e, 

ainda, uma foto dos menores feridos. Tanto nesta reportagem quanto no dia seguinte, ao 

noticiar a morte de R.B., o jornal expôs apenas a versão do Sindicato de Servidores do 

DEGASE (SIND-DEGASE), de que o incêndio teria começado com um princípio de 

motim, e da assessoria de imprensa do DEGASE, segundo a qual os adolescentes 

“fizeram um tumulto” e “atearam fogo em um colchão”. Importante destacar que, em 

entrevista concedida ao Extra, o presidente do referido sindicato afirmou que “são cerca 

                                                        
51Extraído de: <https://www.mprj.mp.br/home/-/detalhe-noticia/visualizar/48514>. 
52Conforme nota de repúdio do próprio SIND-DEGASE, depoimento concedido à “Pública” e vídeo 
circulado pelo Extra. 
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de 120 vagas e tem 400 menores internados. Essa é uma tragédia anunciada. Esse lugar 

é uma bomba-relógio, vítima da negligência do governo”. No dia 08/08/2018, porém, o 

Extra noticiou novamente o caso, dessa vez trazendo também o relato da família de 

R.B., que afirmou ter sido o incêndio causado por uma “gambiarra” feita pelos 

adolescentes para que pudessem assistir à abertura dos Jogos Olímpicos pela televisão. 

Os familiares informaram, ainda, que R.B. não tinha acesso a atividades educativas, 

dividia um espaço pequeno com 12 adolescentes e dormia no chão por falta de camas; e 

que os familiares precisavam passar por revista vexatória ao visitá-lo. Por fim, trouxe os 

seguintes excertos: 

Meu filho era lindo. Quando entrei no hospital e o vi, não acreditei: 

estava muito queimado, muito mesmo. Deformado! Passei mal e 

desmaiei. Estou aqui à base de remédios: eu morri por dentro” disse a 

mãe (...). 

O padrasto, (...), quer explicações: “Estamos em busca de respostas 

para o que aconteceu com R.B., que estava em um sistema precário e 

superlotado. O Degase recebeu o nosso filho vivo e nos entregou ele 

morto e com um atestado de óbito. 

 

Cumpre pontuar que, após o fato, um servidor teria sido suspenso preventivamente por 

30 dias, sob justificativa de existirem “indícios de ato comissivo e omissivo do servidor 

em questão, que teria deixado de se preocupar com os internos e de diligenciar na 

situação”, além de ter havido “total falta de preocupação do Agente em expor a imagem 

dos demais servidores”53. A suspensão foi interpretada pelo SIND-DEGASE como um 

“ato de perseguição”, tendo sido elaborada uma nota pública de repúdio. Nesta, expôs 

que não há brigadas de incêndio na unidade, os agentes não recebem capacitação para o 

combate de incêndios e inexiste equipamentos de proteção individual para fazê-lo - 

tendo se destacado o fato de que dois agentes inalaram fumaça e um “chegou a queimar 

a mão superficialmente”. No que se refere à divulgação das imagens, questionaram se 

algum dos agentes filmados havia registrado queixa formal. Ademais, criticaram a falta 

de preocupação do DEGASE com o estado psicológico do agente, que teria sido há 

pouco linchado por um grupo de internos do CRIAAD Penha. Questionou-se, por fim, a 

                                                        
53Extraído de: <http://sinddegase.org.br/nota-de-repudio---suspensao-de-servidor.html>. 
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preocupação do DEGASE para com servidores e adolescentes face às unidades 

superlotadas e precárias, a agilidade para a punição, sem a mesma celeridade para 

“parabenizar a equipe de plantão que, em atitude heróica e totalmente sem suporte 

institucional, conseguiu salvar a vida de praticamente todos os rebelados”. 

Pelo G1, ao noticiar a morte dos dois jovens, foi exposta apenas a versão do DEGASE. 

A mesma abordagem foi adotada pela Band (no qual também inserida a foto dos 

menores feridos) e O Dia; porém, neste último, em dezembro de 2016, em uma 

reportagem que não visava especificamente retratar o caso, apontou-se apenas que “um 

curto-circuito atingiu a cela onde noves jovens dormiam”. No O Globo, trouxe-se a 

versão dos adolescentes sobreviventes, bem como informações trazidas pela Defensoria 

Pública e pela coordenadora do CEDEDICA, além de fotos, a fim de ilustrar parte dos 

estragos causados. 

Tanto BAND quanto O Dia, G1 e Globo informaram que Ministério Público e 

Defensoria Pública redigiram em conjunto recomendação de que não sejam utilizadas 

algemas para a contenção de adolescentes que estejam recebendo tratamento médico-

hospitalar, salvo se houver risco de fuga que não possa ser evitado pela vigilância 

contínua de um agente socioeducativo; caso este em que deve haver justificativa por 

escrito. Apenas o G1, porém, informou se tratar de medida extrajudicial, cujo não 

atendimento, para o qual estabelecido prazo de 10 dias, poderia gerar uma ação civil 

pública. 

A Pública elaborou reportagem em dezembro de 2016, contendo relatos dos familiares 

dos dois jovens mortos, além de relato de um dos sobreviventes do incêndio, segundo o 

qual: 

Estávamos tentando ligar a tevê quando aconteceu um estouro. A 

fiação de uma extensão pegou fogo e atingiu um colchão. Ryan era o 

mais apavorado com o fogo. Chegou a jogar água da pia nas chamas, 

mas o socorro demorou a chegar. Mesmo na hora de comer, ficamos 

presos. A quentinha é passada debaixo da porta. Quando alguém tem 

um problema de saúde ou queremos sair um pouco dali, a gente bica a 

porta. Na maioria das vezes, os agentes vêm já jogando spray de 

pimenta. Eles sempre usam essas armas e costumam dar madeiradas 

na nossa canela. 
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Também foi colhido o depoimento de um agente do DEGASE: 

No dia do incêndio, quatro estavam fora do quarto porque desceram 

para a atividade do dia, o futebol. Há muita fiação solta ali, e de 

repente as chamadas surgiram e não tivemos condições de contê-las. 

Suja e empoeirada, a mangueira d’água estava furada, não tínhamos 

nenhum tipo de equipamento nem treinamento para enfrentar uma 

situação dessas. Inalamos fumaça; eu fiquei com o braço e o rosto 

queimados. Tudo muito precário. Só havia dois extintores. Os 

menores foram levados nos carros do Degase para os hospitais. 

Deveriam ser transportados em ambulâncias para serem tratados no 

trajeto. Tudo muito improvisado. 

 

Uma carta de R.B., escrita para sua mãe em 26/06/2016, encontra-se na reportagem: 

“Mãe quero ti pedir desculpa por fazer você, M., minha avó passarem por isso 

novamente. Eu não queria que você ficasse triste por minha culpa quero ti falar que o 

meu maior sonho é que você se orgulhe de mim. Mãe te prometo que quando eu sai daki 

vai ser diferente não averá mais brigas entre nos. Mãe, se você souber como eu me 

arrependo de fazer você sofre se você souber quanta saudade eu sinto sua e do M., da 

minha avó, e do G., e do pirininin. Já faz um tempo que eu mi sinto sozinho. Eu to com 

medo desse meu caminho mas só briga entre nos não dá. Quando eu sai vai ser so 

alegria vamos fazer tudo o que eu não pude fazer enquanto eu to preso. Mãe cinto sua 

falta cinto falta da sua comida cinto falta do seu abraço cinto falta de ti ver. Mãe eu te 

pesso mas uma chance por favor não desista de mim ti prometo que eu vo mudar…! Te 

amo mãe”. 

Não foi possível identificar qualquer providência processual tomada pelos familiares de 

I.S. No entanto, a mãe de R.B impetrou ação indenizatória e de obrigação de fazer em 

face do Estado do Rio de Janeiro. Solicitou, em sede de tutela de urgência, o pagamento 

de pensão mensal por morte. A liminar, porém, restou indeferida; decisão esta mantida, 

ainda, em sede de agravo de instrumento interposto. O processo encontra-se em fase de 

instrução e pende de julgamento. 
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Ademais, o Ministério Público ingressou com ação civil pública a fim de que seja o 

Estado responsabilizado pelas vítimas do incêndio na unidade, requerendo condenação 

para indenizar as vítimas pelos danos morais causados e por permanecerem algemadas 

durante o atendimento médico em valores não inferiores a 200 salários mínimos para 

cada adolescente, como compensação às violações de direitos humanos perpetradas. 

 

 Tortura de B.S. no Educandário Santo Expedito (2017) 

 

Em março de 2017, B.S., adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de 

internação por 06 meses e 10 dias, foi transferido ao Educandário Santo Expedito, onde 

sofreu agressões por socos e chutes e pelo uso de spray de pimenta pelos agentes da 

unidade. Em 31/03/2017, a Promotora de Justiça de Tutela Coletiva da Infância 

Infracional da Capital efetuou a oitiva do adolescente com a finalidade de apurar as 

práticas de violência dos agentes nas unidades e de reconhecimento dos agentes 

envolvidos. Não obstante, até a presente data, não consta qualquer forma de 

responsabilização ou mesmo reconhecimento dos agentes em sede judicial. 

 

 Ação Civil Pública sobre Vetores e Pragas proposta pelo Ministério Público 

(2017)  

 

No processo supramencionado, verifica-se que no ESE – Educandário Santo Expedito – 

há sérios problemas em relação a incidência de vetores e pragas. Diante disso, a Ação 

Civil Pública proposta pelo Ministério Público visa, principalmente, que o Estado do 

Rio de Janeiro implemente um programa contínuo de monitoramento da incidência de 

vetores e pragas na referida unidade. A ação foi distribuída em 17/10/2017 e, até a 

presente data não houve resolução, tendo apenas uma decisão, em 16/04/2018, de 

indeferimento do pedido ministerial sobre a tutela de urgência. Foi solicitado como 

medida de urgência a implementação contínua de um programa de monitoramento da 

incidência de vetores e pragas na unidade Educandário Santo Expedito e, em caso de 

descumprimento, fixação de multa em valor não inferior a R$ 20.000,00. 

Desde o ano de 2013, há denúncias anônimas dando conta da existência de ratos e 

baratas nos alojamentos dos adolescentes e galerias da unidade. Certo é que a Gerência 
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de Controle de Vetores e Pragas da COMLURB, em resposta a um ofício no ano de 

2013, relatou que não há empenho por parte da administração da unidade em solucionar 

o problema e que os adolescentes ficam expostos a quadros de leptospirose, 

salmonelose, entre outras doenças, já que foi detectado a presença de ratazanas.  

No ano de 2015, o mesmo problema continuou assolando a unidade, tendo o relatório de 

vistoria técnica atestado que as condições de higiene dos alojamentos eram precárias, de 

modo que havia vazamentos, problemas hidráulicos, umidade, alimentos pelo chão, 

alguns alojamento sem iluminação, sem ventilação, bem como impossibilitados para o 

uso de chuveiro elétrico. Além disso, verificou-se a existência de ratos e baratas nos 

corredores da galeria. Em setembro de 2015, a Vara da Infância e da juventude da 

Comarca da Capital relatou que os adolescentes continuavam a reclamar insistentemente 

da presença de ratos e baratas. 

No ano seguinte, em março 2016, em vistoria realizada pelo Grupo de Apoio do 

Ministério Público, concluiu-se que a unidade ESE não apresenta um controle de pragas 

e vetores eficaz, já que verificou risco de presença de roedores, camundongo e ratazana, 

barata de esgoto, mosquito e mosquito da dengue, lacraia e pombo comum. 

Os pedidos do Ministério Público são para que se condene o estado do Rio de Janeiro a 

implementar um programa contínuo de monitoramento da incidência de vetores e pragas 

no ESE; se condene o Estado do Rio de Janeiro a indenizar os adolescentes submetidos 

a cumprimento de medida socioeducativa no Educandário Santo Expedito, a partir de 01 

de janeiro de 2013, a, no mínimo, o valor de 30 salários mínimos por cada indivíduo 

lesado; se condene o estado do Rio de Janeiro ao pagamento, a título de dano moral 

difuso, de indenização no valor mínimo de 150.000 salários mínimos que deverão 

reverter ao Fundo da Infância e Juventude. 

Conclui-se que no caso aqui relatado, por mais que não haja um caso em específico de 

tortura, há uma tortura institucionalizada, ferindo o artigo 5o, III, da Constituição 

Federal. Isso porque os adolescentes internados no ESE não possuem condições 

mínimas de habitação, higiene e salubridade, podendo a qualquer tempo contrair 

doenças seríssimas por conta de vetores e pragas encontrados na Unidade, ferindo com 

isso, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
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 Coações e Agressões sofridas por E.B., K.B., A.B. e W.S na Escola João Luiz 
Alves (2017) 
 

 

E.B., K.B., A.B. e W.S, foram vítimas de coação e agressões praticadas por agentes 

socioeducativos na Escola João Luiz Alves, em janeiro de 2017. Todos tiveram sua 

medida socioeducativa suspensa, exceto por K.B. Os diretores foram afastados. No dia 

18/01/2017, E.B. relatou à Defensoria Pública que estava solicitando há algum tempo 

sua troca de alojamento, para que saísse do 6-A, mas não foi atendido. Afirmou, ainda, 

que no início de janeiro, ele e os demais adolescentes haviam sofrido agressões por 

parte dos agentes socioeducativos. Tais agressões foram motivadas pelo fato de que 

E.B., após levar chineladas de outros três adolescentes, chamou pelos funcionários e, 

não sendo atendido, “bateu chapa”. Isso fez com que vários agentes socioeducativos de 

plantão retirassem o adolescente do alojamento e começassem a bater nele e em todos 

os demais, com chutes e socos. 

No dia seguinte, E.B. foi trocado para o alojamento 1-B; depois transferido ao 6-A; e no 

sábado, dia 07/01/2017, foi novamente posto no 1-B. Neste dia, o pai de K.B., ao 

verificar o estado de seu filho, procurou o diretor da unidade, demandando que os fatos 

fossem apurados. Antes de encaminhá-los para a delegacia, porém, os diretores 

chamaram E.B. para conversar. Na referida conversa, ordenou-se que o adolescente 

dissesse em seu depoimento que os outros internos haviam tentado matá-lo, justificando 

assim os ferimentos. Disseram, ainda, que se o fizesse, afirmando que os agentes não os 

teriam agredido, os diretores poderiam “adiantar” a situação dele”, enquanto, por outro 

lado, se as agressões fossem confirmadas, ele teria sua vida “atrasada”.  

Após a oitiva dos adolescentes, considerando o quadro reiterado de violência vivido 

pelos adolescentes, a Defensoria Pública pediu a suspensão das medidas de internação 

de todos, bem como o Ministério Público ingressou com representação judicial para o 

afastamento dos diretores. Na data de 30/01/2017, em audiência de instrução e 

julgamento, proferiu-se decisão em processo referente a K.B. pela manutenção medida 

“posto que o adolescente não apresentava uma situação social e de responsabilização 

capaz de gerar substituição da medida” com a transferência imediata do adolescente 

para o Cense Campos. Os demais adolescentes tiveram sua medida suspensa e os 
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diretores foram afastados. No entanto, E.B. foi morto em um confronto com policiais 

em 21/07/2017. 

O caso foi noticiado pelo G1, R7, O Dia, JB, BandNews e O Fluminense. Todos 

veicularam o nome dos diretores e agentes envolvidos. Há ação de apuração de 

irregularidades interposta pelo MP ainda está em trâmite e encontra-se, atualmente, em 

fase probatória. Em decorrência dela foram afastados os agentes socioeducativos e 

diretores envolvidos no caso.  

 

 Tortura e Morte de F.G. no CAI-Baixada em Belford Roxo (2017) 

 

No dia 03/09/2017, próximo ao seu aniversário de quatorze anos, F.G. foi encontrado 

morto em seu alojamento no CAI-Baixada em Belford Roxo. O adolescente teria sido 

espancado até a morte por outros menores após descumprir regras internas de 

convivência, pois teria supostamente havia inventado fatos sobre outro adolescente. 

F.G. foi espancado nos dias 02 e 03 de setembro de 2017, no alojamento 9, galeria A, 

do CAI-Baixada por sete outros adolescentes. Ele teria sido encontrado em grave estado 

pelos agentes socioeducativos e encaminhado à enfermaria da unidade, recebendo 

massagem cardíaca enquanto se aguardava a vinda do SAMU. Quando este chegou, 

porém, F.G. já havia falecido. Não constam explicações acerca de como F.G. foi 

brutalmente espancado durante dois seguidos sem que os agentes em plantão notassem 

o fato ou intervissem para interromper o espancamento.  

Ao que tudo indica, conforme histórico de seu processo, o adolescente sequer recebia 

visitas de seus familiares na unidade, vez que sua tia encontrava-se, à data, pleiteando a 

possibilidade de visitá-lo, sem que constasse qualquer decisão sobre o pedido. 

O caso foi noticiado por jornais locais, além de pelo G1, Extra, R7 e O Dia. O Extra 

estendeu-se em maiores detalhes à narrativa do caso, informando que: 

A sessão de espancamento teria começado na noite de sábado, 

segundo a polícia. As agressões teriam sido interrompidas, mas 

retomadas na noite de domingo. Conforme os relatos na delegacia, os 

agressores só pararam de bater porque a vítima começou a agonizar, 

ficando sem movimentos e sem fala. Um agente do Degase teria sido 
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avisado de que o rapaz estava passando mal. O menor foi 

encaminhado à enfermaria, onde foi feita massagem cardíaca. O 

Serviço Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado, mas 

quando a equipe chegou à unidade, o menor já não tinha sinais vitais. 

Em nota, o Degase informou que, "na noite deste domingo , um jovem 

foi encontrado morto após sofrer agressões de outros adolescentes em 

um alojamento do Cai-Baixada, unidade de internação e internação 

provisória, em Belford Roxo. 

 

Não consta nenhuma ação de responsabilidade impetrada contra o Estado pela grave 

omissão no caso e descumprimento da função de garantidor da integridade dos 

adolescentes internados. No entanto, foi apresentada representação por ato infracional 

contra os adolescentes supostamente envolvidos no caso em dois processos diferentes. 
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8. Memórias do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de 
Janeiro (MEPCT-RJ)  

 

O MEPCT/RJ foi criado dentro do bojo da implementação, no plano nacional, do 

Protocolo Opcional à Convenção contra Tortura da ONU (OPCAT), ratificado pelo 

Brasil em 2007. Deve ser ressaltado que apenas seis anos após a ratificação do OPCAT, 

em 2013, foi aprovada a lei que institui o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura, um dos primeiros passos para o longo caminho, ainda em curso, para a real 

implementação do Protocolo em nosso país. No que diz respeito à questão estrutural dos 

sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura, o Brasil ainda está em fase 

embrionária. Dos 26 estados e distrito federal, apenas 1454 possuem alguma lei ou 

decreto que institucionaliza um Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura 

(MEPCT) e um Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT), 

representando uma implementação de apenas 51,85% no que concerne à obrigação 

legislativa. No campo de implementação efetiva, o cenário é ainda mais grave: apenas 

nove55 possuem comitês, representando uma implementação de 33,33%, enquanto 

apenas dois56 mecanismos foram efetivamente instalados e encontram-se em atividade, 

representando 7,4% de implementação. 

O MEPCT e CEPCT do Rio de Janeiro constituem o primeiro sistema estadual de 

prevenção e combate à tortura implementado no país, após forte pressão organizada pela 

sociedade civil, principalmente de organizações não governamentais e movimentos 

sociais ligados ao combate à violência institucional e aos debates no campo da 

segurança pública. A implementação de ambos se deu no ano de 2011, fruto da 

aprovação da Lei 5778, de 30 de junho de 2010. O CEPCT-RJ é composto por onze 

membros do Estado e conselhos de classe profissional afeitos à temática, além de 5 

membros da sociedade civil, eleitos em reunião coletiva aberta ao público, convocada 

por meio de edital lançado pelo presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos 

da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Dentre suas principais 

funções encontram-se o acompanhamento da implementação, a participação na seleção 

dos membros e a avaliação e o monitoramento do trabalho do MEPCT/RJ. Já o 
                                                        
54Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia. 
55 Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rondônia.  
56 Pernambuco e Rio de Janeiro. 
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MEPCT/RJ é composto por seis membros com notória experiência no campo dos 

direitos humanos, nomeados pelo Presidente da ALERJ, para um mandato de quatro 

anos reconduzível por igual período. O órgão deve ter caráter multidisciplinar e buscar 

equilíbrio de gênero e representação de grupos minoritários politicamente. Nas regras de 

contratação, o CEPCT/RJ abre edital público, no qual permite-se a impugnação de 

candidatos por questões que possam afetar sua imparcialidade. É prevista na lei, ainda, 

as principais características para execução eficaz do trabalho do MEPCT, como 

independência orçamentária e de pessoal, acesso livre a qualquer instituição privativa de 

liberdade, dentre outros. Hoje, seis anos após a implementação do sistema no Rio de 

Janeiro, é possível afirmar que o monitoramento realizado pelos dois órgãos é eficaz, 

ocorrendo assembleias mensais do CEPCT/RJ que debatem formas de incidência em 

temas afeitos ao sistema carcerário fluminense, a partir dos relatos realizados pelo 

MEPCT/RJ em suas visitas aos locais de privação de liberdade e do acompanhamento 

das recomendações realizadas pelo órgão.  

É preciso destacar que o MEPCT/RJ realiza inspeções frequentes em diversos espaços 

de privação de liberdade do estado, publicizando seus relatórios anuais e temáticos em 

um site próprio, de fácil acesso, e realizando divulgação ampla dos mesmos, 

apresentandos por meio de audiências públicas e pela rede social facebook. Foram 

emitidos cinco relatórios anuais (2012; 2013; 2014; 2015 e 2016), seis temáticos 

(unidades de saúde; comunidades terapêuticas; progressão de regime; megaeventos; 

presos provisórios; meninas e mulheres privadas de liberdade) e um para informe 

auxiliar para as Medidas Provisórias vigentes na Corte Interamericana sobre o Instituto 

Penal Plácido de Sá Carvalho.57 

 

*** 

 

A existência e o trabalho do Mecanismo, frente ao cenário de tortura institucionalizada e 

estrutural que, nas condições em que estes existem, caracteriza os espaços de privação 

da liberdade no estado do Rio de Janeiro, é fundamental para a garantia de fiscalização, 

                                                        
57Trecho da pesquisa desenvolvida pelo NDH-PUC/RIO em parceria com a Subcomissão da Verdade na 
Democracia. 
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da realização de denúncias, e da publicização de informações e recomendações acerca 

desses espaços.  

Frente a um cenário de grave retrocesso político no Rio de Janeiro e no Brasil, com a 

eleição, em 2018, de representantes de partidos de extrema direita, é importante que tal 

organismo seja defendido como um pilar de luta e resistência. 

Trazemos aqui as memórias dos integrantes - antigos e atuais - desde a implantação do 

MEPCT/RJ, passando pelas dificuldades enfrentadas, pelos casos atendidos, pelas 

vistorias realizadas, e pelas conquistas alcançadas dentro de uma institucionalidade que 

não se dedica ao controle acerca das violações cometidas pelo Estado, à produção de 

memória e à publicização de informações. 

 

*** 

 

 Testemunho Coletivo dos Integrantes do MEPCT/RJ 

 

Renata Lira: Eu sou a Renata, Renata Lira, sou membra do Mecanismo Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT). Tenho mandato desde 2011, na verdade fui 

selecionada no edital de 2010, que vem selecionar os membros que vão trabalhar no 

MEPCT, a equipe. Porque que eu fui parar no MEPCT? Eu já trabalhava antes na 

Justiça Global, que é uma organização de Direitos Humanos aqui no Rio, que tem um 

trabalho de litigância internacional, com casos no Sistema Interamericano, na ONU. E 

eu trabalhava diretamente com esses casos. No que se refere à tortura, mais 

especificamente, eu trabalhei muito no caso do Damião Ximenes. E foi o primeiro caso 

face ao governo brasileiro em uma corte internacional. E a partir desse caso eu tive que 

estudar tudo que envolvia prevenção à tortura, legislação internacional e nacional, já 

que se referia à tortura em espaços de privação de liberdade, em manicômios e clínicas 

psiquiátricas. E eu já tinha uma militância anterior. Eu tinha feito a faculdade de direito 

em Sergipe, Aracaju. Terminei a faculdade lá, antes de terminar a faculdade eu comecei 

a fazer estágio em uma organização do movimento negro. Terminei e continuei, fiquei 

trabalhando como advogada dessa organização durante bastante tempo. E depois vim ao 
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Rio fazer estágio na Justiça Global, em 2004. E quando esse estágio terminou eles 

também me chamaram para continuar na organização e eu passo a integrar, 

definitivamente, a equipe da Justiça Global, para além de ter feito esse estágio em 2004. 

E aí eu tenho mais proximidade com os casos de locais de privação de liberdade. Aqui 

no Rio, eu começo a visitar as unidades prisionais junto do Conselho da Comunidade. 

Na verdade a Justiça Global, era ela quem coordenava o Conselho da Comunidade. 

Tinha ali pessoas da Pastoral Carcerária, do Grupo Tortura Nunca Mais, do CESeC, 

várias outras organizações que compunham no momento ali o Conselho da 

Comunidade. E a Justiça Global estava ali naquela coordenação, enfim, naquele grupo. 

Então a gente ia visitar algumas unidades com o Conselho da Comunidade, então, é a 

primeira vez que de alguma forma eu começo a entrar nesses espaços. E trabalhei 

alguns anos na Justiça Global com essas temáticas, com privação de liberdade e 

combate à tortura. E aí surge o MEPCT, para selecionar membros para compor a sua 

equipe, e eu achei que era interessante, que era o momento. E aí hoje eu já estou há seis 

anos trabalhando no MEPCT, renovei o mandato em 2015, e fico trabalhando até 2019 à 

princípio. 

Alexandre Campbell: Meu nome é Alexandre Campbell, eu sou psicólogo e estou no 

MEPCT há dois anos, desde a última eleição, desde julho de 2015. Meu histórico de 

trabalho é no campo da saúde mental. Em 2009, eu comecei a trabalhar na gerência de 

saúde mental do estado do Rio e, enfim, fiz parte da ação de fechamento de um hospital 

colônia, em Rio Bonito, que em 2010 tinha 400 pessoas lá dentro. E, enfim, teve todo o 

trabalho de chegar nesse hospital, fazer um censo psicossocial e fazer todo um trabalho 

com todas as equipes de todos os municípios. Era uma equipe de diversos municípios, 

pois era um hospital de referência de toda aquela região ali de Niterói, São Gonçalo. 

Tinha Municípios da Baixada e Rio de Janeiro. Fiquei, conclui o meu trabalho na 

gerência de saúde mental. Fui trabalhar em um CAPS-AD em Santa Cruz, trabalhei lá 

por três anos, né. E depois entrei para o MEPCT. A minha entrada para o MEPCT tem a 

ver com ter uma equipe interdisciplinar, composta por diversos atores que vêm de 

diferentes campos, e o campo da saúde mental certamente tem tudo a ver com o campo 

da privação de liberdade. Então, enfim, ter uma bagagem no processos de 

desinstitucionalização, de contato com os familiares e de entrada em um instituição 

total, faz com que eu pudesse me candidatar a entrar no MEPCT, e existir ali, naquele 

momento, o interesse de ter uma pessoa com um percurso próximo ao meu. 
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Patrícia de Oliveira: Então, meu nome é Patrícia de Oliveira, sou membra desde o 

mandato de 2011, entrei junto no mandato com a Renata (Lira), Isabel (Mansur), 

Taiguara (Souza), Fábio Simas e Vilma Mascarenti, que depois saiu, não passou pela 

sabatina. E eu venho de um movimento social, que são os familiares de vítimas de 

violência policial no estado do Rio de Janeiro. E antes de ajudar a fundar a Redes de 

Comunidades e Movimentos Contra Violência, eu participava muito do Centro 

Brasileiro, que era o centro de defesa do direito da criança e do adolescente, que 

trabalhava com adolescentes desaparecidos, pessoas em situação de rua e violência 

policial. O centro brasileiro ele acabou, e tinha algumas pessoas, que foi aí que eu 

conheci o pessoal de Acari, Vigário e outros familiares, foi aí que eu conheci a Vera 

(Alves), e as outras Veras. E aí a gente passou a fazer várias atividades juntos, até 

chegar ao MEPCT. E eu vou ser curta, porque se for parar para falar tudo, vira um livro, 

né (risos). E estar no MEPCT é super importante, principalmente para a construção do 

MEPCT. O MEPCT foi um órgão criado muito rápido, e mais pra frente posso falar 

isso.  

Vera Lúcia Alves: Eu sou Vera, Vera Lúcia Alves, como a Patrícia falou. Entrei...como 

a Vilma não entrou na primeira formação, eu entrei na primeira formação do MEPCT, e 

estou desde 2011 no MEPCT. A minha formação é administração, me especializei em 

administração financeira, não tem muito a ver com o tema, mas é essa a minha 

formação. Depois, obviamente, fiz alguns cursos com relação a conhecer um pouco o 

direito e conhecer as violações que a gente lidava todo dia. Mas porque eu comecei, 

sendo uma administradora, trabalhando, né? Foi porque eu tive, em 1994, o meu filho 

de 16 anos assassinado, mas eu queria entender, né, porque que as pessoas...porque, até 

então, (isso) não tinha chegado tão perto da família, era uma família muito grande a 

minha, essa questão de alguém morrer dessa forma. E eu queria entender porque alguém 

mata, como pode uma coisa dessas. E era um momento bastante turbulento no Rio de 

Janeiro, aconteceu muito sequestro, muita morte, aconteceu muita coisa mesmo. E eu 

queria conversar com o assassino do meu filho, ele (o filho dela) tinha só 16 anos, e eu 

queria conversar com ele pra entender porque alguém faria, alguém ia querer tirar a vida 

por nada, não era para roubar, não era para nada. E fui conversar em uma delegacia com 

essa pessoa. Fui muito destratada por ele, enfim, mas conversei, falei com ele e tal. E 

ele disse (que) ele não fez nada, matou porque matou e acabou, é isso. Mas o que me 

chamou atenção na delegacia, é que ele estava separado, ele era um homem muito 
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bonito, forte, robusto, e ele estava separado, solto dentro da delegacia. E vi as celas, 

porque antigamente os presos ficavam dentro das delegacias, né, ver as celas lotadas 

com aquelas pessoas amareladas parecendo pacientes de renal. E eu fiquei: como é que 

pode, um fica solto, que matou um menino, e os outros não. E por que isso? Porque 

acontece isso? E fui conversar com o padre da minha paróquia da Glória, padre Bruno 

Trombeta, um ícone na questão carcerária, e (o) padre Bruno disse assim: "A senhora 

quer conhecer o sistema carcerário para a senhora entender o que acontece lá dentro?" E 

eu disse: "Quero". E dali pra cá, isso foi em 1994, me envolvi em várias ações, 

começando pela Pastoral Carcerária, a seguir pelo Conselho da Comunidade, e também 

nos associamos ao Movimento pela Vida, que atendia vítimas de violência e que eu 

presidia. E nessa fase teve a chacina de Vigário, e então me juntei àquelas mães 

também, aliás tinha a Vera também. E me juntei à Vera Dias Carneiro, que militava na 

área de trânsito, que teve o filho assassinado por um artista. E eram as Veras que 

queriam mudar o Brasil. E então a gente trabalhava muito, atendia as vítimas, pelo 

Movimento pela Vida, tinha psicólogo, tinha advogado, funcionava muito bem. A 

Patrícia conheceu, e era um ponto de referência. Trabalhávamos no Centro de Defesa 

também. Representei a Pastoral (Carcerária) no Conselho da Comunidade e foi assim 

que fui eleita para o MEPCT, com esse histórico de, fui coordenadora estadual, fui 

coordenadora da macro região sudeste da Pastoral. Então, é essa a trajetória. Tive que 

conhecer um pouco do que a gente precisa para trabalhar no dia a dia em defesa das 

pessoas que são massacradas nesse nosso Estado. 

Fábio Cascardo: Eu sou Fábio de Almeida Cascardo, é, como o Alexandre, eu entrei 

em 2015, em meados de 2015, no MEPCT, para um mandato inicial de 4 anos, então, 

como Renata também termino em 2019, a princípio, meu mandato no MEPCT. A minha 

história, já na universidade, na PUC do Rio de Janeiro, onde me formei em direito, sou 

advogado, onde tem um Núcleo de Direitos Humanos, um espaço muito importante de 

formação para os alunos de direito da faculdade, e, enfim, onde eu passei a estudar o 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e me envolvi na monografia 

nos trabalhos em pensar o caso Araguaia, o caso dos militantes do PCdoB assassinados 

na região do Araguaia, durante a Ditadura Militar, e esse caso estava tramitando no 

Sistema Interamericano. Esse caso dizia respeito à todo (um) problema de justiça, com 

relação às violações de direitos humanos cometidas na ditadura militar no Brasil, 

violações de todo tipo, tortura, execução sumária, desaparecimento forçado, 
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desaparecimento de aldeias indígenas, enfim, uma série de violações que nunca foram 

recebidas nas instâncias judiciais. Então, fiz uma monografia sobre esse caso. Fiquei 

muito interessado em trabalhar com Sistema Interamericano e fui trabalhar na Corte 

Interamericana, no caso Araguaia, no período que houve a sessão e o caso estava 

tramitando na Corte. E lá, enfim, tive com as famílias das pessoas que foram 

assassinadas nas guerrilhas, aquilo foi muito forte na minha formação. E quando voltei 

para o Brasil, eu sabia que eu não queria trabalhar só com o Sistema Interamericano, 

mas eu sabia que eu queria trabalhar também com memória e com verdade, com direito 

à memória e verdade. E aí, vale lembrar assim, primeiro que eu também fui fazer 

estágio na Justiça Global, foi quando eu conheci a Renata, foi incrível, uma organização 

que tem uma história de atuação no Rio de Janeiro, no Brasil, no Sistema 

Interamericano, de pioneirismo, em relação aos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, 

eu era profissional voluntário na Justiça Global e na Comissão de Direitos Humanos na 

OAB, onde a gente começou a visitar, junto da Margarida Prado, o sistema 

socioeducativo, e eu lembro de ter ido em algumas unidades, inclusive o CAI-Baixada, 

e isso foi em 2010, o ano (em) que estava se forjando o MEPCT na ALERJ, e eu me 

lembro das discussões, de achar muito legal a criação do MEPCT. E de conversar com o 

Fábio Simas sobre a visita ao CAI-Baixada. E depois o MEPCT pegou esse relatório da 

OAB...então eu lembro muito dessas conversas, da gente trocar e-mail nesses períodos. 

Então...legal essa lembrança. Então, nas dificuldades de achar um emprego, em 2010, 

fui trabalhar até em um escritório de advocacia privada, mas depois consegui um 

trabalho no CDDH de Petrópolis. A gente começou a pautar a memória e a verdade na 

organização, e é uma organização com histórico nesse tema, com o Leonardo Boff e 

tudo. E lá, em Petrópolis, funcionou a Casa da Morte de Petrópolis, durante a ditadura 

militar. Então, a gente foi em duas frente nesse momento, pensar na memorização de 

lugares de tortura, através da Casa da Morte de Petrópolis, e fomentar a criação de 

movimentos sociais focados nesse tema. Então, passou a se articular o Coletivo RJ 

Memória, Verdade e Justiça do Rio de Janeiro, e acho que conheci a Noelle por aí, e 

durante o Ocupa Rio também. A gente começou a fazer um monte de coisa junto, né. E 

aí, enfim, mudando de emprego para emprego, porque a instabilidade na área de direitos 

humanos se faz muito presente. Essa militância por memória, verdade, justiça, com os 

crimes não só relacionados à ditadura militar, mas o legado das violações de direitos 

humanos e como a institucionalidade da ditadura reverbera nas violações no presente, 

foi marcando essa minha, ainda curta, trajetória nesses anos. Até que nessa militância 
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por memória, verdade e justiça, a gente clamava pela criação de Comissões da Verdade 

no Brasil. E não só foi criada uma Comissão Nacional da Verdade em 2012, como uma 

Comissão Estadual da Verdade no Rio de Janeiro, em 2013. E aí eu fui trabalhar na 

Comissão. A Comissão passou a desenvolver vários temas, com espaços de participação 

social bastante relevantes para pensar as violações também no presente, pensar na 

criação de lugares de memória do Rio de Janeiro, como no lugar do antigo DOPS e, 

para falar disso tudo, a gente teve vários momentos de interface com o MEPCT, 

inclusive em audiências na própria Assembleia Legislativa sobre tortura ontem e hoje, o 

MEPCT sendo chamado pela Comissão da Verdade para falar sobre espaços de privação 

de liberdade e sistema socioeducativo. E  aí fui criando uma relação com o MEPCT, 

com a equipe do MEPCT, e já nos finais dos trabalhos da Comissão da Verdade, abriu o 

edital para o MEPCT, e eu tinha muito interesse em compor a equipe, que eu respeitava 

muito. E, entrei para a equipe. 

Fábio Simas: Sou Fábio do Nascimento Simas, sou assistente social, formado pela 

UFRJ. Vou tentar resumir aqui um pouco, eu tenho mestrado também, né, em serviço 

social e estou fazendo doutorado também. Meu tema de doutorado é o tema da tortura e 

encarceramento no Brasil contemporâneo. No mestrado, estudei os homicídios de 

adolescentes no Rio de Janeiro, pós o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho uma 

trajetória profissional voltada para a defesa dos direitos humanos, principalmente da 

criança e do adolescente, trajetória pessoal também, de militância, indignação com a 

violência urbana. Eu sou de Guadalupe, um bairro da região Norte, que viveu muito 

esse contexto da violência urbana, inclusive o caso emblemático do Rio de Janeiro, a 

chacina da Via Show, meus amigos foram chacinados, no início da década de 2000. E 

acho que isso marca a minha trajetória pessoal e profissional. Depois de formado, o meu 

primeiro trabalho foi no Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, assim 

como Fábio e Graziela. O meu primeiro dia de assistente social foi o primeiro dia da 

Grazi como psicóloga na ponta. A gente compôs a equipe técnica, e os primeiros casos 

assim, não só os primeiros, mas a grande maioria, as testemunhas ameaçadas foram 

vítimas de tortura. (...). Depois eu fui trabalhar na organização, no Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos do Projeto Legal, que é um Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

com especificidade muito maior em relação à criança e ao adolescente, trabalhei no 

PPCAM, proteção à criança e ao adolescente ameaçado de morte, fui coordenador 

estadual durante dois anos. Fiz parte, também no âmbito do Projeto Legal, além de 
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diversas atividades de militância, audiência pública, visita ao sistema socioeducativo, 

fui do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, junto da Grazi. Essa 

experiência no âmbito da infância e do adolescente foi uma das coisas que me 

credibilizou a entrar no MEPCT. Entrei no MEPCT em 2011. Ah, eu também tenho 

uma especialização em direitos humanos, também um pouco antes de entrar no 

MEPCT. Eu participei também de algumas reuniões, junto da Patrícia, sobre o que seria 

o MEPCT, lá para 2009, 2010, se não me engano. Eu trabalhei no MEPCT de 2011 a 

2015, fiz o meu primeiro mandato junto aos colegas daqui e dos que não estão aqui: 

Isabel Mansur, e do Taiguara, e do Antônio Pedro, que foi da segunda equipe. Trabalhei 

no MEPCT durante 4 anos, depois eu fui reeleito e depois pedi exoneração, me 

desliguei do MEPCT em função da minha chamada no concurso público, eu sou 

professor da escola de Serviço Social da UFF. Também já lecionei na Universidade do 

Grande Rio, na Baixada Fluminense. Essa experiência de 4 anos no MEPCT, foi uma 

experiência incrível, tanto no pioneirismo que a gente teve, não existia nada parecido no 

Brasil com essa experiência. A gente batalhou muito para construir isso, para construir 

institucionalidade no trabalho do MEPCT, acho que isso foi um legado que a gente 

deixou. E, depois eu fui para o Comitê (Estadual de Prevenção e Combate à Tortura), 

representando o CRESS, fui para o Comitê de Combate à Tortura, coordenei o Comitê 

durante 2015 e 2016, enquanto representação do CRESS, do Conselho Regional (de 

Serviço Scoial). Hoje continuo na UFF, no doutorado, estou estudando também, meu 

objeto de pesquisa é o tema de tortura e encarceramento e atualmente eu sou perito da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Vladimir Herzog vs. Brasil, cuja a 

audiência foi anteontem na Costa Rica. E hoje também sou da Coordenadoria de 

Serviço Social, tomando posse na semana passada e coordeno a Comissão de Direitos 

Humanos. E no âmbito do MEPCT e do Comitê estou retornando provisoriamente a 

representação do CRESS no Comitê de Combate à Tortura. 

Graziela Sereno: Eu sou Graziela Sereno, a minha formação é em psicologia. Desde a 

minha graduação eu sempre trabalhei, fiz estágio, pesquisa, nessa área da criança e do 

adolescente. Em 2004, me formei, e começo a trabalhar no Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos em Petrópolis, no dia 21 de abril de 2004, né Fábio? Foi quando nos 

conhecemos e começamos a trabalhar no programa de proteção à vítimas e testemunhas 

e depois, dei continuidade nesse meu trabalho, nessa minha atuação, que eu acho que 

não é só um trabalho, acaba sendo uma implicação e atuação dentro do campo de 
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direitos humanos da criança e do adolescente, trabalhando no PPCAM, que é um 

programa de proteção à criança e ao adolescente ameaçado de morte. A partir da minha 

atuação nesse programa eu, representando a instituição, que é o Projeto Legal, fui 

representar a instituição no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nessa 

oportunidade eu comecei a perceber como o adolescente autor de ato infracional não era 

tema de discussão dentro desse conselho, então uma das premissas, um dos focos do 

trabalho que eu e Fábio enquanto conselheiros (fizemos), era tratar desses adolescentes. 

E a gente acabou coordenando o plano de trabalho que elaborou o Plano Municipal de 

Atendimento Socioeducativo, aí claro, voltado para as medidas de meio aberto. E depois 

disso, eu fui representar a instituição no Conselho Estadual de Defesa da Criança de do 

Adolescente. Já nesse período, eu já coordenava o programa de justiça juvenil, onde 

tinha o trabalho mais focado nas famílias e no atendimento aos adolescentes que 

estavam privados de liberdade. E isso, claro, né, dentro desse contexto, conversando, 

fazendo visitas de monitoramento pelo CEDICA, e impulsionando o Plano Estadual de 

Medidas Socioeducativas, que a gente começou lá em 2008, né - porque eu acho que é 

(de) 2006 o SINASE -, e ele só foi elaborado agora, em 2014, 2015, por uma decisão do 

Ministério Público, para a gente entender esses processos históricos. A violação de 

direitos sempre esteve presente no (sistema) socioeducativo. Hoje mais do que nunca. E 

dentro deste meu percurso, o CRP (Conselho Regional de Psicologia) me chamou para 

ser colaboradora do conselho, e como colaboradora a gente participa de alguns espaços 

de articulação política. E naquele momento eu fiquei no Comitê, representei o CRP no 

Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Quando, então, veio o edital de 

2015, e então eu me habilitei, por conta desse meu histórico de atuação no campo 

socioeducativo. E acho que foi isso que me credenciou para concorrer a essa vaga e 

estar ocupando esse lugar desde 2015. Ah, fiz mestrado em psicologia social e o tema 

do meu mestrado, e aí foi um desafio muito grande, pois eu sempre trabalhei e militei na 

defesa do adolescente, e no meu mestrado eu me coloquei o desafio de olhar para os 

agente socioeducativos, que são os grandes violadores de direitos, onde eu fiz uma 

cartografia das forças que possibilitavam, pesavam (na) ação desses profissionais dentro 

do DEGASE. Eu acho que isso foi muito importante depois, quando eu comecei a 

trabalhar no MEPCT, pois quando a gente faz uma visita em um espaço a gente tem que 

reparar o todo, inclusive as forças que estão imbricadas na produção da violência e na 

manutenção das violências desses espaços. 
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Patrícia de Oliveira: Então, o MEPCT surge numa reunião em janeiro de 2010, né. E 

aí nessa reunião tinha algumas organizações, estava PT, Justiça Global...e aí pensa-se 

em elaborar um Mecanismo do Rio, já que estavam sendo criados outros Mecanismos 

em outros países. Depois tem uma audiência pública na ALERJ, com um membro do 

Subcomitê espanhol, e depois dessa audiência pública que trata da Polinter da Praça 

Mauá, que já estava aberta, e ali foi decidido que deveria se criar o MEPCT do Rio de 

Janeiro. Tudo aconteceu entre janeiro e fevereiro, e a lei ficou pronta no mês de março. 

Essas e outras organizações, e várias pessoas, participaram da escrita do projeto de lei. 

O projeto foi escrito pelo Tomás Ramos, que trabalhava no gabinete do deputado 

Marcelo Freixo, e a Verônica (Freitas) que também trabalhava lá. Então, eles ficaram 

incumbidos de escrever e depois encaminhar por e-mail para todos verem se estava 

certo. E o projeto de lei foi muito debatido, né, porque as pessoas tinham a preocupação 

de que o MEPCT não fosse, de que as pessoas que fossem eleitas não ficassem ad 

eterno. Pois as pessoas acabam se acostumando, então essa foi uma das preocupações. 

Então conseguimos, em março, ter a lei pronta, depois ela foi levada para ALERJ, e ela 

recebeu muitas emendas, dezenove emendas. E aí, no dia da votação, esse grupo com 

várias pessoas fizeram a movimentação na ALERJ, pedindo a votação e só dois 

deputados que não votaram na lei. E, então, a lei foi publicada no dia 30 de junho de 

2010, que é o dia da lei, que foi feita uma atividade no sindicato dos jornalistas, que 

estava no Brasil uma representação da Comissão Interamericana e nesse dia foi lançado 

vários projetos de lei, inclusive a da criação do Conselho (Estadual) de Direitos 

Humanos, da lei do Comitê (Estadual de Prevenção e Combate à Tortura), e a criação 

do MEPCT. Então, foi muito rápido, porque as pessoas estavam empenhadas, e além de 

tudo isso teve vários debates, então a lei que cria o MEPCT e o Comitê ficou do jeito 

que as pessoas queriam. E aí foi criado o Comitê em setembro. Com a publicação da lei 

(de criação do MEPCT) em junho, começou-se a pensar como seria o Comitê. Então 

abriu-se a chamada pública para a eleição de cinco organizações da sociedade civil. E a 

eleição dessas cinco organizações da sociedade civil aconteceu em setembro, tudo isso 

em 2010, no auditório da ALERJ. Foi eleita para o Comitê: o Tortura Nunca Mais, a 

Justiça Global, Redes Comunidades e Movimentos contra Violência, Projeto Legal, 

Centro de Defesa de Petrópolis e tinha o DDH que abriu mão (da vaga), porque o 

Tortura Nunca Mais ia ficar fora.  E aí essas organizações começaram. A sociedade civil 

precisava fazer uma assembleia sua para decidir quais seriam as organizações e depois 

que foram eleitos os membros do Comitê, (foi) que o Comitê começou a trabalhar e 
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redigiu o edital de seleção dos membros de MEPCT, que a primeira eleição começou no 

dia 10 de dezembro de 2010. Mas depois a gente demorou muito para tomar posse, foi 

previsto a gente tomar posse no dia 10 de fevereiro de 2011 e isso acabou não 

acontecendo, porque na criação da lei não tinha os cargos, então acabou virando uma 

batalha.  

Renata Lira: Foi o primeiro sistema estadual de prevenção de combate à tortura 

aprovado no Brasil, o Rio de Janeiro foi pioneiro nesse sentido, não existia sequer o 

nacional, mas existia do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o primeiro que aprova uma 

lei efetivamente e coloca em funcionamento um sistema de combate à tortura. É 

importante dizer que o ano de 2010 era um ano de eleição, foi um ano propício para que 

essa lei tivesse uma aprovação maior. Além disso, a gente já tinha, nessa época, três 

anos de UPP, a gente já tinha uma batalha de toda a sociedade civil e movimentos de 

luta contra a violência policial. A gente vinha de 2007, que tinha sido a Chacina do Pan, 

de uma movimentação muito grande no Rio. Todos esses fatos, de alguma forma, eles 

corroboram para que o MEPCT, a lei que cria o sistema estadual fosse aprovada. Existia 

uma pressão muito grande. A Patrícia falou da Polinter Mauá, a Justiça Global já tinha 

enviado algumas medidas cautelares, para Comissão Interamericana, falando da 

superlotação da Polinter Mauá. Na época, como a Vera falou, a gente ainda encontrava 

presos nas delegacias, antes do projeto da delegacia legal, que veio a ser instituído e que 

teoricamente não existiria mais carceragem na delegacia. E acho que foram anos muito 

potentes e vibrantes na história de direitos humanos no Rio e que colaboraram para isso, 

para a aprovação dessa lei. É uma lei que traz deputados de partidos diferentes, com 

atuações diferente, mas que nesse ano, um ano propício, para que as pessoas 

conseguissem negociar, dialogar, e aprovar...Não à toa...não é porque o Rio de Janeiro é 

mais do que São Paulo, Bahia ou o próprio Alagoas - que já tinha uma lei - decorre de 

um contexto mesmo de luta, de muita pressão da sociedade civil e dos movimentos 

sociais. 

Fábio Simas: A lei 5778/2010 (lei do MEPCT/RJ) é considerada, no sistema 

internacional de direitos humanos, uma das legislações que mais cumpre o Protocolo 

Facultativo das Nações Unidas para Prevenção à Tortura, no que se refere à 

independência da escolha dos membros. Os mandatos serem intercalados, a diversidade 

de gênero, raça e etnia, de se ter um critério interdisciplinar, e de ter um critério que, 

embora não esteja na legislação, a gente sempre utiliza, é o critério de experiência em 
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determinadas áreas temáticas diferentes, no que se refere à tortura, privação de 

liberdade, saúde mental, socioeducativo, movimento social, sistema prisional, acho que 

isso faz uma grande diferença. Como a Patrícia falou, a gente foi eleito em 2010, a 

gente tomaria posse em fevereiro, mas até o MEPCT funcionar, a conjuntura de 2010 

para 2011 se modificou, a ALERJ teve um novo presidente, Paulo Melo, cuja a 

afinidade, ou não afinidade, com o tema, não era muito propícia para o MEPCT. Entre 

fevereiro e julho a gente lutou muito, fez muita manifestação. Depois de muita 

mobilização, de participação, a gente lotou o plenário da ALERJ, quando se tinha 

acesso muito mais fácil ao plenário da ALERJ. Foram criados  cargos na ALERJ, os 

membros do MEPCT, de acordo com os procedimento internos da ALERJ, foram 

sabatinados e a gente tomou posse em julho, 1° de julho de 2011 que a gente começou 

mesmo as atividades. 

Renata Lira: É bom que se diga, para além de presidências, partidos etc..., que essa 

falta de estrutura, proposital na verdade, nós não tínhamos nenhuma estrutura para 

trabalhar, ela é, eu imagino, que ela não acontece só com o MEPCT, né. A gente 

começa a  perceber que aquilo pode acontecer em outros espaços da casa, e as pessoas 

ficam muito livres para não fazer nada e receber os seus salários religiosamente todo 

mês. Pois nós ficávamos muito livres, então a gente só precisava aparecer para assinar o 

ponto. Durante quatro anos, nós poderíamos ter feito isso, será que isso não ocorre em 

outros espaços? Outros órgãos?  Ninguém nunca nos questionou. Agora, como é um 

grupo que tinha vontade, que vinha de uma militância e de lugares que não tinham nada, 

que não tinham estrutura também, não ter estrutura não era novidade para a gente que 

vinha, ou de movimento social ou de organização de direitos humanos que não tinha 

muita grana, mas a gente tinha essa intenção, essa vontade de fazer acontecer, de 

estruturar, de criar essa institucionalidade, como o Fábio falou. Então, a gente tentava 

de todo jeito, a gente ia para sala do CRESS, a gente ia para sala da OAB de Direitos 

Humanos, a gente tentou inclusive a biblioteca da casa, para que a casa percebesse a 

nossa existência. A gente percebeu que era importante circular dentro da casa para não 

ser um corpo estranho dentro da casa, o que parece que a gente ainda é até hoje, em um 

outro patamar. Então, para a gente era difícil entender como que nós recebíamos o nosso 

salário corretamente e não tinha nenhuma cobrança. A gente não tinha como fazer 

visita, então a gente pedia carro para os nossos parceiros do Comitê.  A primeira visita 

que a gente fez foi no CAI-Baixada, como o Fábio falou, que é uma unidade do 
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departamento de medidas socioeducativas, com o carro do Projeto Legal, que era uma 

organização que fazia parte do Comitê. Depois também fomos com carros e kombi do 

CRP. A gente foi durante muito tempo com o carro cedido pela Secretaria de Direitos 

Humanos e Serviço Social, a gente fechou um acordo informal com eles e todo dia de 

visita a gente sempre tinha um carro deles pra ir visitar, foi fundamental essa 

disponibilidade da Secretaria de Direitos Humanos naquela época. Então, por isso que 

eu quis falar sobre isso, da fragilidade né. Que é um órgão que tem uma 

institucionalidade, que é reconhecido, respeitado, que de alguma forma tem uma 

institucionalidade dentro da casa, mas ainda é muito frágil também. Por isso que a gente 

vai construindo, cuidando. Vai buscando pensar que resposta política que o MEPCT vai 

dando para as demandas, né, porque nós passamos, e a gente gostaria que o órgão 

permanecesse.  

Fábio Cascardo: Nessa conjuntura internacional, em 2006 tem a aprovação do 

Protocolo Facultativo à Convenção Contra Tortura das Nações Unidas, que o Brasil 

firma em 2007, é esse protocolo que é o protocolo que obriga os países signatários a 

criar Mecanismos Nacionais de Prevenção e Combate à Tortura, que tem toda essa 

metodologia, que já foi explicada, de visita permanente aos espaços de privação de 

liberdade. Isso em 2007, que é o período de muitas conferências nacionais de direitos 

humanos, tem o Plano Nacional de Direitos Humanos em 2009, que fala da criação de 

Mecanismos. E a lei nacional, que vem só em 2013, depois da do Rio de Janeiro. O 

Comitê Nacional (de Prevenção e Combate à Tortura) se estabelece em 2014, e o 

Mecanismo Nacional só vem a ter membros em 2015. Então, tem toda essa conjuntura 

de debate nacional e internacional, porque esse sistema que a gente fala “sistema 

estadual”, porque é a interlocução direta entre o Mecanismo da ONU, o Mecanismo 

Nacional...e os Mecanismos locais. Então, a tentativa é que haja um sistema de 

interação permanente internacional, de denúncias e monitoramento de espaços de 

privação de liberdade. 

Vera Alves: Tinha um coordenador nacional (da Pastoral Carcerária) que era um 

austríaco, que era bastante inovador. E ele dizia “tem um grupo que vai lá para rezar, e 

tem um grupo que vai lá para observar e ver o que a gente pode fazer para melhorar 

dentro do presídio”, e foi isso que eu e algumas pessoas aceitamos fazer, olhar as 

questões estruturais. Em relação à isso fiz muito curso de arquitetura prisional, de olhar 

as questões de doenças, de tuberculose, como é que faz para diminuir. Eu entrava nos 
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presídios, porque eu era agente de Pastoral, mas na verdade, agente de Pastoral nunca 

nem fui, porque tinha fazer um curso que eu nunca fiz.  Mas o trabalho que eu fazia não 

precisava do curso, que era mais para quem ia cuidar da questão religiosa mesmo. Então 

a gente andava, visitava os internos, as internas e via as violações que eram cometidas. 

Isso em 1994, a partir de 1994, já no início de lá para cá. Eu entrei no presídio e não saí 

nunca mais, e estou lá até hoje, mais de 23 anos. Muitas violações, a gente chamava o 

diretor, fazia como o trabalho que hoje eu faço no MEPCT, falava, pedia e dizia, se era 

atendimento médico...lógico, tudo em uma situação bem melhor do que hoje, tinha 

remédio, médico, enfermeira. A gente visitava, ia no seguro, no castigo, mandava tirar, 

e sempre fizemos esse trabalho, entendeu? 

A superlotação era melhor. O que havia muito, que hoje é (de) outra forma, nessa época 

existia a tortura, o espancamento, hoje essa coisa é mais velada e é uma coisa que é feita 

de uma outra forma. Eles apanhavam, ficavam em um lugar molhado, escuro, não sei 

quantos dias. Hoje não tem mais espaço. A tortura hoje é você colocar cem homens em 

um lugar que caberia oito homens, então não precisa torturar, não precisa bater. Não 

precisa de pau de arara, isso já é suficiente, não tem comida suficiente, não tem médico, 

não tem nada, então você fica ali confinado, sendo torturado. Depois desse período, 

conheci Marcelo Freixo no Conselho da Comunidade. Fazíamos um trabalho excelente, 

fazíamos uma dobradinha, tínhamos uma equipe muito boa. Tinha a Hilda do CRESS, 

que era extremamente eficiente, tinha um grupo muito, muito, bom. Tinha a Márcia 

Badaró do CRP, Justiça Global, era um grupo muito, muito, eficiente. A associação de 

familiares de presos, era um grupo que atuava de verdade...Nos presídios e delegacias, 

pois nós tínhamos as delegacias, né, a Polinter Mauá, Polinter Neves, que eram 

masmorras, muito pior que masmorras. Tinha a Polinter Grajaú e ainda tínhamos muitas 

vezes, na maioria das delegacias, a mistura das mulheres e homens, não ficavam juntos, 

mas ficavam próximos, o que era uma coisa absurda, totalmente inaceitável, que nós do 

MEPCT atualmente conseguimos que fosse modificado. Fizemos uma pressão muito 

grande e podemos dizer que isso é uma coisa que o MEPCT obteve. Mas a gente 

avançou negativamente no sistema carcerário.  

Graziela Sereno: A primeira vez que eu entrei no sistema socioeducativo, eu era 

estagiária da vara da infância, foi em 2000. Se eu fechar o olho hoje, me vem a memória 

do cheiro que eu senti da unidade, que foi a (Escola) João Luiz Alves. E eu sempre 

penso que eu não posso esquecer esse cheiro, eu não posso deixar de estranhar esse 
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cheiro, porque se eu deixar de estranhar, eu vou deixar de ver, talvez, aquelas violações. 

Eu estou falando isso, porque quando a Vera fala do socioeducativo, a gente tem todos 

os órgãos de controle, a gente tem uma legislação maravilhosa, a gente tem produções 

acadêmicas, a gente tem familiares que lutam, né, nessa área. Se eu pensar um pouco 

assim, em 2000, para hoje, a superlotação está muito pior, naquela época não tinha 

tantos adolescentes. O próprio MEPCT, né Fábio, o Fábio fala muito isso, o MEPCT 

começou em 2011, eram novecentos e oitenta adolescentes internados, hoje já são dois 

mil, quase dois mil e quinhentos meninos internados, em seis anos. Então, em 2000 

quando eu comecei a frequentar, e depois como conselheira, sempre fiscalizando, 

sempre buscando essa socioeducação. Como a Renata falou, eu não encontrava nas 

unidades...a gente não encontrava no socioeducativo “o” socioeducativo. O que a gente 

ainda encontra hoje é um sistema muito violento, muito punitivo. Talvez por se tratarem 

de adolescentes. E comecei a refletir, porque hoje, quando a gente vai para um espaço 

para discutir isso, todo mundo fala que é por conta da superlotação, da crise, mas lá em 

2000 também não tinha essa socioeducação, quantos adolescentes já foram assassinados 

dentro do socioeducativo? Nós temos casos emblemáticos, como o Andreu, que foi 

morto na segunda passagem, ainda na central de triagem. Tem o caso do Cristiano, 

também em 2008, que foi no ESE (Educandário Santo Expedito). Que era um menino, 

teve até uma audiência pública na ALERJ, que a mãe mal conseguia falar, e o Diretor 

Geral do DEGASE falando que o menino caiu do vaso sanitário, sendo que lá nem vaso 

sanitário tem, é um boi. E, né, ele foi a primeira passagem dele, era um corredor polonês 

e ele não protegeu a cabeça dele e, enfim, tomou todas as porradas, né, desculpa usar 

esse termo para um vídeo institucional, na cabeça, e teve um traumatismo craniano. 

Então, todos esses casos que a gente vai atendendo, que a gente vai escutando essas 

mães. Fora outros, né, acho que depois a gente pode aqui lembrar mais. E por ter todo 

esse arcabouço teórico, eu acho, no sistema socioeducativo, de como deveria ser, de ter 

tantas discussões, eu lembro que na minha monografia eu fiz sobre os laudos das 

psicólogas, eu lembro como aquilo me estranhava muito, pois era uma psicóloga 

falando “O adolescente cometeu um ato infracional, pois a família é desestruturada, pois 

o pai está preso, porque o pai é alcoólatra”, e aquilo me remexia, porque eu pensava, 

como uma profissional da psicologia, né? A gente é estudante e aquilo instiga. Você ir 

para uma audiência, e se você for hoje numa audiência, está aí o filme Juízo que não 

deixa eu mentir, você vê que ainda tem essa concepção do menor, de quem é esse 

adolescente, da culpabilização da família. Então, esse ranço do sistema socioeducativo, 
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que é o judiciário, que é a delegacia que faz a apreensão desse menino, é na execução da 

medida, que é o DEGASE, ou a Secretaria Municipal, nos casos das medidas em meio 

aberto, diz como a gente vê ou consegue fazer a socioeducação. Afinal, o que é a 

socioeducação? É quase uma tese de doutorado isso.  

Teve um agente que falou pra mim e pra Renata: "Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta 

pra vocês, se eu não posso bater, se eu não posso matar, o que que eu faço então?" 

O sistema reproduz essa lógica punitiva do sistema prisional. No sistema prisional falta 

roupa, comida, colchão, no socioeducativo também, e aí justificado pela crise do 

Estado. Não tem escola, né, todas essas condições do tratamento que deveria ter, não 

tem. E tem uma violência muito mais explícita. Ontem mesmo, ou anteontem, a gente 

recebeu uma denúncia de um adolescente que, indo para o curso do jovem aprendiz, 

encontrou com o agente socioeducativo, e o agente bateu nele e em outros. O menino 

foi fazer o registro de ocorrência com a família e o delegado não quis registrar, porque 

não tinha o nome (do agente). E a gente acionou o Ministério Público, a tutela coletiva 

do socioeducativo, ela tá encaminhando, ela vai tentar conversar com a família, porque 

o menino não estava na unidade, o agente já estava fora do serviço, mas eu acho que 

isso é importante, porque mostra como esse agente vê o menino e como é o trabalho que 

ele desenvolve dentro da unidade. 

Alexandre Campbel: Que é da situação, por exemplo, que a gente experimentou, no 

ano passado quando teve o incêndio, que vários meninos se machucaram muito 

seriamente, três adolescentes morreram. E o MEPCT teve a oportunidade de ir nos 

hospitais gerais onde esses meninos estavam internados. E a gente foi lá fazer um 

trabalho que nenhuma outra instituição faz, que é conversar sobre aquilo. Os meninos 

estavam algemados na ferida, e a Defensoria também se aproximou nessa situação...mas 

o judiciário, o Ministério Público, o DEGASE, eles reforçavam uma prática que é de 

nenhum contato com o que é muito complexo. "É isso, ponto". "É perigoso, ponto". 

"Não pode, ponto". Discursos que botavam a culpa nos meninos, né. De uma violência 

que ela só vai se reforçando, se reforçando, porque não tem espaço, não tem furo, 

respiro para pensamento, para sustentar dificuldades, a parada é violenta nesse sentido, 

né. E a superlotação escancara isso, porque ela impossibilita que qualquer coisa 

aconteça. Dentro das unidades existem profissionais querendo fazer coisas, querendo 

propor coisas, trabalhos, mas o quadro atual ele de fato...porque que um adolescente ou 
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um adulto encarcerado fica muito tempo dentro da cela ou do alojamento? Porque a 

instituição não funciona, tem pouco guarda, tem pouco agente, tem pouco tudo.  

Mais cedo, a Grazi falou da questão do agente né, como ele simboliza o agressor, mas 

existe um sistema que funciona para que as coisas sejam assim. O tempo inteiro,, a 

gente tem que discutir isso: qual é o papel do judiciário, dos promotores de justiça, 

enfim, eu lembro da conversa que eu e Fábio tivemos com os profissionais de saúde do 

hospital e como isso (da violência) estava reforçado lá.  

Fábio Cascardo: Nós fomos conversar com os profissionais, a gente conversou com os 

profissionais de saúde, com a direção e com os agentes do DEGASE que estavam 

responsáveis pela custódia dos meninos. E é impressionante que todos falavam muito de 

um resgate que teve de uns cinco meses antes, de um traficante do Comando Vermelho, 

(o) Fat Family, no mesmo hospital que eu e Alexandre estávamos, que é no Souza 

Aguiar. E eles se referenciavam numa operação super complexa para resgate de um 

comandante do tráfico de drogas de uma comunidade inteira do Rio de Janeiro, de um 

comando que tem direção nacional, para falar da violação de meninos que estavam 

amarrados na cama, sem conseguir sequer falar de tão frágeis (como justificativa para 

manterem eles algemados). Então, esse discurso do inimigo é muito presente. 

Realmente, é impressionante, aquela situação ali. A gente foi ao extremo, fizemos 

denúncia no MP, prestamos depoimento nesse caso, houve uma mobilização do MP 

estadual em relação a isso, o MP emitiu uma nota obrigando que tirassem a as algemas, 

essa com a defensoria, e acabou que essa promotora sofreu represálias na instituição, a 

nota dela foi rechaçada pelo Procurador Geral, Procurador de Justiça do Estado do Rio, 

e os meninos ficaram algemados até voltarem às unidades de socioeducação, em 

condições totalmente insalubres. 

Fábio Simas: Um caso muito marcante, do Galpão da Quinta, a primeira vez que a 

gente retirou um preso que tinha sido espancado. A gente foi super maltratado na 

delegacia para fazer o registro de ocorrência de um preso que tinha sido agredido. Mais 

marcante que a espera, porque a gente ficou o dia todo para isso, foi o atendimento no 

Instituto Médico Legal, pois o médico fez um atendimento de quarenta segundos, né, 

com um preso espancado. E a primeira, e uma das únicas perguntas, foi sobre qual o 

tipo penal que ele respondia. Só para você ter ideia do que é isso. Tem um caso 

marcante de uma adolescente que foi espancada algemada em uma baliza, esticada, de 



 

717 
 

roupa íntima. Tem o caso de um menino de Campos que foi duramente espancado e 

sofreu também violência sexual do agente socioeducativo. Acho que fazendo uma 

síntese disso tudo, do porque essas coisas acontecem, é uma experiência incomparável, 

você ver isso na prática.  

No sistema penitenciário, as pessoas têm uma cor de pele, o cheiro do sistema, enfim. 

Quando você atravessa aquele muro do Ary Franco, as coisas são totalmente diferentes, 

parece que você está em uma outra galáxia, outra realidade, enfim. Isso revela muito o 

tratamento que o Estado brasileiro dá, representando interesses burgueses, da classe 

dominante, à população pobre que não é obediente, digamos assim, de uma maneira 

geral, né. O que isso representa, né? Em termos de violência, o tratamento que é 

possível: é marcado por muito autoritarismo de Estado, na nossa construção social 

sempre, sempre, foi autoritário, mas tem um legado da ditadura muito forte, e isso está 

nas instituições de privação de liberdade. Muitos dos militares da ditadura assumiram 

postos na segurança pública dos estados, há um legado da ditadura muito presente. 

Militarizado, sobretudo, militarizado não só no que se refere à gestão, tendo em vista 

que o Secretário da SEAP é um coronel, do socioeducativo também, mas nas relações 

sociais, nas relações estabelecidas dentro do cárcere: são rígidas, militarizadas. É um 

retrato fiel de como é elitista, racista, machista, a classe dominante brasileira. A gente 

está no sistema, vê a superlotação e tal, com muita convicção do papel fundamental que 

o sistema de justiça, e estou falando especificamente do MP e do Judiciário, reproduzem 

isso. O judiciário brasileiro é profundamente racista, elitista, branco, burguês, 

corporativo. Para mim, dos poderes constituídos da República, o que mais precisa 

reformar é o judiciário. 

Renata Lira: Sobre o perfil, o Fábio já disse né, a gente tem vinte anos de ditadura, 

mas três séculos de escravidão, então é um peso, aí que a gente reconhece, na hora que 

você entra no sistema prisional. Não tem meio termo, é um sistema extremamente 

racista, ele é realmente forjado, estruturalmente racista, ele não é transversalmente 

racista, ele é estruturado em cima de uma ideia racista, capitalista, etc. Acho que Fábio 

já conseguiu descrever quem são os presos e presas que gente encontra lá. Dessas coisas 

que os meninos estão colocando aqui, eu achei interessante frisar, que o Fábio falou que 

no início a gente trabalhou muito para construir uma metodologia de trabalho no 

MEPCT, e a gente construiu uma metodologia de trabalho pro MEPCT de visitas, 

relatório, com base no sistema prisional de 2011, que tinha mais ou menos 29.000 
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presos. Hoje a gente tem um MEPCT trabalhando com uma metodologia que tenta 

atender a mais de 50.000, então, em seis anos a gente teve um aumento absurdo da 

população carcerária. A gente continua com seis membros no MEPCT e uma população 

carcerária que quase dobrou. Então, se antes a gente dizia que tinha que ir pelo menos 

em três (pessoas) para fazer uma visita minimamente decente, para olhar todos os 

espaços da unidade, conversar com todos os presos, ir em todos os espaços da unidade. 

Hoje a gente vai em quatro, pois só cabem quatro no carro. E em determinadas 

unidades, a gente precisa escolher qual galeria a gente vai visitar e qual a gente não vai 

naquele dia. Hoje, a gente tem unidades que tinham novecentos presos que agora tem 

três mil. Então a gente precisa pensar antes, "Bem, quantas galerias são?" "Dezesseis". 

"Então com quantas a gente vai falar?" "Oito". Vamos chutar números de galerias e 

vamos tentar conversar com o máximo possível de pessoas. As demandas são inúmeras 

e a gente passa muito tempo lá dentro conversando com eles. E para além desse 

sentimento de impotência mesmo, que resposta você vai dar para aquele número 

absurdo de homens com um vida miserável que tá vivendo ali? Para além disso, tem a 

questão de hoje você ter um presídio que cabe novecentos com três mil, e cinco agentes 

para tomar conta de todas essas pessoas. O que nos faz questionar também como que 

isso não explode. 

É estranho que não ocorram rebeliões como aquelas todas as semanas no Rio de Janeiro, 

porque viver da forma que eles vivem, não é viver. E a quantidade de agentes para a 

quantidade de pessoas torna difícil de entender como não tem rebelião toda semana no 

Rio de Janeiro. 

O crime...eu me lembro muito de uma, isso já tem tempo, eu me lembro de ir em uma 

unidade em que todas as celas estavam superlotadas, muito acima da capacidade, e que 

eu cheguei em uma cela pra conversar que tinham bem menos homens do que era 

possível. Tinham 75 comarcas, porque eles fazem não só beliches como triliches, e tinha 

uns trinta homens, algo assim. E eu perguntei porque as outra estavam superlotadas e a 

deles assim. Não me parecia uma cela de regalias ou algo parecido. E aí um preso virou 

para mim e falou assim “Porque mata-se pouco no Rio de Janeiro”. Era uma cela de 

homicídio, que tinha obviamente muito menos homens, e o diretor tinha separado todo 

mundo de homicídio em um lugar só, e tinha muito menos. E todas as outras tinha 

muito mais tráfico. Então, isso é o reflexo do que a gente vive hoje, da guerra as drogas, 

desse “inimigo traficante”. 
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E é isso, que a gente tivesse que lidar somente...para começar, (sou) totalmente 

abolicionista, entendendo que prisão não é solução para nada...se a gente tivesse que 

começar, né, em ter que lidar somente com quem comete crimes mais graves, a situação 

seria completamente outra. A gente encontrou, uma certa vez, no Ary Franco, que é  um 

presídio subterrâneo, que tem celas subterrâneas, é exato, nós encontramos um homem 

que estava queimado, ele estava todo queimado, com o corpo cheio de feridas horríveis, 

porque ele tinha tentado fazer um gato e não tinha conseguido, mas tinha sido preso pela 

polícia. Então, ele estava preso, por tentativa de gato, furto de energia elétrica. Ele 

tentou, se queimou, ele não conseguiu, ele foi preso e ele estava lá, dentro do Ary 

Franco. Encontramos também taxista que tinha licença falsa, e estava rodando com 

licença falsa, o cara já estava há três meses preso, perdido no sistema. 

Já não existiam muitas carceragens, mas a gente ainda encontrava mulheres e homens 

em celas um de frente pro outro e transportados no mesmo veículo. Então, a gente 

conseguiu que isso não mais acontecesse, a gente apelou pra ela (Martha Rocha, que era 

chefe da polícia civil na época), enquanto mulher inclusive. E a gente conseguiu que 

isso fosse, de alguma forma, modificado. 

Graziela Sereno: Renata falou que a maioria é por tráfico, as mulheres também, hoje 

elas são muito mais presas e apreendidas por associação ao tráfico. O artigo 33 acaba 

tendo desde recepção, endolação, enfim, né. E a gente viu, no último levantamento do 

DEPEN, o aumento de mulheres encarceradas. Em relação às visitas, não que visitar 

homem não tenha impacto, né, mas quando você vê o adolescente e a mulher são outras 

especificidades. E a gente, quando vai visitar uma mulher, não pode esquecer da questão 

de gênero presente na nossa sociedade, da violência de gênero, que a gente vive ela 

cotidianamente. E quando você vai no sistema prisional para mulher, a gente vê isso na 

carne, a gente não só fala no campo teórico, a gente acaba vendo aquilo e vendo como 

que o sistema prisional só reproduz essa violência de gênero. Como ele não abre sequer 

espaço pra potência do feminino dentro daquele lugar, né. A gente encontra as agentes 

super maquiadas, cabelos compridos, marcando ali seu lugar de “Olha aqui”, enquanto 

as mulheres (presas) sequer podem usar brinco, porque pode virar uma arma. “Questão 

de segurança”, que eles falam. Vê gestantes sentadas no chão, porque não têm cadeira 

pra sentar. Encontrar com mulheres que dizem que foram presas amamentado o filho e 

que teve que ouvir que “Seu leite vai secar dentro da cadeia”. Então, isso são coisas que 

mais do que tocam, transformam a nossa vida. Então falar das mulheres presas e das 
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condições, assim, não têm diferença. Os presídios femininos não são adequados pra 

essas mulheres, principalmente pras mulheres gestantes, que ficam junto com as outras 

presas, só numa galeria diferenciada. A última refeição dessas mulheres é as 16:00 

horas da tarde, elas só vão ter uma refeição depois às 7:00 horas. E o que a gente 

escutou de uma agente de segurança foi “Mas elas podem guardar comida e comer mais 

tarde”. 

Alexandre Campbell: A violência mais ativa parece ser mais presente e mais comum 

com as mulheres, a gente escuta mais xingamentos, esculachos, violência mesmo, 

enfim, têm a ver com a questão do sistema, né, elas estão menos protegidas, elas são 

menos visitadas, elas estão mais abandonadas, elas não têm a organização, por exemplo, 

das facções, que evidentemente protege. Tem uma sensação de cada um por si mais 

presente, elas tão numa situação de muito abandono. 

Renata Lira: (A gente) costuma ouvir muito das direções, aí tanto nas direções na 

administração penitenciária quanto no departamento de medidas socioeducativas, que é 

“Muito difícil lidar com mulheres. As mulheres são muito difíceis, elas são histéricas 

por natureza. Então é muito complicado lidar com mulher.” Então a gente encontra, por 

exemplo, agentes femininas muito mais recrudescidas do que os agentes homens. 

Quando você entra nos presídios, os agentes não nos recebem com grandes gentilezas, 

por óbvio, eles sabem que a gente tá indo ali fazer um determinado trabalho. Mas as 

agentes mulheres são ainda mais fechadas. O que a gente percebe, de ouvir das 

mulheres encarceradas, é que elas são muito mais autoritárias, elas são muito mais 

agressivas. A gente ouve com certeza muito mais relatos de agressão. E quando a gente 

falou que a superlotação já é algo torturante, sim, a superlotação é um traço da tortura 

no cárcere. Mas a gente não quer dizer que ela (a tortura direta) não exista, a gente não 

quer dizer aqui que não exista tortura dentro do sistema penitenciário, não é isso, ela 

existe sim. Agora, a gente ouve menos relatos porque se torna mais difícil lidar com um 

número muito maior. Agora, no caso das mulheres, ultimamente inclusive, nós temos 

escutado muito mais casos de agressão, muito mais casos de xingamento, desrespeito. 

Dignidade nenhuma, zero pras mulheres, né. O direito, ele não foi pensado por 

mulheres, para mulheres. O direito penal muito menos. Todas as unidades prisionais não 

foram pensadas para mulheres, a gente não têm nada que atenda a especificidade de ser 

mulher. A gente tem mulheres que parem (têm filhos) dentro de um isolamento, porque 
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“Ela é louca, tá gritando. Mas porque mulher é assim mesmo, porque ela grita, porque 

ela é maluca, porque ela é histérica, então, não têm problema”. 

A gente ouve das presas trans, assim como dos presos trans, muito mais dos presos 

trans, que eles não podem se relacionar com outro. Se uma agente perceber que você ta 

mandando bilhetinho pra outra presa, você toma uma CTC, que é um processo 

disciplinar dentro da unidade. Então, você não pode se relacionar, quando a gente sabe 

que, de alguma forma, embora as presas trans (no sistema prisional masculino) também 

sejam agredidas e torturadas simplesmente por serem trans, a gente sabe da 

permissividade de que elas tenham relacionamentos dentro das unidades. Já com o preso 

trans (no sistema prisional feminino) a gente não percebe essa permissividade, a gente 

percebe o preconceito muito claro. Eu lembro de uma vez que a gente foi numa unidade 

feminina e que a gente tava conversando com a enfermeira e ela falou que aquilo ali era 

um “absurdo”, que “tinha pederastia naquele local”, “elas aqui têm muitas doenças, isso 

aqui é um local de pederastia”. Então, se uma agente de saúde que deveria estar na 

unidade pra protegê-las, pra trabalhar no cuidado daquelas pessoas, reage dessa forma, 

as vê com esse olhar, imagina como que é pra mulher. 

Fábio Simas: Outra coisa que é absurda é a unidade de adolescentes, de mulheres 

socioeducativas, ser composta majoritariamente por agentes sócio educativos homens. É 

muito pesado isso e têm inúmeros casos de violência. 

Renata Lira: A gente tem hoje tramitando na ALERJ, um projeto de lei que obriga, por 

incrível que pareça é necessário uma lei que obrigue, que numa unidade feminina, de 

adolescentes meninas, só tenham mulheres trabalhando, assim como na de mulheres 

adultas. A gente chegou a esse absurdo, né, de ter que buscar na ALERJ uma forma de 

garantir que só mulheres cuidem das meninas. Porque a gente recebe inúmeros relatos 

de agressões sexuais, que são totalmente camuflados e velados, você não consegue 

comprovar nenhuma agressão sexual, mas os relatos eles chegam sempre. 

Fábio Cascardo: Há um problema muito grande de transparência na produção de 

dados, com relação ao sistema prisional, pra gente fazer análise do presente e análise 

histórica do que aconteceu. Você pergunta pra Vera como que era nos anos 90 e nos 

anos 2000, a verdade é que a gente têm muito poucos dados consistentes sobre a história 

do sistema prisional. O MEPCT  lida com esse problema rotineiramente, todos nossos 

relatórios falam sobre a transparência, que o estado do Rio de Janeiro promova a 
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informação e dê acesso as informações que ele já possui, mas a gente tem muita 

dificuldade nisso, né. 

O que acontece nos anos 90 até aqui, pós ditadura, que o sistema prisional passa a ser 

uma ferramenta institucional de classe, como o Fábio colocou lá na frente. O Estado, 

representando interesses de classes, passa a fomentar um sistema prisional inchado, 

cheio de pessoas pobres, negras, esses perfis, essas categorias que a Grazi vinha 

falando. A gente já falou também de ditadura militar, de escravidão, e hoje em dia a 

gente fala muito da guerra às drogas. Enfim, a abolição da escravidão no Brasil não 

solucionou todos os problemas sociais que o país vivia e vive. O fim da ditadura militar 

não solucionou todos os problemas sociais que o Brasil vivia e vive. Só que, sem 

dúvidas, são pontos de inflexão gigantescos na história política do país e de uma certa 

emancipação das camadas populares. A Renata falou de abolicionismo também, a gente 

já falou de guerra às drogas, eu acho que a gente analisa muito isso, que o passo a ser 

dado com relação a regulamentação do mercado, da produção e do consumo de drogas 

teria um impacto gigantesco, não só no sistema prisional, mas no que acontece nas 

periferias e nas favelas. Que na verdade, o sistema prisional ele é um anexo, hoje em 

dia, das periferias e das favelas, ele é um puxadinho. As pessoas que tão lá dentro do 

sistema prisional, são as pessoas que estavam nas favelas e nas periferias um dia antes.  

Mas nem a gente, que somos trabalhadores hoje em dia desse tema, conseguimos os 

dados suficientes pra fazer uma análise, do que foi a história do sistema prisional no 

Brasil e nas últimas décadas. 

Em 1990, 90 mil presos, é fácil decorar esse número. De lá pra cá, a população de agora 

700 mil pessoas, ou seja sete vezes o crescimento, em anos supostamente democráticos. 

Nesse período, já soma mais de um milhão de homicídios pelos policiais militares 

nesses anos todos. Então, mais uma vez, a tortura é um instrumento da manutenção de 

poder. A gente vê isso muito claramente entrando rotineiramente no sistema prisional. 

Na democracia você vê, já cravadamente em 1990, a lei de crimes hediondos. Inclusive, 

nós temos uma constituição que cita crimes hediondos, uma constituição que cita tipo 

penal, o que diz da democracia que a gente tava construindo naqueles anos ali que, 

embora de pós ditadura, também eram anos de neoliberalismo. Aí vem lei de crimes 

hediondos, 2006 uma nova lei de drogas, que mudou a lei da ditadura militar, de 1976. 

Em 2006, quando vem essa lei, era 9% da população prisional relacionada à crimes com 

drogas. Uma lei que deveria organizar socialmente o problema das drogas, entendo as 
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drogas como uma questão social. Não, ela vem de uma forma punitivista, seguindo a 

ONU inclusive, de erradicar as drogas, “um mundo sem drogas é possível, vamos 

estabelecer uma lei pra acabar com as drogas”. O que você tem agora, 20 anos depois, é 

28% da população prisional com crimes relacionados a drogas. Ou seja, um terço. 

Então, se você tira os presos provisórios, se você tira a questão de droga...mesmo se as 

drogas fossem um crime, não precisava ser um crime praticado mediante violência, isso 

se dá porque a repressão ao tráfico de drogas se dá de maneira armada. Então, você vê o 

sistema prisional sendo realmente um laboratório, como diz a Ana Luiza Flauzina, de 

uma grande engenharia genocida. E fazer análise do sistema prisional, ela tem que estar 

sempre articulada com falar do que acontece nas favelas, nas periferias e com essas 

outras categorias minoritárias na representação política. 

Patricia Oliveira: Uma visita que a gente fez numa unidade prisional era meia 

quentinha (para comer), era pouquíssima comida. Em 2014, no antigo José Frederico 

Marques, em Bangu 10, era um copo de sopa que os presos estavam bebendo. Começou 

a crise, começou a falta de dinheiro, então não estava se pagando alimentação, então era 

um copo pra se alimentar. 

A gente não vai conseguir transferir um preso pra uma unidade, a gente já até conseguiu 

fazer muito, hoje em dia tem uma dificuldade muito grande de transferência, porque são 

poucos carros do SOE, então tem presos que ficam aguardando vinte dias no 

isolamento. 

Então, uma cela com 32 pessoas, onde só cabem 8, isso é muito ruim, né, porque você 

não consegue tomar banho, você não consegue fazer nada daquilo que você deveria 

fazer. A água é aberta várias vezes ao dias, só que com o número de presos muito 

grande, esse tempo que a água fica aberta não dá tempo de fazer nada daquilo que você 

deveria, num espaço que deveria ter três, quatro, né. Porque as unidades acabaram 

aumentando, dizem que aumentaram a capacidade, só que são as mesmas unidades e em 

algumas unidades construíram mais uma comarca (plataforma de cimento onde os 

presos dormem), e aí isso acabou aumentando a capacidade. Têm unidade que até o 

espaço embaixo da cama onde da pra colocar um papelão, vira uma vaga.  

É muito difícil dizer que (o preso) vai sair melhor se não têm colchão, não têm 

alimentação, não pode tomar banho. Sem tudo, como é que você quer que uma pessoa 
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saia melhor? Sem contar com agressão, né, porque todo mundo é ser humano, toda ação 

tem uma reação. Imagina você ficar apanhando. 

Teve uma visita, que a gente viu um senhorzinho, que ele tava passando mal, que ele 

não aguentava nem caminhar até o carro do SOE, aí os outros presos carregaram ele no 

colo e aí até botaram no carro e o agente gritando com ele, o agente só parou de gritar 

porque a gente foi acompanhar de perto ele entrar na viatura. Mas ele tava tão magro, 

tão magro, tão magro, que ele não tinha condições. Ele já tava passando mal há vários 

dias, já tinha pedido atendimento médico e pra sorte dele a gente chegou naquele dia na 

unidade e acabou encaminhando ele pro atendimento médico. 

Alexandre Campbel: Existem muitos problemas em relação à execução penal, um 

número alto de presos provisórios e, enfim, os processos demoram pra correr, o preso 

não troca de unidade. Ele fica na unidade como preso provisório depois de já estar 

condenado, quando tá condenado (e) ele deveria ir para uma unidade do semiaberto, ele 

também não vai. As unidades do semiaberto não funcionam como deveriam funcionar, 

não têm projetos de fato que estimulem a ressocialização, o trabalho, a saída. Essa é 

uma questão também, a superlotação ela também tem esse viés do sério problema do 

andamento do fluxo da execução penal. 

Patrícia Oliveira: O primeiro caso que o MEPCT atuou, foi numa denúncia no sistema 

socioeducativo, que é uma unidade chamada CAI-Baixada, que fica lá em Belford 

Roxo, que é uma unidade de privação de liberdade de adolescentes do sexo masculino. 

Que foi uma denúncia trazida na época pela organização Projeto Legal, que era membro 

do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, trazendo notícias de um 

espancamento coletivo de adolescentes, que incluía até um enfermeiro da unidade. O 

MEPCT, que na época não tinha estrutura, foi até essa unidade com um carro do Projeto 

Legal, e a gente pôde constatar que realmente tinha acontecido, né, tinham muitos 

adolescentes ainda com muitas marcas uns dois, três dias depois, não foi muito tempo. 

Então, depois disso a gente tomou algumas providências, a gente, na época, fez várias 

reuniões, chamamos a direção da unidade na sala que era emprestada pela OAB, pra 

poder conversar com o Adilson, que era diretor, e aí a gente já começou pegando essa 

denúncia que era muito grave. 

Renata Lira: Foi a primeira visita do MEPCT ao socioeducativo, no DEGASE, acho 

que foi a primeira visita, e já porque tinha essa denúncia. Assim, e o que chamava 
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atenção era que o enfermeiro, a pessoa que supostamente deveria acolher os garotos 

dentro das suas necessidades de acesso a saúde, era também um dos agressores. Um 

enfermeiro teria dado uma paulada na cabeça de um dos garotos e teria um corte. A 

gente chegou lá e ainda encontrou o garoto com um corte costurado na cabeça. E o que 

é incrível é que, muito embora os meninos contassem o que tinha acontecido, eles 

tratavam isso como algo corriqueiro, assim né, tipo “Ah é, tiraram a gente, bateram”. O 

menino que tava costurada a cabeça tratava daquilo com muita naturalidade. Não era 

algo assim “Meu deus, que horror”, porque pra eles é isso...parece que é algo 

naturalizado. Essa cultura do espancamento dentro de uma unidade do socioeducativo, 

ela é tomada pelos garotos também, não só pelos agentes, os garotos também tratam 

com naturalidade. Não que aquilo não os afete, não que eles não coloquem de alguma 

maneira o que lhes causa aquele espancamento. Mas de alguma forma, nós percebemos 

que é algo do cotidiano daquela unidade. Quem entra, já sabe que vai ser assim. 

Uma outra vez, nessa mesma unidade, no CAI-Baixada, ele recebe meninos de várias 

facções e, muito embora os adolescentes não sejam, digamos assim, muito orgânicos 

dentro de uma facção, eles se dividem, se reconhecem, como facção e o DEGASE, 

muito embora separe eles em alojamentos pela facção, na hora de ir pra escola, vão 

todos juntos. O que a princípio é interessante, é uma ação positiva, porque é uma 

tentativa de tentar desconstruir essa ideia de facção, de inimigo. Mas você precisa ter 

um plano pra se algo der errado, qual o plano B, né? Que que a gente faz se tiver algum 

problema entre esses garotos de facções rivais que estão assistindo aula na mesma sala? 

E o que aconteceu foi que teve realmente um problema entre garotos de facções rivais e 

a solução que eles deram foi chamar a PM da região, que entrou, espancou todo mundo 

e acabou com a confusão. Esse é o plano de ação para um conflito entre os garotos. 

Quando nós chegamos também dessa vez, e a gente dessa vez entrou com celular, a 

gente conseguiu registrar as marcas no corpo dos meninos, inclusive um que é super 

emblemático, que é o coturno na costela desse garoto. A gente tem a imagem do coturno 

do policial bem marcado na costela de um dos garotos. E eles tomaram aquela decisão 

como a melhor decisão, "a decisão foi correta" e se acontecer de novo é isso que se 

presume, né. É uma unidade que não fica na Ilha do Governador, como a Patricia falou, 

fica em Belford Roxo, então daqui até chegar um grupamento de segurança 

especializado do DEGASE, tem o CSINT, que tem esse grupo mais organizado pra 

conter algum conflito, certamente ele não vai chegar a tempo lá em Belford Roxo, e aí a 

primeira autoridade que eles chamam é a Polícia Militar. 
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Vera Alves: O caso da menina que foi algemada na grade, né, na ponta dos pés. Ela 

cometeu alguma falta dentro da (unidade) Santos Dumont, que hoje em dia têm outro 

nome, que é Professor Antonio Carlos Gomes da Costa, e ela foi punida, aliás, não só 

ela, esse modo de punir já era mais ou menos comum, de algemar com o máximo que 

você conseguisse esticar o corpo numa grade, sem roupa, só de calcinha, ficar ali por 

horas e ainda apanhar, e ela relatou tudo. Nós tivemos lá e ela teve a coragem de relatar, 

realmente constatamos que acontecia, acontecia outras vezes. E as meninas lá nessa 

unidade são muito levadas a não falar muitas coisas. Elas são muito monitoradas e 

coibidas. A gente tem visto várias aberrações, tipo menina grávida internada nessa 

unidade, que não deveria estar. Menina com bebê nessa unidade também. Então, como 

no sistema carcerário, elas, também lá na unidade socioeducativa, também são muito 

massacradas. 

Renata Lira: A gente recebeu a denúncia, chegou na unidade e questionou a diretora, 

era uma diretora na época, se a garota tinha sido levada pra registrar ocorrência e a 

diretora disse que não, porque estava aguardando o plantão do dia (da violação) voltar e 

levar a garota pra registrar ocorrência. Quer dizer, ela estava aguardando a pessoa que 

colocou a garota de castigo para levá-la para registrar a ocorrência. 

Graziela Sereno: Nessa unidade, por ter esse agravante da maioria dos agentes que 

trabalham lá serem homens, eu acho que isso já se configura como uma situação de 

violência e de tortura. No final do ano passado, a gente teve uma denúncia que numa 

determinada situação, os agentes de determinado plantão não conseguiram, segundo 

eles, controlar as meninas, então tiveram que chamar o CSINT, que é esse órgão de 

segurança. E entrou na unidade batendo nas meninas. Homens batendo em meninas, em 

adolescentes. E a gente também teve nessa unidade e sempre nessas situações, o que me 

chamou muita atenção, principalmente nessa, era a negativa do próprio diretor em ver 

que tinha sido algo errado. A grande preocupação dele era porque alguém desse 

grupamento falou mal dele. Então ele abriu uma sindicância com relação a isso, porque 

alguém desse órgão falou mal dele pras meninas, tipo “Ah, o diretor daqui é não sei o 

que”. Mas em nenhum momento ele abriu uma sindicância porque as meninas tinham 

apanhado, né, tinham sido torturadas naquela unidade. 

Vera Alves: Em visita ao Galpão da Quinta, junto com a Defensoria Pública, com o 

Ministério Público - o Galpão que é uma coisa terrível de se visitar -, chegamos lá no 



 

727 
 

castigo, que fica no final do final da unidade, tinha um interno que tinha sido 

espancado, com visíveis marcas de espancamento, bastante marcado nas costas, no 

braço, no rosto. Ele, logo no início da conversa, disse que queria denunciar, que ele foi 

espancado, inclusive deu o nome das pessoas e que ele queria denunciar E quando 

acontece um fato assim, a gente tenta de todas as formas que a pessoa pense bem, que é 

uma coisa muito grave, que a pessoa vai ser levada pra delegacia, vai prestar um 

depoimento, depois a gente não têm como garantir a vida dessa pessoa, né, não existe 

nenhum mecanismo no nosso país que garanta, como o programa de proteção à 

testemunha pras pessoas que tão aqui fora, mas dentro das cadeias isso não existe. A 

não ser que a gente consiga transferência pra outros lugares e a pessoa passe a ser um 

joguete dentro do sistema. Mas mesmo assim, esse interno insistiu que queria sim, 

queria depor, queria denunciar tudo que ele tinha passado, que ele não podia ficar 

calado. E nós paramos a visita e já pedimos que ele fosse retirado e fomos pra sala do 

diretor pra que ele fosse chamado, porque têm toda uma história, têm que chamar o 

SOE, porque não pode ser um carro qualquer que o leve a delegacia. Então foi chamado 

o SOE, esperamos por horas pra que ele fosse conduzido à delegacia, e o diretor 

querendo saber “Mas não é bem assim, não foi bem assim”, e ele mantendo a história 

dele. E fomos pra delegacia, fomos muito mal recebidos na delegacia pelo policial que 

nos atendeu inicialmente. A 17ª DP de São Cristóvão, que abrange aquela área. E fomos 

muito, muito mal atendidos mesmo. Tinha um de nós, que era o Taiguara (Souza), como 

advogado, se identificou e tudo mais, mas mesmo assim todos nós fomos muito 

destratados. Inclusive o próprio preso também. E o delegado sequer desceu da sala dele, 

que era em cima, pra saber que que tava acontecendo, que tumulto era aquele, enfim, 

afinal de contas era um preso que tava ali e um bando de louco. Então ele não deu a 

menor atenção. 

Patricia Oliveira: Só pra acrescentar, o inspetor expulsou todo mundo da delegacia, ele 

falou que ele mandava na delegacia e que ele não queria ninguém na delegacia. 

Vera Alves: Era um espaço dele e que ele não nos queria dentro da delegacia, então nós 

ficamos do lado de fora, na calçada da delegacia, não pudemos entrar. Só entrou o 

policial, o agente do SOE e o preso. O Taiguara chegou inclusive a abordar “Não, mas 

eu quero participar, eu quero ouvir o depoimento.” Não, ele expulsou o Taiguara com 

carteira da OAB pra calçada. Eu me vi numa situação muito delicada, falei com o 

restante do grupo e disse “Olha, eu posso ligar pra chefe de polícia pra ver se ela 
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consegue ajudar de alguma forma” e realmente liguei, na época era a Martha Rocha, 

liguei pra ela, falei quem era e tudo mais, que era o MEPCT, ela já me conhecia de 

outros trabalhos e ela me disse “Não, fica tranquila, nós vamos tentar consertar o 

problema”. Mas aí ela ligou, o delegado desceu já de outra forma, nos atendeu, isso não 

mudou nada o tratamento com o preso, mas pelo menos permitiu que o Taiguara 

acompanhasse o depoimento dele. Eles sempre tentando minimizar, diminuir, não 

aceitar, “Não é bem assim”, “Vai ver que se machucou”, “Vai ver ele caiu”, “Será que 

ele foi espancado mesmo?”, sempre colocando em dúvida o depoimento que ele tava 

dando, que ele não errava uma vírgula. Ele falava sempre a mesma coisa, como um 

mantra, ele falava exatamente a história que aconteceu. E depois, logicamente têm que 

passar para o IML, isso demorou horas e horas e horas e horas, esperamos o carro do 

SOE voltar, para levá-lo para o IML e a gente já estava com o secretário tentando a 

transferência dele do Galpão, porque ele não poderia jamais voltar pro Galpão, já que 

ele tinha denunciado uma série de irregularidades, inclusive as pessoas que o tinham 

espancado. Fomos com ele para o IML, lá o médico legista mal olha para pessoa, né, 

perguntou qual era o artigo dele, mais a parte se ele estava machucado, onde era o 

machucado, ele não se importou nem um pouco com aquilo. 

Patricia Oliveira: Importante acrescentar que o Fábio Simas, na época, entrou com ele, 

o Fábio ficou perguntando o tempo todo qual era a identificação do perito e o perito 

dizendo que não falaria, que procurasse a Polícia Civil pra identificar ele. Porque foi 

dois minutos, foi “Qual é seu delito?”, acabou, tchau. Isso era onze e pouca noite. 

Vera Alves: É, nós não conseguimos saber quem era o perito, pra que a gente pudesse 

fazer algum procedimento contra esse profissional, não foi possível. Não conseguimos 

identificar depois. Nós fizemos um procedimento na delegacia contra o cerceamento do 

Taiguara como advogado e o cerceamento nosso, do MEPCT, já que nós estávamos ali 

à trabalho, cumprindo aquilo que determina a lei, e da forma como nós fomos tratados e 

tudo mais, até hoje não sabemos noticias desse procedimento, tentamos acompanhar 

algumas vezes, mas certamente deve ter sido arquivado. E esse rapaz ficou de um 

presídio, pra outro presídio, pra outro presídio. Ele foi transferido no mesmo dia. Dias 

depois, ele recebeu uma visita ilustre dentro do presídio que ele estava, delicadamente 

dizendo que era melhor ele retirar a queixa. E foi o que ele fez. Uma visita de uma 

pessoa importante de dentro da SEAP, que o aconselhou a retirar a queixa e ele 
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logicamente, queria viver, e aí ele acatou o aconselhamento e mandou que arquivasse, 

que ele não queria mais proceder. 

Patricia Oliveira: O P.R., que já foi um outro caso, também do Galpão da Quinta, 

numa visita de fiscalização com a defensoria, a tutela de direitos humanos, em 2014. E 

aí, primeiro ele conversou com a defensoria, dizendo que queria denunciar, depois ele 

conversou com o representante do MP e aí, depois quando eu cheguei, ele falou a 

mesma coisa: que ele queria denunciar as agressões que ele tinha sofrido pelo chefe de 

segurança da unidade. E aí todo mundo resolveu conversar com ele. O tempo todo ele 

falava que queria denunciar, que queria denunciar. E aí paramos a visita, conversamos 

com a direção da unidade, levamos ele até a sala da direção. O diretor falou que não era 

verdade, que era inverdade, que não era assim. Mas mesmo assim ele manteve que 

queria denunciar e a gente acompanhou, primeiro pedimos o carro do SOE, que demora 

horas e horas e horas e horas, né, e aí como era uma unidade muito grande e já era três 

horas da tarde que a gente parou a visita, a gente foi almoçar em frente, têm uma 

churrascaria em frente à delegacia, e aí a gente ficou esperando o carro do SOE lá. E 

quando a gente tava na segunda garfada de comida, o carro do SOE chegou e ai algumas 

pessoas atravessaram a rua e foram pra delegacia. Fui eu, Vera e o promotor Tiago 

Joffily pra delegacia, Roberta (Fraenkel - defensora pública do NUDEDH) ficou 

pagando a conta. E aí, quando a gente entrou na delegacia e o Tiago se apresentou 

enquanto promotor e falou que tava acompanhando o P.R. e queria registrar uma queixa, 

que ele era um preso do Galpão da Quinta, imediatamente o inspetor pediu pra aguardar, 

mandou chamar o delegado e o delegado falou “Vocês querem fazer uma queixa contra 

o Júlio?”, que era o chefe de segurança da unidade, aí ele falou “A gente têm recebido 

muitas denúncias desse Júlio” e realmente era sobre o Júlio. E aí foi feito o registro de 

ocorrência na delegacia, com a presença da Roberta e do Tiago, Roberta da defensoria. 

E aí imediatamente ele foi transferido do Galpão pro Bangu 9, e aí ficamos lá na 

delegacia, ele foi fazer exame de corpo de delito, foi bem diferente da história do K. 

(caso relatado acima), porque foi muito rápido. Ele já saiu da delegacia transferido pra 

outra unidade. E no outro dia de manhã cedo voltamos à unidade nova que ele estava, 

que era o Bandeira Stampa, e ele não sofreu nenhuma pressão, ele não sofreu nada que, 

ao contrário, o K. sofreu. Ele tá até hoje ainda na mesma unidade e, assim, a denúncia 

foi pra corregedoria, a corregedoria tá acompanhando, ano passado a gente descobriu 

que ela foi arquivada, mas a gente não tomou ciência do arquivamento da denúncia, né. 
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Vera Alves: Era uma pessoa que já tinha muitas denúncias, esse chefe de segurança era 

uma pessoa que vários, vários internos denunciavam. E ele não saiu da unidade por 

conta das denúncias que foram feitas, que foram muitas. Ele saiu porque mudou a 

direção e ele saiu, mas não foi punido em nenhum momento por conta das agressões 

que ele fazia aos internos. 

Renata Lira: Só pra fazer uma comparação, eu acho que na medida que as denúncias 

vão começando a acontecer, né, que as fiscalizações vão ficando mais presentes nas 

unidade e a gente vai de alguma forma tentando encaminhar algumas denúncias, eles 

vão também se organizando para dar um retorno sobre isso. Então, o P.R., ele não 

sofreu nenhum constrangimento, contudo, o seu agressor continua da mesma forma 

dentro do sistema e a denúncia foi arquivada. Então, essa também é uma forma de 

prosseguir sem que nada mude o cotidiano nas unidades. Provavelmente foi dito 

“Ninguém toca mais nessa pessoa, esse interno, ninguém se aproxima dele” e em 

contrapartida alguém garante que esse processo não vai seguir adiante, então é uma 

possibilidade também. Na última visita que nós fizemos no Galpão, semana passada, a 

gente falou isso. Essa é uma unidade problemática, a gente sempre encontra casos aqui, 

a gente já entrou preparado, sabendo que podia ter a possibilidade de alguém dizer “Eu 

quero sair pra registrar uma ocorrência”. Nós encontramos tanta gente querendo 

registrar uma ocorrência que a gente ia precisar de um ônibus, foi o que a gente falou, a 

gente não ia precisar de um carro pra levar uma pessoa, a gente ia precisar de um ônibus 

pra levar todo mundo que queria registrar uma ocorrência. 

Fábio Cascardo: (Um) outro caso do Galpão da Quinta que é do senhor A. que, enfim, 

mais uma vez o Galpão da Quinta, essa unidade que chama Evaristo de Moraes, que fica 

na Quinta da Boa Vista, funciona num antigo galpão de carros do exército, uma 

garagem do exército. Que foi, acho que nos anos 50, adaptada pra se tornar um presídio 

e, qualquer um que entra na unidade vê claramente que é uma antiga garagem. Os 

corredores têm uns bueiros enormes, é um galpão, com uma construção abaixo do nível 

do galpão, onde têm as celas e essas celas elas não têm um teto, é vazado o teto pro teto 

do galpão, e essa área é cheio de pombos. É, uma sujeirada, uma imundice, inclusive 

têm um carrinho de carregar objetos que deve ser inclusive do século retrasado, que eles 

continuam usando até hoje, né. Com umas rodas enormes, os presos usam pra carregar 

comida, lixo, essas coisas. E foi em outubro de 2015, que foi o ano que a gente entrou, 

eu, Alexandre e Grazi, a nossa primeira visita guiada pela Vera e pela Patricia foi no 
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Galpão da Quinta. Elas deram essa primeira tarefa hard pra gente, de conhecer o 

sistema pelo Galpão, que é importante dizer, é uma unidade de presos neutros. Ou seja, 

(presos) não identificados, pela SEAP ou por eles mesmos, com alguma facção. Com 

capacidade pra 1.500 homens e costuma abrigar 1.900, quase 2.000. Uma unidade pra 

1.500 pessoas já é uma unidade problemática, não deveria ser assim. O que a gente tem 

de parâmetros é que até 500 pessoas que deveria ser uma unidade prisional, porque um 

efetivo desse tamanho torna qualquer estabelecimento inviável de você garantir a 

mobilidade, que eles saiam pra banho de sol, que eles vão pra quadra, que eles vão pras 

escolas e frequentem, enfim, os consultórios médicos, os psicólogos.  

Então, já é uma unidade difícil, muito pesada de se movimentar e num espaço pequeno 

e mal adaptado. Então é uma unidade terrível. Essa visita, enfim, eu lembro bem que 

indo no setor do isolamento, tinha um preso que tava se cortando, assim, o pescoço, 

braço, punho, totalmente sangrando já, é, desesperado, ele falava “Eu não quero mais 

ficar aqui, eu não quero mais ficar preso, eu não posso mais ficar preso, eu não aguento 

mais!” e ele com uma navalha, uma gilete de barbear se cortando na nossa frente, se 

cortando. Aí falamos “Para cara! Vamos conversar, vamos se acalmar! É uma situação 

difícil que a gente sabe que você tá vivendo, mas isso não vai funcionar pra você! 

Vamos pensar o que a gente pode fazer, uma transferência pra você sair daqui!” Aí ele 

conseguiu jogar fora a gilete e parar de se cortar. Enfim, já foi uma visita marcante por 

vários motivos e essa situação...Então, a gente saiu do interior da unidade para (a) 

segunda conversa que a gente faz com a direção, no final da visita, já muito preocupado 

com o que a gente poderia fazer no pós visita. Nas recomendações e reuniões que a 

gente faz depois de uma visita difícil como essa. Fizemos a conversa com a direção e 

nos direcionamos pro portão da unidade.  

O portão do galpão, são dois portões, um primeiro portão de ferro enorme que você 

passa e tem um segundo portão de ferro enorme que dá pra parte de fora da unidade. E 

quando a gente tava saindo, entre esses dois portões tinha um senhorzinho com roupa de 

preso, descalço e mexendo no esgoto, mexendo na lama. Quando a gente entrou, a gente 

já viu ele ali, mas aí quando a gente saiu a gente reparou que ele tava (ainda) ali. 

Fazendo alguma coisa na lama, mexendo, tirando um objeto pequeno e olhando, a gente 

olhou e percebeu que tinha uma pessoa com questões de saúde mental e fomos 

conversar com ele. Ele não conseguia concatenar frase com frase, palavra com palavra e 
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voltamos pra sala da direção pra entender o que tava acontecendo. E ele tinha sido 

liberado.  

Graziela Sereno: Não, o próprio chefe da classificação chamou a gente pedindo ajuda, 

porque ele tinha sido liberado, tinha chegado lá o alvará (de soltura) dele e ele não sabia 

pra onde ir, não tinha recebido nenhuma visita e eles estavam ali não querendo liberar, 

não abrir o portão principal, com medo do que pudesse acontecer com ele e pediu nossa 

ajuda pra tentar ver o que a gente podia encaminhar. E aí, naquele momento, nossa 

primeira reação foi buscar o serviço social da unidade prisional. Porque a Vera ainda 

trouxe a questão do patronato e agente foi buscar o serviço social que nessa situação, 

geralmente, devia ter uma rede de serviços ali, locais, pra acolher esse interno. Só que 

pra nossa surpresa, né, a assistente social não sabia do caso, ela não tinha sido sequer 

convocada pelos outros trabalhadores da unidade, ela tava com diversas demandas e ela 

começou a perguntar pra gente “Mas pra onde que posso encaminhar ele?”. E aí, eu na 

hora fiquei muito irritada, porque assim, como assim né, o trabalho de rede é 

primordial. Aí a gente começou...ligar pro CREAS...e a gente mesmo começou a 

procurar esses telefones pra ela e mapear, né, que abrigos teriam na região e tudo. E a 

gente tentando fazer o trabalho e no final ela ficava assim pra gente: “Muito obrigada! 

Muito obrigada, porque se não fosse vocês”. E aí nisso, um dos chefes de segurança 

lembrou que uma vez esse interno recebeu a visita do sobrinho e que o sobrinho era 

policial. 

Alexandre Campbel: Foi meio que uma visita informal, assim. 

Graziela Sereno: É, e aí foi Patricia, Fábio, buscar no livro a assinatura, o nome desse 

sobrinho. 

Fabio Cascardo: Mas o mais interessante disso foi que, foi essa tentativa de fazer 

ligações pro batalhão de polícia pra saber se achava uma pista de quem era essa pessoa 

que teria visitado. E o senhor lá, mexendo na lama do lado de fora, aí eu fui lá falar com 

ele pra tirar alguma coisa dele e ele falou “Victor”, que era o nome da pessoa. A única 

coisa que conseguiu falar que fazia algum sentido era Victor, era o nome da pessoa que 

tinha ido visitar, que era primo, tio, não sei. Sobrinho, policial militar. Que de fato 

tinha, eu peguei lá o livro da portaria, fiquei passando as páginas e achei o tal do Victor 

que tinha entrado na unidade, alguns dias antes, pra visitar o preso. Então, é isso, apesar 

dele ter todo comprometimento, assim, de saúde, se ele fosse ouvido ele conseguiria dar 
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uma pista pra assistente social, pra direção da unidade, do que fazer. Mas ele ficou ali 

abandonado a tarde inteira, durante seis horas, o período de visita do MEPCT, cinco 

horas na unidade ficou ali. 

Patricia Oliveira: Por exemplo, ele foi acusado de tentativa de furto de um carro, na 

verdade ele quebrou o retrovisor do carro. Porque eu liguei pra moça, pra vítima, pra 

suposta vítima, peguei cópia no registro de ocorrência, liguei pra ela, conversei com ela, 

disse que eu era assistente social da unidade, porque senão ela não ia conversar comigo, 

e aí ela falou, “Não, ele mora aqui na rua”, porque ele é morador de Jacarepaguá e aí 

assim, ela tava super arrependida, porque a família ficou pressionando muito ela, né, pra 

tirar a denúncia, porque ele era conhecido da rua, todo mundo conhece, ele tem oito 

parentes que eram policiais militares. 

Graziela Sereno: E ele era paciente psiquiátrico, estavam acostumados, aí nesse dia, 

num surto, ele quebrou o retrovisor do carro dela, ai chamou a polícia. 

Patricia Oliveira: Não, tava passando um policial e aí o policial foi, levou ele pra 

delegacia, e ele foi acusado. E aí, pra poder localizar a família dele na época, eu liguei 

pro ex comandante da PM, que eu tinha o telefone dele, contei toda história que tava 

acontecendo e falei “Olha, ele tem um sobrinho que é policial, e tem um nome e pelo 

nome dele da pra fazer uma ligação pra saber quem é”. E aí ele falou “Eu te ligo daqui a 

cinco minutos”. E aí, quando ele me retornou a ligação, já me retornou dizendo “O 

comandante do batalhão da Barra vai te ligar em cinco minutos e vai te passar todas as 

informações”. Aí o comandante foi, me ligou, passou lá o telefone da casa, o celular, e 

nesse dia, a irmã do seu A. tava no cemitério do Caju, no enterro de um parente que 

tinha sido morto, que era policial. E aí a gente ficou esperando a família vir, aí eu falei 

com o Victor. 

Graziela Sereno: Ele falou "Pelo amor de deus, eu vou avisar a mãe dele". Eles 

estavam ali perto, chegaram, assim né, eu me arrepiei quando eles chegaram, ela 

encontrou com o irmão dela, o cunhado também, muito emocionado, acolhendo. O final 

foi emocionante. 

Fábio Cascardo: O primo foi visitar, como o primo era policial militar, ele pôde entrar 

na unidade, porque eles não conseguiram nem fazer a carteirinha, nem nada. Era uma 
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época especialmente difícil pra fazer a carteirinha, então o policial militar usou a 

prerrogativa pra entrar na unidade. 

Graziela Sereno: Que foi quando ele descobriu onde o tio estava. 

Vera Alves: Na semana anterior que ele foi solto.  

Renata Lira: Isso é até interessante dizer, até a família descobrir onde a pessoa está 

presa, leva um tempo, entendeu? Então, dois meses por isso, até descobrir que ele tava 

no Galpão e ter a possibilidade de alguém, que tem uma prerrogativa de entrar na 

unidade, entrar. Daí até você descobrir e fazer a carteirinha.... 

Fábio Cascardo: Ele foi liberado assim, botado na rua, né, mas sem a menor condição 

de pegar ônibus e ir pra casa, ele ia se perder pela Quinta da Boa Vista. 

Patrícia Oliveira: Por isso que esse sobrinho Victor foi ao presídio, porque foi no IML, 

não achou, foi nos hospitais, tinha um registro, aí começaram a procurar em unidade 

prisional, entendeu? E aí foi e achou ele lá no Galpão da Quinta. 

Renata Lira: Outro dia a gente teve num presídio feminino em que aconteceu 

exatamente isso. Uma moça me pediu, “Liga pra minha família e avisa que eu to aqui, 

porque eles não sabem”. Quando eu liguei, a família ficou...a menina começou a gritar 

no telefone “Mãe! Mãe! Mãe! Mãe!”. Porque eles não sabiam, ele já tinham ido no IML 

também, procurar, e no IML foi que disseram pra ela “Olha, ela por aqui não passou. 

Vocês já procuraram saber se ela tá presa?” Porque a família, a pessoa some, é presa em 

algum lugar, some, ninguém avisa...não tem como. E ela me deu o telefone da casa dela, 

será que ela não conseguiu dar o telefone pra ninguém? Ela já tinha mais de 15 dias 

presa, a família achando que ela tinha morrido. Então assim, ela me passou um telefone, 

eu liguei e consegui falar com a família dela.  

Alexandre Campbel: Teve esse caso que ganhou muita visibilidade, dessa moça 

chamada Bárbara, é...que depois que o caso apareceu, muita coisa veio à tona, né. Ela 

era acompanhada pelo serviço de saúde mental do município, com (servidores) ativos, 

né, existiam pessoas que conheciam a vida dela, da Bárbara, de fato acompanhavam. 

Enfim, uma pessoa com uma vida muito dura, muito difícil. Ela foi parar no sistema 

prisional grávida, não lembro agora exatamente porque motivo. 
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Graziela Sereno: Ela vivia em situação de rua, usuária de crack, e numa dessas 

apreensões que teve, acabou sendo levada como se ela tivesse traficando também, né. E 

aí, uma das coisas interessante que...na visita, ela tava num isolamento e a subdiretora 

da unidade que era o (presídio) Talavera Bruce, ela tentou esconder da gente, né Vera? 

Mas as outras presas começaram a falar “Olha, vão naquele isolamento”. Porque era a 

última cela do corredor, que era um corredor enorme, com portas de madeira fechadas, 

cubículos, né. E aí, na última eu fiquei insistindo “Abre! Abre! Abre!” e a diretora: 

“Não, não têm ninguém aí!”, porque ela já tinha, enquanto a gente tava em outro 

corredor, ela já tinha deslocado a Bárbara do isolamento e colocado ela em um outro 

lugar. E quando ela abriu, ela falou “Viu, não têm ninguém”, e eu falei “É, não têm 

ninguém, mas têm pertences aqui. Alguém estava aqui! Quem tava aqui?” E aí a gente 

voltou, ela revoltada, a gente voltou o corredor todo e ela falou “É ela!”. E quando eu 

olhei pra Bárbara, eu falei “Essa pessoa não é pra estar aqui”, porque você via nela. E aí 

eu falei “Você já fez contato?”, e a diretora “Ah, ela não têm família, ela é de situação 

de rua”, e eu “Tá, mas ela nunca passou por nenhum abrigo? Vocês não fazem esse 

mapeamento? A assistente social não conversou com ela pra tentar localizar uma 

pessoa?”, “Não, ela não fala nada com nada e ela tá grávida”. E aí a gente foi conversar 

com a Bárbara sobre isso e ela negava a gravidez, né? “Não, não to grávida não!” e 

ficava passando a mão na barriga. Talvez, enfim, ali como uma defesa até mesmo ali 

dentro da unidade. E aí a gente falou pra diretora, “Olha, ela não pode ficar no 

isolamento e ela tem que ser encaminhada pro (Manicômio Judiciário) Roberto de 

Medeiros”. Na verdade, a nossa vontade é que ela saísse de lá. Mas dentro das 

possibilidades do sistema, pra unidade, pro Roberto de Medeiros, que é hospital penal 

psiquiátrico, né, da SEAP, que têm ali uma ala feminina onde ela seria, pelo menos, 

vista, escutada por profissionais da área, psiquiatras, psicólogos, né, enfim, assistente 

social. E aí a diretora garantiu pra gente, né Vera, que ela seria então, naquele dia 

mesmo, transferida pro Roberto de Medeiros, pra passar por esse acompanhamento.  

Com essa informação que o Alexandre trouxe, que depois descobriu-se, quando ela teve 

o neném no isolamento sozinha, que inclusive o CAPS, onde ela era atendida, foi até a 

unidade e a diretora não permitiu a entrada dessa equipe. Antes da nossa visita. E ela pra 

gente falou que ela não tinha ninguém, que ninguém nunca foi lá, então assim, mentiu, 

né, de forma muito gravosa, porque, enfim, as consequências desse caso, acho que a 

mídia... Acho que o Alexandre pode falar um pouquinho, e foi um caso muito marcante. 
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Eu lembro que a gente voltou a Avenida Brasil toda e a Vera, “Eu não senti segurança 

nessa subdiretora, não senti segurança! Eu vou ligar pra alguém!”. Porque, de fato, a 

subdiretora numa ação muito... 

Vera Alves: E ela tava visivelmente grávida. A pessoa que usa crack é magrinha e tal, 

ela tinha uma barriga de gravidez, ela não era barriguda. Ela estava grávida, né? Ela 

tinha uma barriga de grávida. Então precisava fazer o pré-natal, precisava ser vista por 

alguém, e a diretora totalmente, aquela coisa assim, aquele gelo. 

Graziela Sereno: Ela não foi, a Vera ligou pro Jota, que é o diretor do Roberto de 

Medeiros, e não tinha sido encaminhada pra lá. E ela voltou. 

Alexandre Campbel: E, enfim, mesmo que tivesse ido lá, tem uma série de 

dificuldades de acesso a esse hospital. O Hospital Roberto de Medeiros têm 20 leitos 

pra mulheres, algumas mulheres cumprindo medida de segurança lá. Algumas em 

internação judicial, então os leitos que sobram pra atenção, de fato, de quem tá surtado 

no sistema é pouco. Então, o que acontece (é): chega, é medicado, e volta. No 

masculino também tem muito esse fluxo, né. Por isso, é essencial que no momento em 

que uma pessoa tá presa e tem um problema psiquiátrico e consegue, de alguma 

maneira, se fazer ouvir e fala de uma referência de cuidado, é fundamental que esse 

serviço possa entrar, já têm vínculo, já conhece. Também poderia ajudar que saísse com 

mais brevidade, né. Então, pode até ser, mesmo que a Bárbara tivesse sido 

encaminhada, é muito provável que ela não tivesse ficado (no Roberto de Medeiros). E 

aí, de alguma maneira isso acontece, é sempre delicado pedir, por exemplo, uma 

conversão para medida (de segurança), porque foi pra uma medida de segurança, não se 

sabe o tempo que vai sair, pode virar uma longa institucionalização, isso é super 

delicado, né. A defensoria pública tem que pensar muito antes de, de fato, fazer o 

pedido de uma conversão pra medida de segurança, porque isso pode ter efeitos muito 

ruins, principalmente pra crimes que pegariam uma pena baixa, se pede uma medida, o 

cara fica anos e anos internado e poderia ter saído. Só que é isso, não tem muita saída, 

porque a assistência é muito ruim. Pra além de ser massacrante pra qualquer pessoa, 

você adoece psiquicamente. Se você entrar saudável, você adoece. Imagina se você já 

entra com questões, claras, evidentes, e parece que, no caso dela, desde muito tempo, 

né. Era uma pessoa que de fato tinha um problema persistente psiquiátrico, pra além do 

uso de drogas. E foi isso, assim, ela ficou ali no cuidado possível, que no caso dela era 
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nenhum, era o isolamento, sequer como uma mulher gestante ela provavelmente foi 

vista, tanto que ela teve o filho dela nessa condição, numa cela sozinha. Ela pariu sem 

assistência. 

Graziela Sereno: E aí demorou horas depois que ela teve o neném...Porque, na semana 

seguinte à nossa visita, teve uma Semana do Bebê na Unidade Materno Infantil, porque 

lá no (presídio) Talavera Bruce, tem uma ala pras gestantes, mas quando elas têm o 

neném, se elas continuam cumprindo a pena, elas vão pra essa Unidade Materno 

Infantil, que é do lado. E na semana seguinte, teve essa semana do mamãe-bebê, enfim, 

primeira semana do bebê, e nós fomos. Porque nós fomos convidados e nós fomos, 

quando a gente chegou lá, muitas internas lembraram da gente da semana anterior e elas 

nos chamaram no cantinho e falaram: “Lembra daquela grávida? Ela teve o neném no 

isolamento.”, e aí foi quando a gente também ficou sabendo, uma semana depois. Ela 

tava muito grávida. 

Elas conseguiram contar que ela ficou horas gritando no isolamento, não foi ninguém 

socorrer. Isso também é comum, não só no caso dela, mas também com as gestantes que 

estão na ala de gestantes dessa unidade. Ficam horas berrando, muitas têm no boi, né, o 

neném lá dentro. Não veio socorro. Quando as outras internas escutaram o choro do 

nenê, aí elas começaram a gritar também, e aí chegou e elas contaram que ela saiu 

inclusive no carro do SOE pra ir pro hospital, ainda com o cordão umbilical e com o 

bebê no colo.  

No ano passado, que a gente fez uma outra visita no Talavera Bruce, uma interna 

também conversando, ela falou assim: “Eu lembro de vocês”, e ela contou da situação 

dela e ela falou “Eu fiz a denúncia (do caso da Bárbara) e eu apanhei muito por ter feito 

a denúncia”. Então, eu acho que, do caso da Bárbara, né, ela levou isso pra diretora, 

enfim, toda situação. E ela falou que ela apanhou muito. Falou que ela foi muito 

torturada ali dentro. Que é assim, acho que a unidade feminina, talvez como o 

DEGASE, ela tem essa característica, de uma violência mais presente. Mais sistemática 

e mais silenciada do que uma unidade masculina. Então sempre que a gente vai nessas 

unidades...primeiro pelas histórias, que são mães, são mulheres, já é na sociedade... já é 

bem difícil. 

Alexandre Campbel: Das vezes que nós estivemos no manicômio judiciário, a gente 

escuta menos, mas também escuta alguns relatos de maus tratos, mas acho que o mais 
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importante com relação ao manicômio judiciário é a questão da ilegalidade da existência 

desse tipo de estabelecimento, do quanto é impossível considerar que pessoas sejam 

consideradas internadas e em cuidado dentro de uma instituição que é penal. Então, isso 

tem uma ilegalidade que é considerada, inclusive, tortura, manter pessoas nessas 

condições assim. Esse espaço híbrido que é o hospital penal - ele de fato é um hospital, 

ele têm algumas características de hospital psiquiátrico, inclusive aqui, a gente tem uma 

equipe técnica bastante implicada no processo de desinstitucionalização dessas pessoas, 

então isso, de alguma maneira, traz algum arejamento pra esses lugares assim. Mas por 

exemplo, teve recentemente, inclusive conversando com a Patricia (Magno - defensora 

pública), ela flagrou uma situação que um agente agrediu, né, e a gente vai discutir qual 

é o mandato desse cara para estar num hospital, se fosse de cuidado. E aí, tem toda essa 

coisa, né, como capacitar, então, esse agente pra estar num lugar que não é uma cadeia? 

O que a gente escuta é que meio que são os agentes que já estão em fim de linha, que 

não querem muito...“Ah, manda lá pro hospital!” Enfim, uma coisa meio assim. Mas 

acho que é fundamental nisso...Pra gente ter menos uma noção dessa violência estrita, 

tem essa questão do trabalho das equipes técnicas, de proximidade com as pessoas que 

tão internadas. E numa contramão é isso...a violação completa que é a existência deles 

lá. Enfim, é tudo muito contraditório mesmo, é extremamente contraditório a existência 

dessa instituição. Já de antemão é uma violência tremenda que eles estejam lá. 

Não tenho números aqui (sobre suicídios que acontecem nesses espaços), mas a gente 

conversou naquele dia, por conta dessas questões de suicídio, do tempo (para ter 

alta)...Por exemplo, dessa questão, a pessoa tá lá, num cuidado, têm um momento que 

pode ser bacana pra alta, que é um trabalho difícil de fazer, mas essa alta vai depender 

do processo, do perito, do não sei o que, aí perde o tempo, aquilo aflige, a pessoa volta a 

não ficar legal, e aí é isso. Pode ser muito tenso que o tempo da saída ali passou e o cara 

que num momento, segundo a gente conversou até com pessoas da equipe técnica, tava 

bem, tava se sentindo bem, acaba se matando de não aguentar estar ali e se mata. Isso é 

gravíssimo. Se a gente não têm os casos de massacre, têm esse do não cuidado que têm 

efeitos bizarros. 

Fábio Cascardo: A gente passou por isso na nossa metodologia de trabalho, por esse 

problema, quando a gente quis estabelecer, por exemplo, um banco de dados de casos 

de tortura. E aí a gente consegue registrar alguns relatos individuais como esses que a 

gente trouxe hoje, é, porque eles ilustram, eles permitem da gente contar dessas 
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situações. Mas a gente não têm a menor dúvida de que cada relatório de visita do 

MEPCT são casos de maus tratos e torturas plenos. São 1.500 casos, é a quantidade de 

pessoas que tão ali, é a quantidade de casos que a gente encontra por visita. Aí você 

pode tentar ver qual a definição de tortura, qual a definição de maus tratos, quais são os 

parâmetros, e você vai achar qual é a violação pra cada caso. Mas é isso, é um regime 

de violações dos direitos humanos disseminado. 

Vera Alves: A questão da violação, assim, gritante, não precisa procurar muito, não 

precisa procurar marcas, é a questão da superlotação do sistema carcerário. Que é 

massacrante, aviltante, é degradante, é tudo que podemos imaginar. E temos aqui, bem 

perto, que é o Galpão da Quinta, o presídio Evaristo de Moraes, que é a prova, que 

qualquer um que entre vai ver todas as violações no mesmo espaço, no mesmo 

momento. Porque têm casos que são verdadeiras aberrações. Nós tivemos lá na última 

terça feira, hoje ta fazendo uma semana, e é uma catástrofe, é um campo de 

concentração do ano de 2017, porque nada diferencia. As pessoas são torturadas 

diuturnamente. Muita gente, muito sofrimento, muito espancamento, muita comida 

horrível, é tudo horrível. As pessoas...nós nos deparamos, eu coloquei aqui hoje cedo, 

não fui eu que atendi, mas tudo que eu vi pra mim, já foi um absurdo tudo. E alguém 

atendeu uma pessoa que tinha a perna que estava apodrecendo, tinham vermes saindo da 

perna. Então, meu Deus do céu, é uma coisa que, precisa mais o que? 

Renata Lira: A gente tem um presídio que têm quatro agentes na turma, tomando conta 

de quase 3.000 homens e a gente tem 60 faxinas. Faxinas são os presos que ajudam, que 

fazem o que eles chamam de ligação, que ajudam levando as refeições, que ajudam na 

limpeza, que fazem a ligação com a cantina. Então, a gente tem 60 homens circulando 

pra 4 agentes. Isso de alguma forma, já nos revela quem movimenta aquela unidade, 

quem, de verdade, movimenta aquela unidade. E essa é uma questão, porque a gente 

ainda não tinha percebido em nenhuma outra unidade do estado do Rio de Janeiro que 

nós visitamos, algo nessa proporção. Esse número diz muita coisa de como está 

funcionando essa unidade. Então, tem muitos casos de pessoas doentes sim. A epidemia 

de sarna ela é algo comum em todas as unidades do sistema, não ia ser diferente no 

Galpão da Quinta, no Evaristo de Moraes. Nós temos lá no Galpão uma grande 

população LGBT, muitas mulheres trans nessa unidade e que trouxeram algumas 

preocupações, reclamações com essa nova direção, digamos assim, que já tá há um 

tempinho na unidade, mas traz algumas novidades no que tange a vida das mulheres 
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trans ali dentro. É uma unidade que conforme (a gente) falou, à princípio, não têm 

facção, mas é todo mundo de alguma forma que, assim, a grande maioria veio de 

alguma facção. “Quebrou a facção”, como eles dizem, né, pediu seguro. Então, de 

alguma forma tem, não tem oficialmente uma facção, mas tem umas rusgas ali que você 

começa a perceber com a visita. Os evangélicos, declaradamente evangélicos em uma 

ala, e os não evangélicos em outra, e que são essas pessoas que quebraram facção, ou 

não, ou preferiram ficar ali porque ali é mais central pra visitar, pra suas famílias 

visitarem, Então têm uma tensão no ar, assim, é um presídio atípico. 

Tem esse trabalho de formiga que a gente faz, que é ouvir uma demanda de um interno 

pra ligar pra família, pra avisar algo. Que é um trabalho que a gente faz e que têm uma 

importância enorme, eu lembro de nas primeiras visitas a Vera pegar um monte de 

papelzinho pra telefonar e eu dizia “Vera, eu não vou pegar papel nenhum. Como que a 

gente vai dar conta de telefonar pra tanta gente?”. A gente não tinha nem estrutura, nem 

de onde ligar. Aí a Vera falou, “Eu vou levar e vou ligar da minha casa”. E aí, eu fui 

começando a perceber a importância de, mesmo sem a gente ter a estrutura, ir 

respondendo a esses pedidos. Porque é isso, eram famílias que estavam há uma semana, 

quinze dias, um mês, dois meses sem saber onde que estavam seus entes. Então, têm 

esse trabalho que a gente faz, que é o desdobramento de uma visita e que é super 

importante, porque imagina o que é uma família estar procurando alguém no IML e ai 

chega uma notícia de onde está essa pessoa e de pra onde ela tem que ir para ter acesso 

a essa pessoa. Isso é importante, que eu acho que são esses pequenos desdobramentos, 

de pedir que essa pessoa seja atendida pelo ambulatório, porque o papel que ela precisa 

pra ir pro ambulatório nunca chega lá. Então a gente consegue dizer o seguinte, "Tal 

pessoa tá vomitando sangue na cela tal e ela precisa de atendimento urgente!" Ou 

precisa de uma transferência porque tá sendo ameaçado de morte. Tem esses pequenos 

desdobramentos que não dizem muito quanto ao coletivo, mas é muito importante 

individualmente falando, precisam ser feitos. E eu acho que, pensando mais no coletivo, 

eu vejo os grupos de trabalho no âmbito do Comitê (Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura), como espaços pra gente pensar os desdobramentos de forma mais efetiva. 

Porque é dentro desse debate, dessas negociações, dessas conversas, que a gente vai 

conseguir de alguma forma desdobrar as recomendações de um relatório. 

Elas podem virar resoluções da SEAP, a gente pode conseguir alguma resolução da 

SEAP sobre determinada questão. Projetos de leis são pensados, né, e leis são aprovadas 
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com base em informações trazidas de visitas. Audiências públicas, quando a gente 

consegue efetivamente trazer autoridades à ALERJ, pra minimamente escutarem e 

serem constrangidas com as informações que são passadas. Nossos relatórios de 

fiscalização, anual e temáticos, é desdobramento.  

Fábio Cascardo: O MEPCT é constitutivo da minha personalidade...sem dúvida é uma 

experiência muito transformadora, não só conhecer o sistema prisional, mas frequentar 

o sistema prisional, enfim, você não sai o mesmo dessa vivência. Acho que alguns vão 

pra um lado, outros vão pra outro, as direções que cada um toma, responde, age, são 

muitas, mas é impossível sair dali impune. Pra usar um termo bem próprio do sistema. 

Agora, duas coisas assim, que eu queria falar e, é isso, não esgotando nem um pouco 

essa reflexão que é muito extensa. Mas acho que vale primeiro dizer isso, o sistema 

prisional, como diz a Ana Luiza Flauzina, autora lá de Brasília, da UnB, que escreveu o 

doutorado (a dissertação de mestrado) sobre o corpo negro caído no chão, o genocídio 

cometido no sistema prisional. O sistema prisional, ele é um laboratório da sociedade. 

Um laboratório muito perverso, mas é um laboratório muito importante pra entender a 

realidade. A realidade de todas as instituições, não só do que acontece dentro da SEAP, 

e como ela diz, apesar de tentar esconder o que acontece ali dentro, não a nada que diga 

mais, que denuncie mais o Estado genocida, a estrutura de moer gente, que é o Estado 

brasileiro, do que o sistema prisional. 

O pós visita é muito duro, o antes da visita é muito duro, o pós visita é muito duro, é 

uma sensação muito louca, né, chegar em casa depois de uma visita. Ter uma cama 

arrumada, ter uma parede pintada, são detalhes, abrir uma geladeira, né? Então, acho 

que esse é um impacto pessoal. 

Patrícia Oliveira: Na realidade, quem prende, né, é a polícia civil, mas quem leva pra 

ser julgado é o tribunal, e assim, se o tribunal mesmo tivesse a vontade de querer fazer, 

ele iria fazer. A gente teve outro dia, outro dia não, no início de junho, uma reunião com 

o presidente do Tribunal de Justiça que eu saí frustrada. Foi muito ruim, ficamos meia 

hora esperando, tinham familiares de presos, meia hora esperando, ele sentou 15 pra 

12:00 na mesa, falando “Eu tenho compromisso meio dia.” E toda hora ele fazia o 

movimento de levantar da cadeira. Então, assim, ele não deu nem tempo das pessoas 

colocarem o que foi ali pra ser colocado. Ele já fez essa fala de que ele vem da área 

cívica, a área criminal era com o outro desembargador. E, quando deu meio dia ele 
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falou: “Olha, eu tenho que ir, que eu estou atrasado”. Eu mesma me senti frustrada. 

Assim, foi horrível, foi um dia super horrível. Porque a expectativa, ele é o presidente 

do Tribunal de Justiça, né? 
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9. Lugar da Loucura é na Cidade: Manicômios e a Luta pela Reforma Psiquiátrica 

 

Quem vai acreditar em meu depoimento? ou sobre como virei testemunha. 

Beatriz Adura Martins58 

 

1. Começando a conversa. 

A escrita deste breve texto que compõe o Relatório da Subcomissão da Verdade na 

Democracia não me é nada fácil. Ruídos infernais nos avisam do perigo do presente. 

Um perigo de perseguição e torturas. Um psicanalista paulista renomado chega a dizer 

que esse presente duro tem muito a ver com o fato de não termos acertado nossas contas 

com o passado. De qual passado estamos falando? Mesmo sendo convidada para esse 

relatório como militante antimanicomial gostaria de escrever em primeira pessoa. A 

primeira pessoa me interessa, pois nela afirmo minha condição de testemunha, nela 

caminho com a militância como testemunha de um não acerto de contas com o passado. 

Mas qual passado? Estamos em novembro de 2018 e Jair Bolsonaro acaba de ganhar a 

eleição no Brasil. 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como de 

fato ele foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela 

relampeja no momento de um perigo (...) o dom de despertar no 

passado as centelhas de esperança é privilégio exclusivo do 

historiador convencido de que também os mortos não estarão em 

segurança se o inimigo vencer. Esse inimigo não tem cessado de 

vencer. (Walter Benjamin, 1996) 

 

2. O passado tem ano 1997. Do ano que me tornei militante antimanicomial. 

Era 1997 ainda era estudante do segundo ano do ensino médio. Naquele ano, por conta 

de uma disciplina, havia passado todo o período escolar pesquisando sobre o 

questionamento aos manicômios na Europa e como era organizada a luta contra aquelas 
                                                        
58Militante do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial e integrante do Coletivo Niterói Sem 
Manicômios. 



 

744 
 

instituições na Itália. Me cativava a discussão, meu corpo ainda jovem já conhecia 

algumas lutas urbanas e já se aventurava por movimentos periféricos, como a cena punk 

paulistana. A formação familiar de esquerda me impulsionava as ruas e aos movimentos 

populares. Com 17 anos me encantei por todo aquele debate que, a principio, me 

traziam os ventos da Europa.  

Uma professora que me acompanhava nesses estudos me convidou para conhecer a 

reunião do Movimento Nacional de Luta Antimanicomial que, em São Paulo, se 

organizava através do Fórum Paulista de Luta Antimanicomial. Sem titubear aceitei e lá 

fui eu. Foi longa a viagem de metrô da estação Clínicas até a estação Vila Mariana, não 

tanto pela troca de trens que teria que fazer na estação Paraíso, mas pelo o que me 

esperava no ponto de destino. Em meu corpo já se imprimia fantasias de um passado 

por vir: manicômios se apresentavam em cada estação do metro superada.  

Chegava a Vila Mariana, lá ficava a antiga sede do Conselho Regional de Psicologia de 

São Paulo. Entrei e sentei. Olhava todos, um círculo se formava e todos em roda se 

apresentavam. Usuários de Saúde Mental, trabalhadores e familiares compunham a 

adjetivação das apresentações. Na minha vez só falei meu nome, não tinha adjetivação. 

Me perguntaram de onde eu vinha, respondi que vinha pela escola, que era estudante 

secundarista. Em um momento parecia que eu era a pessoa estranha daquele lugar. Será 

a qualidade de estranhar, uma condição da testemunha?  Eu estava atônita, achava 

surpreendente que no Brasil também discutiam o fim dos manicômios. Eu que anos 

antes nem lembrava que existia manicômios no país. Como lembrar? Quem conta essa 

história?  

 Estava na reunião do Fórum Paulista do Movimento de Luta Antimanicomial. Sentei ao 

lado de uma senhora que se dizia familiar. Ela me olhava com um olhar sereno, fazia 

parte de uma Associação de Usuários e Familiares do Movimento Antimanicomial, 

eram muitas as associações presentes na reunião. O olhar dela me atraia para seu gesto 

de tricotar. Aquela familiar tricotava enquanto muitas histórias eram contadas. Ao seu 

lado, uma moça um pouco mais velha que eu, tinha as costas curvadas, os dedos 

marcados por uma cor escura que tempos depois vim ver ser uma marca comum nos 

internos dos hospitais psiquiátricos: aquele dedo queimado pelo costume 

institucionalizado de fumar “bitucas” ou cigarros trocados por “favores” dos mais 

diversos.  



 

745 
 

A moça curvada era negra, como a cor da maioria das internas que fui conhecer ao 

longo desses muitos anos de militância. Ela falava, com seus poucos dentes na boca, das 

violências vividas dentro do lugar de tratamento, de suas “molétias”, o Hospital 

Psiquiátrico. Contava, enquanto o tricô se fazia na mão da familiar, dos estupros e 

abusos de todos os gêneros que sofria lá dentro: às vezes para ganhar alguma coisa, às 

vezes por que diziam que ela era violenta. Por que ela era violenta a estupravam? Ouvia 

tudo atentamente, era a primeira vez que escutava alguém falar sobre estupro sem ser 

interrompida ou mandarem falar baixo. Naquele momento sabia que entrava em contato 

com histórias que não queria escutar. Optei em ficar em um movimento que contaria 

histórias que eu não mais queria que acontecessem. Trago ao texto Brecht quando ele 

diz sobre a montagem de seus protagonistas: Os sofrimentos desses homens me 

horrorizam porque eles não são necessários. 

Um moço com o pescoço torto, de altura longa, bem gordo, com a calça meio aberta, a 

camisa desabotoada e um odor que depois sentiria muitas vezes dentro dos hospitais 

psiquiátricos, começa falar. Conta-nos sobre sua estadia em um hospital psiquiátrico de 

São Paulo, todos na roda se olham quando ele diz o nome do local, percebi que a 

história dele, mesmo sendo única, denunciava práticas comuns de um hospital 

conhecido por todos. Disse que se sentia sozinho, que a maior parte do tempo ficava 

sentado no banco do pátio que, mesmo sendo grande, ninguém parava ao seu lado. O 

odor dele era de tontear os sentidos. Enquanto eu sentia aquele cheiro, ele relatava que 

muitas vezes não tinha lugar para urinar, sendo preciso fazer suas necessidades 

fisiológicas no pátio, quando não em si mesmo. Testemunhei um cheiro que não era 

dele, mas de uma prática de tratamento. Tratamento exercido em tempos democráticos 

no Brasil. Tratamento exercido em Hospitais Psiquiátricos. Aquele cheiro, testemunhei 

muitas vezes nos anos que se seguiram na militância antimanicomial. 

O que movia esta forma de tratamento? A indagação, ao lado da peça de tricô, foi 

tomando corpo ao longo da reunião. As histórias de desrespeito, maus tratos e desprezo 

que aquelas pessoas relatavam faziam meu corpo estremecer. Seria arrogante dizer que 

não me assustou aquelas histórias. Nunca imaginei que em tempos de não ditadura 

poderia ouvir coisas tão horríveis. Quem vai acreditar naquelas histórias? Olhei para o 

lado, a reunião já se findava, vi novamente a delicadeza da peça tricotada. Entre duras 

lembranças e gestos delicados passou-se uma reunião inteira, e com aquela sensação 
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paradoxal voltei para casa e decidi que acreditaria e contaria a todos aquelas histórias.  

Quem vai acreditar na minha história? 

3. 2017. Alguém quer ouvir minhas histórias. 

Era um dia ensolarado, um sábado, eu esperava para receber a visita de integrantes da 

Subcomissão da Verdade na Democracia em minha casa no Rio de Janeiro. Vinte anos 

separam os anos de 1997 e 2017, o Brasil passou por muitos governos, muitas lutas 

populares, o avanço das organizações não governamentais, a consolidação de políticas 

públicas que substituem a lógica manicomial, ao mesmo tempo vimos de perto a caveira 

mórbida e assustadora da privatização. Eu me formei em psicologia, mudei para o 

estado do Rio de Janeiro, fiz especialização, mestrado, doutorado e hoje sou professora 

da área. Nós do Movimento Antimanicomial, nunca cessamos de denunciar que “sem 

hipocrisia no manicômio tem estupro todo dia”, que “o manicômio não acabou e tem 

que acabar”. Muitos dão risadas de canto de boca, ironizando nosso movimento. Outros 

nos chamam de exageradas. Eu sou mulher, militante com esta marca de gênero, ser 

chamada de louca, romântica, ingênua ou outras qualidades históricas para 

infantilizarem nossa condição de revolucionárias já não me impregnam mais.  

Estou em 2017, e com tudo que se presentifica neste ano, recebo o convite da Noelle 

Resende para falar para a Subcomissão da Verdade na Democracia. Recebi o convite 

ressabiada, pois não esperava ser legitimada deste lugar: uma testemunha. Começo a 

falar olhando para uma câmera um pouco intimidadora. Estava tranquila, pois contava a 

história de minhas passadas antimanicomiais para parceiros, mas foi esquisito. Poder 

contar, escolher o que contar, saber que estavam lá para escutar denúncias de tudo o que 

eu tinha visto e vivido. Falar a verdade? O que seria a verdade? Quem iria legitimar o 

que eu dissesse como verdade? 

Falei, me atrapalhei, pois na minha qualidade de afirmar uma vida antimanicomial fui 

me acostumando a falar de rede de serviços, da cidade que precisa e deve se transformar 

para estar com a loucura, de todas nossas práticas de beleza e afirmação da loucura e da 

diferença como potência. Conforme ia contado a história que me constituía a pele, 

percebi que não queria mais ter que falar daquilo. Não suportava mais conviver com 

aquelas histórias. É revoltante dizer a verdade, pois a verdade rasga a memória, convida 

para um presente de torturas e maus tratos.  
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* 

De que passado falava o renomado psicanalista paulista? Eu não contei o passado em 

meu testemunho, eu contei o presente. Convido vocês, que estão recebendo esse 

relatório, a não abandonarem o presente ao lerem nossas histórias, nossos testemunhos. 

Bolsonaro foi eleito, mas antes dele, no subterrâneo das práticas de cuidado neste país, 

homens estavam sendo espancados, tomando choques em suas têmporas com a utopia 

de uma vida mental sadia. Mulheres hipermedicadas, violentadas em suas mais intimas 

alegrias. Se falei a verdade para esta subcomissão foi sabendo que muitos não 

acreditarão em minha história. Mas agradeço aquela equipe que rasgou minhas 

memórias num sábado ensolarado e me legitimou neste lugar de testemunha.  

Deste lugar de testemunha empresto à vocês um pouco daquilo que vi e vivi em tempos 

de democracia. Do futuro tenho pouco a dizer, mas desejo que continuemos apostando 

em ouvir histórias. 

 

*** 

 

9.1- Memórias da Violência Institucional e Caminhos de Luta 

 

 Testemunho Beatriz Adura: Integrante do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial 

 

Sou Beatriz Adura, sou militante antimanicomial do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial e vou falar um pouco, assim, de como eu entrei nessa história e de 

como eu fui observando que o Estado violava os direitos e ao mesmo tempo propunha 

também políticas coercitivas. Então, eu acho que o movimento antimanicomial também 

denunciava as próprias políticas do Estado, que não são só de violação, elas mesmas em 

si são coercitivas.  Por exemplo, manicômio durante muito tempo foi uma política de 

Estado.  E o manicômio em si, não é só que ele só tem violação, ele é uma instituição 

que se propõe a violar, então, não existe um manicômio bom. (...) Eu entro no 

Movimento Antimanicomial em 1997. Eu ainda era nova, tava na escola ainda, então, 

eu tinha 17 anos mais ou menos, e desde então eu vou nas reuniões. Eu começo a 
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escutar histórias e as histórias que eu começo a escutar da militância - eu ainda não 

tinha uma formação em psicologia -, geralmente eram histórias de pessoas que queriam 

conversar muito comigo no sentido do “O que é que eu também estava fazendo lá”. E 

no eu contar o que estava fazendo lá, acabava também ouvindo histórias, que hoje em 

dia, por exemplo, eu escuto menos até, de um lugar mais instituído no movimento. 

Então eu começo a escutar histórias de muita violação de mulheres. Eu lembro muito 

bem a primeira reunião que eu fui, ainda em São Paulo, porque eu começo a militância 

em São Paulo. Era uma garota assim, pouco mais velha que eu, que já tinha tido o corpo 

queimado por cigarro, já tinha tido muita violação sexual, e a mãe dela do lado. Eu 

lembro da mãe dela do lado tecendo tricô, e essa família ainda é do movimento. Aquilo 

me chamou muita atenção, porque depois eu fui pensando o quanto o movimento 

antimanicomial é isso assim, é um movimento com muita violação e ao mesmo tempo 

com muito cuidado. Tem muito cuidado também neste campo. Essa foi a minha 

primeira entrada, esse foi o meu primeiro contato com a militância antimanicomial e 

com as histórias dos manicômios, reais, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre. Foi 

lá, assim, e desde lá eu começo a ir aos manicômios e a escutar histórias... 

E eu começo a perceber que tinha claramente um recorte de pobreza dos meus amigos 

que eram tratados como loucos. E nesse momento, então, eu resolvo fazer psicologia. 

Primeiro, porque eu achava que eu tinha que fazer uma faculdade, não tinha muita 

escolha na família, tinha que fazer faculdade. Aí fui fazer psicologia e aí eu comecei a 

cada vez mais me aprofundar na discussão teórica, a estudar esse campo, ao mesmo 

tempo que ia radicalmente contra qualquer tipo de manicômio. O que é que é ir 

radicalmente contra qualquer tipo de manicômio? Principalmente hoje no Brasil é 

importante a gente dizer que é ir contra qualquer tipo de internação, forçada ou 

voluntária. Porque a gente vai falar de uma violação dentro do campo da saúde mental 

ou no campo antimanicomial, que ela é uma violação sutil. Ela é uma violação que, por 

exemplo, a pessoa vai pedir pra ela ser internada. E eu, ao escutar isso, acho isso uma 

violação. Então eu queria colocar um pouco esse lugar de cuidado como esse lugar de 

violação. Por isso que, dentro do campo, eu sempre chamo muita atenção pra gente 

tomar cuidado com as reivindicações de cuidado. Porque esse cuidado é um cuidado à 

partir da onde? Vai ser sempre um cuidado à partir de um terapeuta que vai  cuidar de 

alguém - que provavelmente é um terapeuta classe média, ou rico, que vai cuidar de 

alguém pobre, que não é da sua cor, não é do seu convívio -, então eu sempre tenho 
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muitas questões com isso...Eu lembro de um manicômio que eu fui em Porto Alegre, 

entrei e fiz parte uma época do PNAISP, que é o espaço do controle social de 

fiscalização. Só que nem dava certo, o que não deixa de ser uma violação de Estado. A 

gente não tinha nem o financiamento pra fazer. Tinha na lei, só que aí eu que 

representava o movimento (da luta antimanicomial) no PNAISP, na parte de São Paulo, 

e não tinha nada. A gente não conseguia nem saber pra onde que a gente tinha que ir, 

então, o Estado chegava antes (para as vistorias) e a gente não conseguia chegar, então, 

a gente era chamado de desorganizado.  

O manicômio em si, ele tá tão intrínseco na condição de vida daquela pessoa, que ela 

acaba precisando dele. E quando a gente acaba com o manicômio, ela acha que precisa 

da assistência. Então, uma das coisas que a gente pergunta é: como que uma pessoa que 

está há 30 anos no manicômio, e a gente tira ela do manicômio com a políticas atuais,  

ela tem que ir pra assistência? Por que essa pessoa precisa continuar sob tutela do 

Estado? Seja pela rede aberta (rede de serviços substitutivos), ou, como as próprias 

redes fechadas. Por que que essa vida, ela precisa ser tão atravessada pela saúde mental? 

Por esse cuidado que é profissional, por esse olhar que é técnico e não a gente fortalecer 

redes de cuidado, etc. Talvez, e assim eu penso, o sistema único de saúde ele foi 

pensado pra isso. Pra que a gente diminuísse cada vez mais a tutela técnica e pudesse 

produzir ninhos de cuidado que fosse com a comunidade. Por isso que a gente frisa 

tanto a comunidade. Não é que o serviço tenha que ser na comunidade, não é só isso, 

mas sim que  a própria comunidade ganhe status de cuidado e possa se cuidar a partir do 

conhecimento de si próprio. 

Eu fui trabalhadora aqui no Rio como supervisora da rede, na região de Inhoaíba, que é 

uma região dominada pela milícia, então tem todo o atravessamento da milícia também 

no nosso campo de cuidado. Por mais que os serviços tentem, também tem toda uma 

rede fora da saúde mental, que continua colocando o louco nesse lugar de alguém que 

tem que sofrer violação. Tem tanto uma violação do Estado, quanto uma violação civil 

também. A população não quer esse loucos na rua, a gente não tem quase adesão dentro 

dos bairros, das cidades que a gente participa. (...) Quando a gente começa a pensar, no 

Brasil, o fim dos manicômios, vamos pensar década de 80, a gente começa a propor 

uma rede de serviços que iria substituir o manicômio. Mas essa rede de serviços não era 

pra ser só da saúde mental. A gente se espelha, basicamente, na política da Itália. Era 

uma política vinda tanto do Franco Basaglia, da própria mulher dele... a  Franca, de 
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várias pessoas libertárias. E sempre teve um cunho comunista e libertário dentro do 

campo antimanicomial, principalmente vindo da Itália. Tanto é, que a gente vai pensar o 

SUS pelo controle social, e o controle social não é o que a gente vê hoje, né? O controle 

social, a ideia do David Capistrano, era de ser espaços na comunidade onde as pessoas 

se auto organizariam para pensar e refletir sobre a sua saúde. E aí é claro, isso também 

tinha que ser (um) meio pro movimento da década de 80 e também política de Estado.  

Talvez aí que a gente tenha uma contradição inerente ao próprio movimento 

antimanicomial, pelos caminhos que ele foi seguindo. Mas essas organizações 

comunitárias, a ideia é que elas fossem também organizações de cunho político. Ao 

mesmo tempo que a pessoa se cuidaria, ela iria fazer uma proposta para a comunidade. 

Então sim, eram espaços que eram pra ser produtores de um pensamento de esquerda, 

pensamento comunista, pra que a gente fosse aumentando isso a ponto de chegar na 

cidade inteira. Isso à partir do sistema único (de saúde), isso à partir da saúde. No 

campo sanitário e por entender que o campo sanitário desde a sua origem ele é um 

campo de tutela da população pobre. (...) Que que a gente vai ter a partir disso? 

Diferentes estratégias pra como pensar então esses serviços na comunidade. Então, é aí 

que a gente vai ter, por exemplo, desde a galera que afirma CAPS, como uma galera que 

afirma o Núcleo de Atenção Psicossocial que é um serviço nascido em Santos, que é 

muito diferente do CAPS, e que pela lei, como virou política de Estado, se igualou por 

conta do financiamento. Então, pra mim, o financiamento no meio da saúde ele é uma 

violação. Não podia ser como ele é. Não podia ser verticalizado. Então por mais que a 

gente fale que a política ela é municipalizada, o financiamento ele é verticalizado. É 

difícil pra gente propor, por exemplo, até uma intervenção artística, uma política de arte 

na cidade com a loucura, porque ela vai ter que ser ligada no campo da assistência. 

Acho que eu nunca não convivi com pessoas, durante toda a minha trajetória, que não 

sofrem violação dentro dos manicômios. Nunca tive isso. Na faculdade eu fui obrigada, 

as minhas aulas de psicopatologia eram dentro de dois manicômios em São Paulo, 

Charcot, que hoje não tem mais leito SUS, e o próprio hospital do servidor, que era uma 

ala psiquiátrica do hospital geral. Não era leito no hospital geral, o que é bem diferente. 

Era horrível. A gente chegava pra aprender já a partir do louco, ou da louca, violado.(...) 

A gente conseguiu com que as aulas de psicopatologia não acontecessem mais dentro 

dos hospitais psiquiátricos. Tinha uma coisa meio que de chacota, assim, que nos levar, 

por exemplo, na cadeira de eletrochoque e meio zombar, porque éramos a maioria 
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mulheres. Na faculdade onde eu me formei a maioria era antimanicomial, minha turma 

quase toda era ligada ao movimento, então a gente sabia muito bem o que a gente estava 

fazendo lá. E tinha um pouco essa chacota de falar que “ah, aqui as estudantes de 

psicologia não vão querer entrar”, como se fosse uma questão que a gente não 

suportaria ver aquilo, como se aquilo fosse um instrumento de tratamento e não de 

tortura. Ao mesmo tempo, quando eu tava sozinha no hospital do servidor, nessa aula de 

psicopatologia, vieram vários residentes, todos homens da medicina, dizendo que eu 

não podia entrar lá porque eu ia me assustar, porque era onde ficavam os loucos 

agressivos. E aí eu lembrei que eu xinguei os caras, eu era meio bem mais grosseira, 

acho que talvez bem mais necessária, aí xinguei os caras e teve mó bafafá. O professor 

teve que me chamar atenção e eu disse que ele deveria chamar a atenção dos caras, não 

a minha.(...) Teve dois estopins pra mim dessa formação antimanicomial, que eu chamo 

né, que é a gente falando “meu, não pode mais!”. Aí os estudantes começaram a bater de 

frente falando que não iam mais nesse lugar. Uma era a reprodução constante, que ainda 

existe hoje no IPUB - eu vou falar vários nomes, né? É muito difícil pra gente colocar 

esse nomes, queria colocar um pouco isso assim porque hoje eu tô fora da rede, e talvez 

seja uma escolha, mas muitos trabalhadores que estão hoje na rede não podem fazer 

isso, não podem falar isso. Principalmente...onde eu estou atualmente, que é Niterói, 

que é dominada pelo manicômio. Vários nomes eu vou dizer, e dane-se, mas talvez eu 

não sei muito o que isso pode acarretar. Mas acho que eu nunca pensei muito no que as 

coisas poderiam acarretar e estou aqui. Mas, é um gesto bizarro que é tido como clínico, 

que você trás um interno, que está internado no manicômio ou no hospital psiquiátrico, 

como eles gostam de frisar a diferença, que pra mim não tem, e coloca ali na sua frente 

pra você fazer análise clínica (nas aulas da psicologia). O estopim, que talvez hoje eu 

até faço uma crítica. Teve dois, na verdade. Esse em que a menina (que seria analisada 

na aula), ela era da nossa idade, ela frequentava os bares que a gente frequentava, 

andava por onde a gente andava e a gente tava nessa expressão de poder absurda. E eu 

falei com um amigo meu, ele nem era antimanicomial, mas ele era um pouco desse 

campo, que não entendi o porquê a gente tava lá, e a gente mexeu as cadeiras. A gente 

colocou as cadeiras do lado dela e aí a gente começou a falar: “Faz as perguntas pra 

gente também, porque as vidas são as mesmas.” Por algum motivo, talvez por família, 

os pais dela internaram ela e os nossos pais não nos internaram. E aí foi surreal. O 

professor, que era pra chamar nossa atenção, espantosamente, resolveu nos ouvir. E era 

um professor, ex-psiquiatra. Ele resolveu nos ouvir e a gente conseguiu então fazer essa 
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discussão e sair de lá. Foi um processo longo de saída, não foi tão fácil assim. Teve que 

fazer reuniões, palestras constantes na PUC. Foi um espaço aberto da faculdade,  é uma 

faculdade que pelo menos, na minha época, era uma faculdade muito atenta às 

reivindicações estudantis. (...) E a outra foi o Charcot, nesse grande manicômio, que a 

gente chegou e tinha uma louca, negra, completamente nua. Se rebatendo e falando 

nomes, que hoje eu entendo que podem ser nomes de orixás, mas que eu não 

compreendia, porque era um dialeto que eu não entendia. E a gente viu ela ser amarrada. 

E amarrada por homens, o que é ridículo. Sempre por homens grandes, em que, a 

maioria não é técnico profissional de nível superior, o que mostra uma violência de 

quem comete a violência. Quem é demandado pra fazer a violência, que nunca somos 

nós na violência física. E aí, a gente sobe pra discutir e a gente fala do absurdo que 

aconteceu e aí a gente ouve da nossa formadora: "O que vocês propõe?” E aí eu to 

falando isso, porque isso eu escuto até hoje das estudantes com quem eu vou falar, nas 

universidades em que eu vou dar palestra, vou conversar. Sempre vem isso de “ah, Bia 

mas o que a gente escuta é que a gente não tem proposta". E aí você escuta que você 

“não tem proposta” de uma professora - e hoje eu posso falar porque eu sou professora 

de psicologia, de saúde mental - que tem que, na verdade, te ensinar a ter condições de 

cuidado da crise não violentos a que você responda. Então, você lá com seus vinte e 

poucos anos, eu comecei a faculdade tarde, mas a maioria lá tem 20 anos, tem que 

responder como você vai fazer um controle, um acolhimento da crise não coercitivo, 

sendo que você não sabe nem o que é crise. Talvez seja a primeira vez que você esteja 

vendo uma pessoas em crise. Isso também eu acho que é uma baita violação.  

(No CAPS que minha mãe trabalhava) tinha uma galera torta, por exemplo. Eu falava: 

“Ah, mãe, que eu é isso?” E aí ela me alertou que isso aí também podia ser excesso de 

choque. As pessoas eram tortas e não era de uma patologia orgânica. (...) Porque é tanto 

choque que você enrijece o músculo. Eu nunca vi um choque, não quero. Eu pergunto 

sempre pros meus alunos, que sempre pedem pra ir nos manicômios, e eu pergunto 

porquê  que eles querem ir. “Por que que te interessa tanto ainda ver esse lugar?” Eu sou 

uma professora que eu não faço estágio no manicômio, não quero. Enquanto eu puder 

negar, eu vou negar, porque eu acho que a galera precisa estar na cidade, com a loucura 

não nesse lugar institucionalizado. E aí a gente vai pensar em outra violação que é da 

própria teoria, da própria escrita sobre essas vidas. São escritas a partir de observações 

dentro de hospitais psiquiátricos. Então, você vai pegar quase todos os estudos de casos 
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de uma psicanálise da década de 60/70 francesa, que por mais legal que seja, (isso) não 

é uma crítica em si a teoria, não caberia aqui, mas em cima de estudos de casos que já 

estavam institucionalizados. Isso pra mim é uma baita violação. Eu imagino que uma 

proibição de ensino dentro dos manicômios seria fundamental. 

Fui na verdade acompanhante terapêutica - que é uma modalidade clínica que a gente 

tem, para tirar um interno específico de um manicômio - na zona norte de São Paulo. E 

lá pude também ver o que é o manicômio. Então, é isso, né? Banho de sol (por 

exemplo). São estruturas de presídio constantes. Eu escrevi um texto até sobre essa 

experiência, se chama “Narrativas de saúde mental ou a arte de acompanhar uma 

fotografia”. A pessoa que eu acompanhei, ela tava há 25 anos quase lá dentro, tinha sido 

internada na ditadura, claramente por questões de experiência com droga. Vivia num 

espaço de São Paulo que era o espaço que a gente reconhece como espaço que o (grupo 

musical) Mutantes nasceu. E aí, no acompanhamento de quase seis meses depois ele 

consegue me dizer que fotografava. Na verdade ele coloca no presente o verbo, ele fala 

“Eu fotografo, eu sou fotógrafo.” E aí eu levo uma máquina minha pra ficar com ele, e 

aí a equipe de enfermagem não queria que eu deixasse a máquina com ele lá porque era 

uma arma. (...) A gente combina, então, que vai ficar com a equipe de enfermagem, mas 

ele vai ter acesso quando ele quisesse. Então, toda vez que a gente ia para fotografar, 

tinha que falar com o superior. Ou seja, era sempre atravessado pelo lugar de poder. (...) 

(Eu disse) “Semana que vem eu volto e a gente leva pra revelação”. (Ele disse) “Ok.” 

Nunca mais a gente achou a máquina. Foram semanas atrás da máquina, a máquina 

sumiu. As fotos, tudo. E eram fotos de pedaços da cidade. A gente fotografava as 

caminhadas que a gente fazia. A máquina realmente sumiu e tinha que ficar meio por 

isso porque, qualquer coisa que eu fizesse podia recair nele. 

Eu sou muito cética. Eu criei esse modo cético com os manicômios. Não se acaba com 

os manicômios estando lá dentro, como profissional contratado pelo manicômio. E aí, a 

gente pode ver com vários colegas nossos que quando tensionam radicalmente, são 

demitidos. Então, não é uma viagem. Tensiona o manicômio que ele vai te demitir. 

Você pode tá falando que tá fazendo ali um trabalho de arte e tal pra ver se muda 

alguma…Não, não vai mudar. Tem que ter equipe de intervenção ligada ao Estado para 

acabar com os manicômios. Enquanto não tiver equipe de intervenção, enquanto você 

demanda dos próprios profissionais que estão lá dentro, que não sabem pra onde vão 

quando isso acabar, óbvio que você não vai acabar com manicômio. (...) Tem também 
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essa discussão de que os internos pedem pra ficar. Então, você vira pra uma pessoa que 

está há 20 anos lá dentro, comendo a comida que o Estado dá, que é um lixo, mas é o 

que ela tem, ela tem lá o lugar que ela dorme. Aí você chega pra ela assim e diz: “Olha, 

talvez, você vá pra uma casa. Mas talvez você volte pra sua família" ... que ele já não 

lembra mais quem é, e nem a família sabe quem ela é. Às vezes a gente tem 

experiências lindíssimas de que, mesmo com esse tempo, o familiar acolhe e diz - eu já 

escutei algumas histórias assim - que não sabia que podia cuidar. Pra gente entender que 

foi uma política de Estado. Não sei se eu tô conseguindo deixar isso claro. Mas é uma 

política de Estado que ela é uma política clínica. Então, ela (a internação, o manicômio) 

não é em si uma violação dos direitos (pois, dentro de determinados parâmetros, está 

prevista na lei). Os direitos, enquanto direitos dados pelo Estado, eles na verdade 

produziram esse doente mental. Essa familiar falar isso é uma produção de direito 

daquele cara ser cuidado. Quando o Estado diz que “nós agora vamos cuidar desse 

cara”, ele diz pra essa familiar que ela não pode cuidar porque ele é um doente mental. 

Posso contar uma história atual que eu to acompanhando. Não vou dizer nome, nem 

nada disso, porque eu to acompanhando como psicóloga. São de travestis que foram 

internadas, à força, numa comunidade terapêutica. A menina ficou dez dias. Eu brinco 

que foram dez dias que abalaram a vida dela porque ela voltou, óbvio, com o cabelo 

raspado, com todos os traços femininos violados. Voltou dilacerada e  me pergunta, eu 

como psicóloga e técnica profissional, se ela era doente. Ela não sabe dizer o que 

(foram) esses dez dias dentro de um espaço coercitivo de cuidado, que é legalizado e 

que tá na portaria clínica, ou seja, não é uma violação (a existência em si do espaço), tá 

na lei. Ela me pergunta isso e eu respondo: “ O que você acha?” E ela se despenca a 

chorar, porque ela precisava ouvir de mim sim ou não. E dizer “sim” também é 

imposição. Claro, se eu to disposta a ficar lá, né, porque senão eu falo “sim” e acabou, 

vou embora. Mas eu estou disposta a ficar lá, então, construir isso com ela de se esse 

corpo é doente?! Se olha, se percebe nessa transformação que você está tendo. Como 

isso movimenta a tua existência, ou isso é doença? Então você vai decidir se é doença a 

partir de uma profissional que tá te acompanhando e que, obviamente, não acha que é 

doença, porque nem acredita em doença. A doença, na verdade, ela é produzida. “Sim 

ou não?” era uma pergunta que nem deveria existir. Não tinha que se perguntar sobre a 

sua vida para a medicina ou para psicologia. 
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Vamos falar do Jurujuba, que é pra chegar no que a gente tem chamado em Niterói, até 

como próprio usuário, de “grande nave mãe”. É aquela nave que vai te acolher, mas ela 

te acolhe tanto que você não sai mais de lá. Eu gosto de denunciar os manicômios nesse 

lugar, inclusive, eu como professora sempre faço questão de falar que não é uma 

questão de violação só. Essa violação, que é do estupro que rola (por exemplo), óbvio. 

Essa violação que é negociata de cigarro. Essa violação que te tira suas roupas. Não é só 

disso. É disso também, mas, é do próprio tratamento. Do tratamento que vai dizer que 

não é você que tem que se cuidar, deixa que a gente cuida de você. (...) E o Rio de 

Janeiro tem essa aberração, que é muito rara pra uma capital do tamanho do Rio, com 

toda formação política clínica que tem no Rio de Janeiro, nós temos quatro hospitais 

psiquiátricos. Isso é uma aberração. A gente vai ter a Colônia  - e nisso eu estou falando 

(só) dos públicos, o Nise da Silveira, o Pinel e o CPRJ. (...) Fui ficando no Rio e assim 

eu entro (no movimento da luta antimanicomial) aqui. Achei importante...assim lembrei 

disso agora também, eu fui assessora, também, durante quatro anos no Conselho 

Regional de Psicologia (CRP), no campo de políticas públicas, onde eu também pude 

transitar muito por esse campo dos direitos. Foi mais quando eu comecei a entrar mais 

nessa discussão, mais juntos, (que) eu entendi que tinha um campo aí dos direitos 

humanos. Não era pra mim óbvio, o que eu fazia, eu não entendia ainda que era no 

campo dos direitos humanos, eu nunca entendi a luta antimanicomial como uma luta de 

direitos humanos. Não sei dizer porquê, não aparecia pra mim essa discussão. Eu 

entendia como uma luta revolucionária, mas eu não colocava esse nome “direitos 

humanos”. E aí, nos CRPs, isso começa a acontecer mais, até porque eu começo a entrar 

pra ir representar os CRPs no Comitê de (Prevenção e) Combate à Tortura, mas antes 

disso a gente fazia já as fiscalizações. Antes disso, a gente já fazia fiscalizações, eu 

posso até contar uma que foi da Clínica da Gávea. A gente ficou meses pra tentar (ir), a 

gente recebeu uma denúncia de uma pessoa que estava em cárcere lá, na ala privada, 

como os CRPs (atendem tanto as) alas privadas como as públicas, a gente foi, e 

aproveitamos pra ver obviamente como é que estava o campo do SUS. Aí chegamos lá, 

foram muitas visitas, a gente não podia entrar em contato com a interna. A gente 

falando que queria entrar. Quando eu peço pra ir na ala do SUS, a dona do lugar ou 

gerente, me fala assim: “Ah, mas gosta de ver uma violência, né?” Colocando a gente 

dos direitos humanos como as pessoas que gostam de ver a violência. E aí ela, a gerente 

geral de todo aquele lugar, não sabia onde era a porta do SUS, ela não sabia como 

entrava na porta. E aí a gente olha pro lado...com vários negros, lá a maioria era homem 



 

756 
 

e isso é um dado que não é sempre assim, aí a gente via várias mãos assim...Essa cena 

que as pessoas dizem que não existe mais...Várias mãos pra vir tentar falar com a gente, 

e aí eu falo pra abrir. Aí eu me uso totalmente desse lugar de poder, de fiscalizadora do 

CRP, e falei que a gente ia abrir “Tem que abrir, acha a chave”. Ficamos ali acho que 

uma hora até acharem a chave, e claro, isso era pra gente desistir né. E aí a gente entra, 

isso já é 2010 ou 2011, por aí assim, mas dá pra ver nos documentos que a gente fez.  A 

gente entra e, só pra vocês terem uma noção, tinha um cadeirante, mas só tinha escada, 

não tinha acessibilidade. Tinha um cadeirante no andar de cima, sendo que o banheiro é 

no andar de baixo. E tinha um interno, que era completamente dilacerado, muito 

provavelmente por causa da medicação, mas não posso afirmar, mas pela minha 

experiência digo que por muita medicação errada, dada erradamente, com a mãe do 

lado. E aí eu pergunto pra mãe, a mãe ia todos os dias lá pra ficar com o filho, porque 

ela sabia que lá ele não tinha assistência. E aí a gente perguntava se ela conhecia a rede 

de serviços que cobre publicamente…ela não conhecia. Ninguém lá dentro disse pra ela 

que tinha uma rede possível em que o filho dela podia ser assistido. Conheci vários 

casos lá e todos podiam estar na rede. (...) A história desse rapaz (músico que morreu na 

Clínica da Gávea em julho de 2017) de Niterói, acho interessante, primeiro, porque pra 

pensar a visibilidade que tem os corpos pobres, que a gente denunciou muito a Clínica 

da Gávea, e até fechar o SUS lá… A gente tinha os supervisores de 

desinstitucionalização, foram vários supervisores lá pedindo pra sair, vários relatórios 

denunciando a Clínica da Gávea, e essa história trás, então, esse vertente (de que 

quando é com corpos negros e pobres não ganha visibilidade). Mas também, um outro 

ponto importante, que são as clínicas privadas precisando de fiscalização. As clínicas 

privadas são espaços que precisam de fiscalização também. Precisamos fechar a Clínica 

da Gávea e não só os (leitos do) SUS. (...) Essas clínicas tão sendo fechadas, os leitos 

SUS estão sendo fechados, sem os donos dos hospitais serem indiciados. Não sei se é 

esse termo mas esse donos precisavam pagar, eles precisavam devolver essa dinheiro 

pro SUS, devolver o dinheiro que eles não usaram e era muito dinheiro de leitos 

conveniados, à partir da própria ditadura. Os leitos conveniados eles existem há muito 

tempo, mas eles tem o bum (grande aumento) na ditadura militar. Na década de 80, a 

gente começa a denunciar os leitos conveniados. Leitos conveniados são leitos que o 

SUS paga nas clínicas privadas. E a gente fechou aqui no Rio praticamente todas sem 

que houvesse nada que fosse, nenhuma indenização que fosse tida.  Eu acho que isso 

precisava ter. 
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Da mesma maneira quando a gente tava no Profeta Gentileza (CAPS em Campo 

Grande) num sol de quarenta graus, sem ar condicionado, sem ventilador. Tendo que 

atender muito mais demanda do que chegava. A gente abria os serviços, às vezes, com 

dois profissionais porque não tinha equipe. E tendo que fazer trabalho de 

desinstitucionalização em Amendoeiras, a gente trabalhava em um pedaço de Campo 

Grande que não tem nem transporte público, não tem carro da prefeitura, e tinha que 

fazer desinstitucionalização, senão a gente era acusado de desassistência. Isso tudo que 

recai no corpo desse trabalhador. Quem que é esse trabalhador? Uma galera tipo eu. É 

um corpo que só tem o corpo pra trabalhar, não tem mais nenhum subsídio do Estado. 

(...) Tinham histórias, que são bem comuns na verdade, que eles colocavam no seguinte 

dilema:  o cara tá no Henrique Roxo, a gente tem que tirar ele do Henrique Roxo, todo 

mundo concorda com isso. Se ele vem pro nosso bairro, que é o bairro dele, da família 

dele, ele já tá ameaçado pela milícia. Então, se a gente bota que ele tá desinternado, ele 

vai ser morto. Muitas vezes a gente bancou em ele voltar por a gente entender que o 

manicômio não é o lugar pras pessoas estarem, que as pessoas não tem que ser mortas 

pela milícia. E se as pessoas forem mortas pela milícia, isso é um problema que não 

pode ser resolvido pelo manicômio. O manicômio tem resolvido esses problemas. São 

pessoas, principalmente dos manicômio judiciários, que não podem voltar porque já 

estão ameaçadas. Esse cara, por exemplo, tava internado há mais de 15 anos. 

E aí, a gente tem que lidar isso num campo extremamente paupérrimo. O CAPS ficou 

mais de ano sem comida. Um serviço de saúde mental sem almoço, em um território em 

que as pessoas só tinham o almoço do CAPS. Eu digo assim: “A gente não lida com 

pobre no serviço de saúde mental, a gente lida com miserável. Com as políticas de 

auxílio que a gente teve durante anos (políticas sociais, dos governos do PT, que 

reduziram a extrema pobreza), a gente conseguiu finalmente não trabalhar mais com os 

miseráveis. Esse problema da comida ainda existia, mas era bem menos. Eu vivi a 

transição no CAPS, eu entrei em 2012 e saí no final de 2016, então, peguei um pouco 

essa transição política assim. A gente teve, por exemplo, usuárias nossas mulheres que 

eram violentadas constantemente pela comunidade, pelo tráfico e pela milícia, pelos 

homens fortes da comunidade, e que aí ganhavam o “Minha Casa, Minha Vida”. A 

gente pensava um pouco isso de que como todo mundo criticava uma política de tutela, 

mas era uma louca que não conseguia falar nem em termos racionais - que a gente 

chama de linearidade de fala -, era abusada, pois teve seus filhos retirados pelo Estado, e 
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o CAPS foi contra. Quem cuidava dela foi contra retirar, e o juiz retirou e deu pra 

adoção, dizendo que ela estava louca e não podia cuidar de seus filhos. Essa menina 

teve uma casa, isso é fundamental. 

Essa formação da fiscalização, que eu acho que é do campo de direitos humanos, nós 

não temos. Hoje mais até, aqui no Rio acho que esse movimento por direitos humanos é 

mais forte, em São Paulo a gente não tinha essa formação de saber como se faz uma 

denúncia, quais são os caminhos de uma denúncia, de pra onde tem que ir. Era sempre 

um deputado parceiro, então a  gente falava com ele. Não tinha essa formalização, hoje 

em dia a gente tem mais e isso porque eu acho que o movimento tá mais visível. 

Tem uma coisa do financiamento que é importante, e aí eu entro de novo em Niterói, 

que a ideia é que quando abrir o leito - o leito é um dinheiro, uma rubrica, que é um 

dinheiro que vai pro cara que tá internado. Todo cara internado, ele tem o dinheiro pra 

ele, é igual ao preso. Quando a gente tira esse cara e ele sai, porque a ideia era não ter 

novas internações, esse cara sai e esse leito fica livre, então, ele (o dinheiro) tem que ir 

pra rede de serviços abertos. E o que eu mais vejo não é isso acontecer. Aqui no Rio, 

por exemplo, essa verba vai pros institutos e eles organizavam as verbas. Agora tá o 

caos. Agora nem verba tem. (...) A gente tem um Ministro da Saúde (Ricardo Barros) 

que tá pedindo abertura de leito. Eu acho que a gente precisa hoje é de ação direta, não 

vejo muito caminho pela legalidade. Legalidade que eu chamo, é você fazer uma 

denuncia pra Comissão de Direitos Humanos que vai pra OEA, etc. Até aí fechou o 

serviço, acabou o serviço. É pra fechar agora, não tem tempo. O que tá acontecendo no 

Rio hoje é muito bonito, com esse movimento ‘“Nenhum Serviço (de saúde) a Menos”. 

E é engraçado que esses movimentos de saúde sempre foram  muito fortes nesses 

momentos de exceção. 

Essa coisa com o judiciário, o MP, os juízes também, a gente, mesmo com o serviço, a 

gente brincava “Pô, será que a gente pode responder a esse ofício (de um juiz ou 

promotor) ensinando o que é rede?” O próprio diretor do CAPS já foi chamado pra ser 

preso várias vezes por desassistência. Desassistência, por exemplo, é a gente não 

conseguir fazer em quinze dias uma visita domiciliar, porque a gente não tem carro ou o 

lugar é perigoso. Ainda mais que a nossa área era ali no Barbante e tem várias 

contradições ali dentro, e pra além disso tinham lugares ali que não eram acessíveis. O 

juiz mandava a gente fazer uma visita domiciliar em um lugar que não é acessível. Mas 
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o que me chama a atenção, e eu converso isso com a Patrícia Magno que é uma parceira 

da Defensoria, é que eu acho muito desleal eu ter que ensinar pro promotor, ou pro juiz, 

o que é rede. Porque o cara ganha muito e  tem que estudar. Ele tem que estudar, ele tem 

que saber, porque isso não é novo, nós não somos uma política nova. Nós somos uma 

política desde a época de 80, instituída em 2001 como lei. Em portarias a gente já vem 

desde 87. Então é muito revoltante, sabe? Eu tenho que ensinar o cara o que ele tem que 

fazer. Eu me comprometo, a qualquer hora, em estar falando com a população. 

Qualquer hora, qualquer dia, qualquer sol. Agora, pro juiz é revoltante, porque nem 

salário a gente tá ganhando. 

A rua pode ser uma possibilidade. Precisamos fazer da rua uma possibilidade. Teve um 

usuário nosso que depois a gente descobriu que ele foi retirado de um território de 

Campo Grande pela assistência social, levado pra Colônia (Juliano Moreira), que era o 

hospital de referência (a gente não diz manicômios de referência porque manicômio não 

faz parte da Rede). E lá ele ficou abobado assim. Lá ele foi extremamente violentado, 

tomou muita medicação, ou seja, ele não conseguia mais nem viver na rua e ele não 

tinha  casa. Então o Estado tira ele da rua prometendo um cuidado, não vai ter casa pra 

esse cara e ele não pode (mais) morar na rua, porque ele não sabe mais viver na rua. Ele 

sabia, ele tinha uma casinha na rua. Esse cara, por exemplo, ele vivia na rua, mas depois 

ele não conseguia mais. Foi se destruindo, não sei nem se ele tá mais vivo hoje. 

Eu acredito que a precarização hoje, ela é importante também pra que a gente já saia 

com uma medida mais radical. Por exemplo, acabaram de fechar os leitos de internação 

de curta permanência do (hospital) Pinel. Foi por causa de precarização, mas vamos 

propor, então, abrir fora. Vamos usar a precarização. Acho que a gente precisa ousar e 

não é a toa que a gente não ta ousando. Diz da nossa vida, diz como a gente vai viver. 

Era o que eu tava falando, como é que você vai falar pra trabalhador fechar manicômio 

se ele vive com aquilo? Que era o caso da (Clínica Dr. Eiras de) Paracambi. Paracambi 

era outro manicômio também surreal. O que não falta são manicômios surreais, quando 

(Franco) Basaglia chegou no Brasil, ele ficou assustado. Você imagina que é um cara 

que já tinha viajado quase o mundo inteiro fazendo palestras e conhecendo hospitais 

psiquiátricos. Aí ele chega no Brasil e ele se espanta. Ele vai no hospital de Diadema, 

vai pra Barbacena, não sei se ele chegou a visitar o Jurujuba, e ele diz que nunca tinha 

visto algo igual. Então, o manicômio no país que teve ditadura militar, certamente é um 

manicômio muito mais violento do que em um país que não teve ditadura militar. Com 
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os estudos da Comissão da Verdade para os manicômios, que era uma coisa que a gente 

não tinha isso estudado, né?... A gente falava, mas era fala de militante, né, mas agora é 

fala de arquivista. Nos mostra o quanto a gente tem nas nossas práticas ainda esse ritual 

da ditadura, esse poder, a saúde pensada a partir do lugar de poder para conter. Claro, eu 

to falando de ditadura, mas se a gente for pensar também no país que teve a escravidão 

que a gente teve... Os manicômios, e isso tem relato de uma historiadora chamada Maria 

Clementina Cunha, uma historiadora da Unicamp, que é a primeira historiadora que vai 

discutir gênero e a loucura, ela vai dizer que a loucura tem gênero no Brasil. E a gente 

vai ver isso. Os homens indo para as prisões, os homens negros indo pras prisões, e as 

mulheres indo pros manicômios com os prontuários. E ela vai mostrar nos prontuários, 

que foram assinados por psiquiátricos, que hoje em dia dão nome né: Colônia Juliano 

Moreira, (Manicômio Judiciário) Henrique roxo, (Hospital Psiquiátrico) Franco da 

Rocha. O (psiquiatra) Franco da Rocha, tem um prontuário em que ele assina em que 

ele coloca que os narizes achatados das mulheres negras seriam traços de idiotia, como 

um dado científico para idiotia. Os tratamentos eram obviamente ridículos. Primeiro que 

só as mulheres negras tinham o rosto fotografado, porque tá escrito no prontuário. Tem 

o prontuário de uma mulher branca em que tem o corpo inteiro dela, em que dizia “essas 

não precisam ter os rostos fotografados, porque elas não se misturam e não tem 

condições de se perder como as negras”. Era tanta negra internada… E tem essa cultura 

de que todas as negras são iguais, que lá se colocou, com as nomenclaturas 

psiquiátricas, que elas podiam se perder. E isso tudo assinado por nomes de hospitais 

psiquiátricos. Agora você imagina, se essas pessoas são reconhecidas, a ponto de serem 

homenageadas…  

No Rio, qual foi a medida da prefeitura? Fechar os leitos conveniados antes dos 

institutos. Bom, a gente tem quatro grandes hospitais públicos. Não sei se eu to 

esquecendo de algum. Ah, não! Olha, to esquecendo de um grande hospital que é o 

IPUB. Um manicomiozão, tem eletrochoque, dizem que do melhor modo possível, e eu 

brinco que eu nunca quero ser tratada tão bem assim. A gente tinha uma ideia do 

movimento, que vinha até com o Carrano, que é um nome expressivo da militância e 

dos usuários, que era fazer um (filme) curta sobre os eletrochoques com eles e elas 

(usuários e usuárias). Eu falo eles porque naquela militância antimanicomial era a 

maioria de homens. Impressionante, eu nunca ouvi de um usuário, em toda a minha 

vida, que um eletrochoque era “Ok”. Todos criticam, até agora. Lá em Campo Grande 
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tinha eletrochoque feito em casa, você levava o aparelho de fazer eletrochoque em casa.  

To falando de 2012 a 2016. O próprio Hospital Pedro II, que é o hospital de referência 

lá, dava eletrochoque a rodo e também incentivava. Tinha tortura e a gente chegou a 

denunciar...sobre o hospital. Mas parece que o buraco é mais embaixo ali. Não sei nem 

quanto que pode sair disso aí, porque é ligado à milícia e tal...Então, a gente começou a 

ter medo de ser acusado e tal, de ser morto. Porque lá é assim, em Campo Grande é 

assim, você é morto. A gente começou a ficar com medo e não foi muito pra frente, 

parece que teve um aviso pra não ir pra frente. Esse cara que eu falei do Henrique Roxo, 

que a gente foi visitá-lo, por exemplo, ele tava com carne viva nas mãos. E óbvio que 

eles vão dizer que ele mesmo se machucou, existe essas histórias. Como foi o próprio 

caso do menino de Niterói, que foi acusado como se ele mesmo tivesse se 

batido...Então, isso é muito comum. Tem um livro que se chama “Mortes bizarras em 

hospitais psiquiátricos”, que é organizado pelo Conselho Federal de Psicologia, mas 

antigo, a gente podia fazer um novo até. (....) No Rio teve essa política. O que aconteceu 

com essa política, que é o que eu to tentando denunciar aqui de certo modo, de 

fechamento dos hospitais conveniados e não dos institutos? Abriam leito de institutos. A 

abertura de leitos não podia acontecer, se abre leitos ao invés de fechar, sabe?! Isso 

mostra claramente que não tá tendo financiamento pra rede, mas sim, pros institutos. 

(...) A gente chama isso de transinstitucionalização. Eu não comemoro nenhum 

fechamento, eu não comemoro nenhum fechamento de hospital privado. Eu entendo a 

importância, mas eu não comemoro. Comemorar é outra coisa, sabe? Você vai 

comemorar uma transinstitucionalização? Eu entendo que pra nossa prática cotidiana é 

importante, não é fácil. Por exemplo, teve um manicômio chamado Clínica Humaitá, 

que era em Jacarepaguá, e que a gente não conseguia entrar. Nem a prefeitura conseguia 

entrar nos leitos conveniados pelo SUS. Tinha um usuário nosso que tava com uma 

unha enorme, umas barbas assim.  Sempre que eu falo... eu to falando de 2012 à 2016, 

então, é completamente atual. (...) Em Niterói, é muito pior do que no Rio de Janeiro. 

Em Niterói, a gente mal tem CAPS. A gente falou muito da capital, mas em Niterói a 

gente vai ter…em São Gonçalo é surreal, o SUS nem chegou em São Gonçalo. Agora 

que eu to atuando lá, principalmente com as políticas LGBTs, hoje a minha atuação é 

mais junto as travestis em Niterói e São Gonçalo, não tem o que fazer, saca?  Não tem 

serviço público. 
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Você imagina que o trabalhador do CAPS, por exemplo, o coordenador de uma RT 

(residência terapêutica), um profissional sem remuneração...A gente fala “coordenador 

de RT” e acha que é um cara top, mas não. O cara tinha uma salário, e eu posso estar 

elevando aqui, mas de uns R$ 3.000,00, pra trabalhar quase 40h, pra coordenar uma 

residência terapêutica. Esse cara é judicializado pelo Ministério Público. Esse cara é 

obrigado, às vezes, a ficar curador de um morador da casa. Caso não, o cara é preso, ou 

pede demissão. E aí, a gente vê São Gonçalo sem nenhum serviço. Tem um CAPS 

adulto em São Gonçalo, é dizer pra não ter serviço. Eu não vou reconhecer aquilo como 

um CAPS, porque não tem como uma cidade, com mais de 1 milhão de habitantes, ter 

um CAPS adulto. Isso é mini manicômio e com todo respeito aos profissionais que 

estão lá dentro, mas não tem como fazer. (...) Isso precisa ser denunciado, isso é uma 

baita violação...Não ta tendo tortura, mas é uma baita violação. Eu também não sei se 

não tá rolando tortura, porque aí a gente recebe denúncias de cárcere privado. Com 

certeza, quando a gente entrar em São Gonçalo, vai ter uma casa com vários loucos 

presos, porque é isso, não tem assistência. 

O que acontece é isso: em Jurujuba, hoje, o financiamento metade é pro Jurujuba, ou 

seja, metade é para manicômio. Isso não pode, não pode ter. 50 % pra rede, mas pô, 

você equiparar o manicômio à rede? Então, eu acho que as políticas de financiamento 

precisam ser revistas com urgência. Mesmo a gente criticando as políticas de 

financiamento atual, nem essas estão sendo aplicadas, tanto na capital do Rio de Janeiro, 

quanto em Niterói e São Gonçalo. O Ministério da Saúde chegou a fazer propostas aqui 

pro Rio de Janeiro, inclusive de concurso público, na época do (Daniel) Soranz, e o Rio 

de Janeiro não topou. Tem uma aposta política da privatização, que agora tá mostrando 

todos os tentáculos possíveis. 

Os homens, eles são mais difíceis de serem acusados de loucos. Se você tem um 

homem, por exemplo, completamente embriagado cotidianamente, ele não vai ser 

internado. Uma mulher já seria internada. Até porque, provavelmente, essa mulher vai 

ser xingada, então ela vai partir pra cima de alguém, e aí ela é tida como a 

descontrolada. Então, a gente tem mais mulheres sendo diagnosticadas.  Fora que a base 

da saúde autoritária, ela é uma base escrita por homens. Os diagnósticos, em sua 

maioria, foram estudados em mulheres. Por exemplo, o próprio alzheimer, que é um 

diagnóstico que a gente ignora, mas que ele foi pensado a partir de um “pedido” de um 

marido para o (médico) Alzheimer. Daí o Alzheimer vai estudar a esposa desse marido 
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dentro do hospital psiquiátrico e aí ele vai fundamentar toda uma política de memória 

em cima desse diagnóstico. Tanto é que hoje em dia eu tenho pensado: "você já viu 

homem com alzheimer?". É muito mais raro você falar que um homem tem alzheimer, 

você fala que, rapidamente, uma mulher tem alzheimer. Um homem histérico? Ninguém 

tem, nem dá pra ter isso, porque é em cima do útero essa parada. 

Essas violência elas são causadas pela privatização. É muito desleal falar que a família 

cuida assim. Não, não tem serviço. Não tem agente comunitário que vá fazer uma visita 

diária ali pra ver como estão as coisas, ver como a família tá se organizando, etc. Isso 

tem feito com que os homens consigam chegar nos serviços e as mulheres fiquem mais 

em casa. E na militância a gente tem questionado um pouco isso também, de que são os 

usuários protagonistas homens, e não as usuárias, a gente tem problematizado isso. Até 

em nós. Nós geralmente somos representadas só por homens nos profissionais que nos 

representam, sendo que a maioria é mulher. A maioria esmagadora é mulher, e a nossa 

militância ela é feminina, são muitas mulheres e alguns homens. Eu tenho visto muito 

isso e eu acho que isso diz de uma violência, uma violência que tem acontecido com 

esses corpos (das mulheres). Desde eles serem mais medicalizados, até eles serem, 

literalmente, mais violentados. 

Eu vou falar a partir desse campo, dessa minha experiência a partir da história com a 

loucura. Eu acho que a tortura pra mim é a imposição da tutela. É onde você tira a 

autonomia daquela pessoa existir por ela. E por que eu to chamando isso de tortura? 

Porque eu vejo que isso é a base tanto das letras e da teoria, a teoria no campo da 

loucura ela sempre diz do outro, ela é escrita para a vida do outro, isso é tortura pra mim 

hoje em dia, porque eu nem sempre fui psicóloga. E a discussão atual que eu tenho na 

psicologia é de como a gente parar de falar de outro. Porque pra mim isso sempre vai 

ser tortura, eu vou falar pro cara com ele tem que ser, e se ele não quiser ser, eu vou ter 

toda uma aparelhagem de controle que é tortura. E aí as torturas óbvias, né? Tem a 

tortura óbvia que é essa que vem por denúncia. São as denúncias de violência sexual das 

nossas mulheres, queima com cigarro no corpo que é muito comum. São os homens que 

apanham muito. Isso é tortura, mas eu acho que, pra esse campo da loucura, a nossa 

principal tortura, ela vem do conhecimento científico. É a ciência que está produzindo 

as torturas. Acho que é isso. 
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*** 

 

 

 Testemunho Iracema Polidoro: Familiar de Paciente da Colônia Juliano 

Moreira 

 

Atualmente, eu sou presidente da Associação de Saúde Mental Juliano Moreira, da qual 

fui fundadora de 1992. A associação, ela tem inicio através de uma tia (minha), que essa 

tia, ela era irmã mais nova da minha mãe, e eu a filha caçula. Então, fomos criadas 

juntas como se fossemos duas irmãs, uma diferença de 5 a 6 anos. Então, fomos criadas 

juntas e essa tia ela tinha ataque epiléptico. Então, foi a nona filha, minha avó teve nove 

filhos...e ela veio tendo esses ataques epilépticos, mas era uma pessoa normal, bordava 

muito bem...e assim foi. Um belo dia ela foge de casa e foi um transtorno, o primeiro 

transtorno da família quando ela foge. Minha avó não sabia pra onde ela foi, até que 

alguém disse que viu ela com um homem alto e moreno... E se acha ela, dentro de uma 

favela, que agora, hoje, é Piscinão de Ramos, que era a favela do Maria Angu, que era 

uma coisa  também horrorosa, eram aqueles barracos de palafita, e ali minha avó (a) 

encontrou e levou pra casa, sendo que obrigou ela a casar. Que eu acho que e foi o 

maior erro da minha avó, obrigar ela a casar com esse homem. Casou, se casaram em 

Caxias, eu participei do casamento, nos fomos pro civil e tal. Ali foi indo...ela foi morar 

com a  sogra e esse marido e ali começou a se distanciar da família. Ele mudou, não 

dava endereço, ai ela vinha, e assim foi passando o tempo. Minha avó morava em Olaria 

e foi para Nova Iguaçu, então nós fomos pra Nova Iguaçu e ela (a tia) ficou ali pros 

lados de Bonsucesso. Bom, (eu) não sabia muito bem onde ela morava, porque a gente 

nunca ia na casa dela, ela que ia na minha avó. E um belo dia, ele (marido da tia) manda 

uma carta de Brasília, dizendo pra minha avó, informando a minha avó, que a Janice 

(tia) tinha falecido e que não deu tempo de avisar. Naquela época, as pessoas eram 

muito atrasadas, então minha avó ficou ali, chorou, chorou, chorou e isso se passou 

vinte anos. E como eu casei, eu casei em 1969, isso foi em 1961 - a internação dela, 

quando ele (o marido) mandou a carta (dizendo que ela havia morrido). Aí eu fui pra lua 

de mel em Barbacena, onde tinha o maior hospício, mas como minha tia morava lá, ela 

ofereceu uma pousada, deu de presente pra gente e como era muito bonito...você vê 

como a coisa era muito determinada, né. Aí, eu virei pro meu tio, e ele era militar e 

músico, eu falei que eu queria conhecer o hospício e ele: “aquilo é uma coisa horrível”. 
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E ele conta que ele tomava conta de um paciente muito rico que morava em 

Copacabana, e esse meu tio que tomava conta, a família (do paciente) mandava um 

dinheiro pra comprar as coisas pro (familiar) que tava internado em Barbacena. Meu tio 

era militar e minha tia muito católica e a Igreja fazia aqueles acompanhamentos e tal, aí 

fez essa amizade e ele que olhava esse paciente, a família muito rica em Copacabana, 

olha onde foi internar ele né, pra ninguém saber. Aí, eu cheguei ate a porta do hospício, 

eu com meu marido, aí a Louise que era (a mulher) do meu tio falou: “Iracema que 

coisa horrorosa". Nossa, eu tinha tanta vontade de entrar aí dentro...mal sabia eu que 

minha tia tava lá (no Rio de Janeiro, internada) em sofrimento.  

Mas aí se passa, e aí começou...aí entra um diretor na Colônia (Juliano Moreira) pra 

fazer um projeto pra ver se encontrava aquelas famílias que todo mundo ali, ninguém 

tinha família. E a minha tia, foi uma que foi ouvida pela primeira vez, ela sabia o nome 

dela, era Janice Vidal de Souza, Janice Aparecida Vidal de Souza. A minha avó era 

italiana, mas (minha tia) falava o nome da minha mãe, que morava em Nova Iguaçu, 

número tal rua tal, ninguém dava ouvidos e não tinha nem prontuário. Então, ficava 

despercebido. Quando faz esse projetão dentro da Colônia, uma assistente social, 

Jussara - que ela veio a falecer até agora dia 4 de janeiro desse ano (2017), que era vice 

presidente da APACOJUM - e Rosilda uma terapeuta ocupacional. Então, aí ouviram 

ela falar que ela tinha a mãe dela, que morava em Nova Iguaçu, tinha uma irmã, o nome 

da minha mãe era Glorinha, mas ela chamava minha mãe de Jainha e uma sobrinha que 

chamava Ceminha, que era eu....Aí, foi um aerograma. A Rosilda manda esse 

aerograma pra casa da minha avó, chegou direitinho onde ela morava. Aí veio assim: 

Colônia Juliano Moreira. E eu sempre fui assim, no colégio das minhas filhas eu era 

liderança, coisa de discussão política né, eu só não participei das revoluções (se 

referindo ao golpe militar de 1964) porque minha avó me prendia muito, porque minha 

vontade era sair de Nova Iguaçu e vir pro Rio de Janeiro, ficava encantada com aquelas 

coisas, tudo que tava acontecendo. Aí minha avo trouxe, eu morava em Guadalupe onde 

moro até hoje, e minha avó trouxe (o aerograma) e disse assim: "Ceminha, o Doutor 

Juliano Moreira mandou um convite pra você, negócio de política é você". Ela nem 

abriu a carta pra ver, e eu falei "Doutor Juliano Moreira?". Quando abro a carta, abro e 

fiquei calada e falo “Tá, valeu Nena, muito obrigada”. Aí, eu fui na mamãe e falei 

"Mamãe, a Janice tá viva". A minha mãe “Impossível”. Eu dei a carta e ela disse pra 

irmos lá. No outro dia partimos pra Colônia, não sabíamos...soltamos na Taquara para 
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você ver, não tinha nada, a maioria lá era sítio e conseguimos chegar até a sede. 

Chegamos na sede, perguntamos e falaram que era Franco da Rocha, lá dentro, lá pra 

dentro, quando nós chegamos, aquele muro alto e os pacientes tudo largado pelo 

caminho, os homens andavam nus né, ninguém usava roupa. E as mulheres também, 

menstruadas sentadas no chão, a sangueira descendo, foi horrível. Aí veio um segurança 

e perguntou e eu disse que recebemos a carta, ele virou e abriu o portão e nós 

entramos...E ali já começou meu sofrimento...aquelas pessoas, as mulheres - era só de 

mulheres - jogadas no chão e fui procurar a Rosilda. Quem me atendeu foi uma senhora 

chamada Enir. Ela perguntou porque estávamos aqui e se éramos parentes de Janice. 

Minha mãe "Irmã e ela a sobrinha". (A Enir) perguntou se eu que era Ceminha, porque 

(ela) falava muito da Ceminha. Aí vem a Rosilda, a que mandou (o aerograma) e a 

Jussara....e nós nos apresentamos e ela falou assim “vou chamar ela no núcleo”, que era 

bem mais pra baixo. Daqui a pouco vem aquele pedaço...cabeça toda raspada, cheia de 

cicatriz, sem um dente...ela conheceu minha mãe, você acredita? Ela virou e falou 

Jainha, você tá viva Jainha. Aí minha mãe: "Tô". “Cadê a Ceminha? Ceminha? Não! 

Você tá viva, Ceminha?” Aí eu disse tô. Imagina o sofrimento, cheia de cicatriz no 

rosto, ela tinha um cabelo castanho bem claro, aquele olhão azul, mas o olho dela não 

era azul mais. O olho dela, sabe o peixe morto, aquele olho sem um pingo de brilho? 

Era tanto piolho, a sobrancelha dela era branca de lêndea. Aí eu falei "O que te trouxe 

aqui?". Ela disse "Ah, ele (o marido) me internou aqui". Não, ela não disse me internou 

aqui, disse que botou ela no (hospital) Pedro Segundo. Aí eu perguntei porque e ela 

disse "Ah, a mãe dele me batia" e que ele "Tinha uma mulher e dividia a cama com 

outra mulher e comigo, eu reagi e ele me bateu muito e disse que eu era maluca, aí ele 

me botou lá e eu nunca mais vi ninguém". Você sabe como chegava (o paciente) na 

Colônia, né? Aquilo ali era fim de carreira, chegava por número, por lote de pessoas, e 

cada pessoa era um número e não se discutia nome, ela não, ela sempre teve em mente a 

identidade dela, ela não tinha documento nem nada, ele sumiu com tudo. E ela disse o 

nome, Janice Aparecida Vidal de Souza, meu aniversario é 5 de fevereiro e data tal. 

Então ela não perdeu a identidade, mas entrou no sofrimento e ali ela sofria, porque ali 

na Colônia (Juliano Moreira) os próprios profissionais abusavam dela, eram tudo jovem, 

que dizer, ela sempre reagia, então ela só vivia...e isso ela contando, ela só vivia de 

castigo na solitária, porque ela enfrentava quando os caras vinham. 
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Sabonete, sabe como eles tomavam banho? Com um sabão português desse 

tamanhozinho....É uma barra de sabão português, dessa altura, não era? Eles cortavam e 

era um pedacinho pra cada pessoa, e não tinha porta de banheiro, era banho frio, o vaso 

você tinha que sentar pra fazer necessidade na frente de todo mundo, não tinha espelho, 

relógio, então eles ficavam ali a deus (dará). Eu comecei a ir toda semana e eles viram 

meu interesse (...) E eu mostrei interesse de ajudar os profissionais, falei "O que posso 

fazer?". "O que pode fazer é estar junto com a gente, vindo nas reuniões e tentando 

captar mais familiares". Assim, eu comecei a ir para reunião, pedia...aí, uma das 

profissionais falou assim, faz uma pré associação na Colônia Juliano Moreira, e então 

fizemos uma pré associação, que na época não podia né (durante a ditadura) e a gente se 

reunia. O Vanir era da aeronáutica, e ele tinha um tio que (ele) também descobriu que 

tava lá, que (ele) não sabia...Então, ele falou também que topava e que só não podia se 

envolver/aparecer, mas no que pudesse ajudar...e cada um dava uma ideia do que fazer, 

como fazer. Aí, começamos a fazer fiscalização dentro da Colônia - já na década de 80, 

84, 85...Começaram a implicar porque eram guardetes na época, usavam uma saia 

curtinha, café com leite a cor da farda, e um cassetete desse tamanho. Ficavam, assim, 

com o cassetete pros pacientes, era terrível, muita prática de agressão, sabe onde eles 

davam choque porque tinha uma libido muito grande, né? Tanto jovem, como homem 

quanto mulher, porque estavam com fogo, aí davam na ponta da perereca. "Tá com 

fogo?". "Toma". E nos homens, na ponta do pinto, pra baixar o fogo, ó que covardia 

gente. Isso tudo ela contava pra gente, ela ficava toda marcada porque apanhava, ficava 

presa nessas salas no Franco da Rocha porque respondeu o técnico. 

Era uma mesa maior que ela de cimento, cheia de buraco, e ali era jogado os pratos de 

alumínio e sabe como era a caneca deles? Já pegou lata de óleo? Então, era ali na lata de 

óleo e de leite condensado. Ali botava aquele café quente. Quer dizer como iam segurar 

ali? Era naquela lata de óleo...Pegavam o prato e jogavam assim...eles em pé, né, porque 

não sentava. Eles jogavam, e se pegasse tudo bem, se não pegasse não tinha mais 

comida. Aí, a gente começou a ficar dentro do refeitório e começamos a ficar com 

vários inimigos... 

Todo hospício tinha um xerife, esse xerife era um paciente melhor que tinha, então...na 

mão desse paciente, eram entregues as giletes, olha que loucura. Aí você vê, aí dava 

praquele xerife, a pessoa mais organizadinha que tomava conta das giletes e fazia a 

barba deles. Então aquele xerife é que mandava, no dia que não tava bem dava porrada 
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em todo mundo...Fumavam muito, porque o Ministério da Saúde dava pacotes de 

cigarro, porque achava que o cigarro acalmava. 

Em 1992, a gente registra a associação, que já podia registrar...então (foi) aquele 

desespero de dinheiro, todo mundo dando um dinheirinho pra formar a associação, 

então entrou o Laerte, que foi um diretor que não deixava a gente (se reunir)... não tinha 

lugar. Quando viu a nossa boa vontade, ele deu uma sala pra gente, então deu a sala pra 

gente ali, mas sem nada. Minha casa tinha uma estante de compensado, eu tirei uma 

parte da estante e levei pra lá, pra por uns documentos, e aí a gente ficou feliz e eu falei 

“oh, agora a gente tem que correr atrás”....Aí que em 1993, vem esse encontro nacional 

de usuários e familiares em Salvador, primeiro movimento da Luta Antimanicomial. Aí, 

nós nos inscrevemos, na época era dois dólares por pessoa, a inflação era tão grande que 

era dólar que pagava, você acredita nisso? Ai fui eu, Vani e Arthur, Marcio Smith e 

outras pessoas...foram pra Salvador e ali começou o testemunho, cada um contava suas 

histórias e foi rico porque politicamente, quer dizer, "2000 em manicômio nunca mais", 

isso que era a nossa luta...Ali tinha usuário também, cada um contando a sua história, 

suas marcas no corpo, suas angustias e isso foi em setembro (1993)...Quando foi em 

dezembro, nós fomos fechar o hospital Anchieta e aí eu já estava de corpo e alma...na 

política. "Você topa ir?". Eu falei "Topo"...Tudo em prol da Janice. 

O encontro, em 1987, foi o primeiro grito de guerra do Movimento Nacional da Luta 

Antimanicomial, foi em Bauru, onde surgiu o Milton Freire, que foi o primeiro usuário - 

e Graça Fernandes - que foi um dos primeiros usuários a botar a cara e dizer “Eu sou 

louco”, porque as pessoas escondiam. E todo os dois de família de classe média 

alta...Então, o primeiro familiar mesmo a por a cara e lutar, no caso é Iracema Polidoro, 

eu, e Geraldo Peixoto... 

As condições continuavam a mesma coisa, aí quando começa a surgir a discussão e a lei 

10.216 (lei da Reforma Psiquiátrica), ela levou doze anos tramitando no Congresso, 

então você vê, olha o sofrimento que nós tínhamos. Então, todo mês a gente ia pra 

Brasília porque (o projeto de lei) entrava em pauta...e nesse meio tempo surge uma 

outra associação, a FDM, que era contrária da Reforma, que é uma associação que era 

formada pelos donos dos hospitais, quando eles viram que o cerco tava fechando. Era eu 

e Fernando Gullar, também foi uma peça fundamental dentro da Reforma, ele era um 

usuário de Niterói, mas também era parte da luta. 
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Aí foi quando o Conselho Estadual me convidou pra participar...do Conselho Estadual 

de Saúde...E ali eu fui convidada pra participar do PNAISP eu, Fernando Gullar e 

Alexandre Belagama, que é um outro usuário também. Começamos a participar do 

PNAISP, aí que você via que sofrimento, essas clinicas particulares...que tá até hoje..., 

aí nós chegávamos nessas clinicas, gente....era deprimente, a mulher então, a mulher é a 

que mais sofre, mais que o homem em todos os pontos, todos os pontos.(...) Também fiz 

visitas à manicômios judiciários, aqueles de Niterói, Henrique Roxo, em 2000 já 

estávamos em 2000, era horrível também, horrível, horrível. Aquelas celas, paciente 

muito grave sozinho, trancado sem nada, aquela alvenaria com pedaço de cobertor, 

sabe, triste...Uma visita também que fiz, que  fiquei muito sentida, Clínica da Gávea. 

Aonde as mulheres pegavam sol, era no final onde tinha uma pedra escorrendo água e 

elas ali descalças naquela água. 

Aí 1999, eles queriam fazer as residências terapêuticas e tinha o FB que eles chamaram 

pra assumir os CAPS, você conhece o instituto? Acabou também. Era o FB, instituto 

Franco Basaglia, que era dentro do pinel. Então, convidaram eles pra ficarem com os 

CAPS e convidaram a APACOJUM pra gente assumir as residências terapêuticas. Eu, 

com a minha boa vontade, eu falei... aí levei essa discussão pra dentro da APACOJUM, 

foi a primeira desavença entre nós, porque um grupo não quis, "Não, tô fora". "Meteu o 

governo, tô fora". Não, mas a gente não estamos juntos? Eles não aceitaram e aí foi 

dividido. O grupo que aceitou...Na época, o Arthur era o presidente e disse “Oh 

Iracema, eu tô junto com você eu topo”. Ai o Eloi topou, o Vanir topou e o outro lado 

que não queria, saiu da APACOJUM, porque não quiseram relação com o governo. Nós 

ficamos. Então, nós assumimos durante quinze anos as residências terapêuticas, quinze 

anos. Começando em 1999, a primeira foi em 2000 até 2015, nós ficamos. E entra novo 

secretario né, um novo coordenador de saúde e queria que a gente tornasse OS 

(Organização Social). Eu falei que não, associação não vai, o nosso intento é 

lutar..."Mas vocês vão virar empresa"...Nós não queremos isso. Eu trabalho voluntário. 

“Mas você vai continuar trabalhando voluntário”. Eu falei "Olha só, eu não quero ser 

OS". Aí quer dizer, que que eles fizeram? Tinha que fazer a licitação, nos convidaram e 

na hora de apresentar a documentação, eles pediram um documento que a gente nunca 

teve, que a gente nunca trabalhou com criança. E a CIEDS (OS), que ficou né, ficou 

porque tem tudo, é uma empresa, nós não éramos. 
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Primeira coisa que elas fizeram foi diminuir...to até fugindo o que tô falando né? Na 

nossa gestão, elas (pessoas que trabalhavam nas residências terapêuticas) recebiam vale 

transporte integral e vale alimentação. Quando a OS entrou, diminuiu tudo. Porque 

antea a gente pagava assim bem...(E a OS) "Ah não, quem não trabalha 8 horas não tem 

direito a vale alimentação" "Quantos ônibus você pega?" Tinha gente de Caxias que 

gastava mais um passagem, eles cortaram, quer dizer enfim...Eles são empresa né, é o 

que eu sempre falei, o lucro da APACOJUM é o bem estar do paciente, esse é nosso 

lucro. 

E ela (Janice) não quis morar comigo, porque ela tomou pavor de homem, ela tinha 

medo de homem. O sofrimento dela foi tão grande com homem, que ela falou "Eu não 

me sinto bem perto de homem". Aí, às vezes (eu) pegava ela no fim de semana, mas ela 

falava "Eu quero onde moro, lá que me sinto segura". Aí eu falei "Mas você não tem 

vontade de morar numa residência (terapêutica)...?". "Não, eu não quero sair daqui, 

você vem me ver todo dia?". "Venho". Aí, fui visitar ela num domingo, e ela tava com 

febre. (...) Aí, ela com febre e menina acho que ela ta com dengue... (eu perguntava) 

"Você ta bem?". "Ah, eu só to com um pouquinho de febre...". Aí, levei o queijinho 

dela, ela comeu um pedacinho e não tinha água na Colônia... Aí, eu enchia tudo, os 

baldes e botava tudo em baixo da cama pra ela, porque ela era muito limpa... Aí, terça-

feira de manhã me chega um telegrama fonado... Aí "Alô"...."ah, é para comparecer 

com urgência na Colônia para assinar um documento"...Aí fui, cheguei lá...mas só que 

você tem que ir pro Núcleo. Cheguei lá no portão, tinham umas dez pacientes, tudo 

chorando. Falei "Que que houve?". "A Genice morreu". Eu falei "Não acredito". Do 

jeito que ela deitou, ela morreu. Deitou com a mãozinha assim…Aí, cheguei 

lá...deitadinha, cobertinha, ela deitou pra dormir só que não acordou. Aí, eu olhei pra 

ela, comecei a chorar, aí as outras "Ai, o que vai ser da gente, você vai nos abandonar 

agora que a Janice morreu? Quem vai tomar conta da gente?". Ai eu olhando praquele 

corpinho, olhando, falei "Ó...tudo começou por ela". 

E com esses retrocessos da saúde mental, eu tô muito preocupada com tudo isso que tá 

acontecendo, é uma preocupação muito grande, porque a gente vê que a coisa não tá 

indo como estava. Agora tem as comunidades terapêuticas que e uma preocupação 

muito grande, quer dizer o dinheiro que pode ir pro CAPS vai pra comunidade 

terapêutica, e a gente tem muito pouco familiar e usuário pra essa discussão política. 
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Muita coisa acontecia ali, muita coisa, muita (na Colônia Juliano Moreira). Era um 

sofrimento sabe que paciente morria sumia quando você via urubu passando podia ir la 

que o corpo tava sendo comido pelo urubu, era muito triste muito triste. 

A APACOJUM, ela contribuiu muito dentro da Reforma...então, nós conseguimos o 

Movimento de Adolescentes e Adultos, nós conseguimos levar pra dentro da Colônia, 

alfabetizar, porque eles não conheciam nada.  Falei como eles: "Vão sair para uma 

residência terapêutica sem conhecer nada?" Aí conseguimos...você acredita que eu 

pegava eles e eu ia fazer compra virtual sem dinheiro...uma vez, fui no Shopping de 

Madureira, o segurança veio atrás porque viu, né, quando você olha assim alguns, você 

nota que...aí você tá com 100 reais, você tá com 200 (reais). "Ó, essa calça é 50 reais, 

quem pode comprar essa calça?" Pra ensinar eles como fazer compra, como gastar o 

dinheiro, e assim foram aprendendo. Aí, Jorgina (uma paciente da Colônia) um dia  

falou assim, "Iracema ninguém mais me engana. Eu dava 50 reais, eles me diziam que 

era 5, agora eu sei o que é, ninguém mais me engana". Isso não é gratificante? Você 

ouvir um negócio desses. 

(Na Colônia Juliano Moreira) muita gente ali era alcoólatra, minha tia tinha ataque 

epilético. Ficou vinte anos ali como uma louca e só não ficou louca total porque ela 

tinha uma consciência, você vê que ela não deixou tirar a dignidade do nome dela, não 

meu nome é Janice, e fazia questão que chamasse de Janice. Os outros não, ah você tem 

cara de Vera então você vai chamar Vera, você vai chamar João e assim ficou. (...) Eles 

vinham do (Hospital) Pedro II pra Colônia, aqueles que as famílias abandonaram, para 

deixar o leito para aqueles que precisassem (novos internos que chegassem ao Pedro II), 

e a Colônia já era final de linha. As pessoas que vinham pra Colônia vinham pro Pedro 

II...(...) E assim o hospício foi crescendo de tal forma... hoje você vê o autista, tem 

tratamento pra autismo. A criança autista de hoje era o futuro louco de amanhã, porque 

ele ia direto pro hospital, tanto que a Colônia tinha creche, você sabia disso? Tinha 

creche. As crianças eram criadas naquela creche e ali (depois) ficavam homens loucos 

dentro da Colônia. A família internava já criança, porque não tinha tratamento, imagina 

a criança rebelde, quebrando tudo, fazendo tudo, levava pro hospital porque o médico 

mandava e internava. A doença mental e a lepra e a doença do pulmão eram três 

doenças que (a pessoa) saía da sociedade. Quem tinha problema de pulmão ia pra 

Corrêas em Petrópolis ou Santa Maria em Jacarepaguá, saía da sua casa. Quem tinha 

lepra que é hanseníase, ia pro Curupaiti, você conhece? E os louco iam pra Colônia... 
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Então, são três populações que podiam estar dentro do convívio com a família e foram 

pra lá... e viveram (...) em Curupaiti... se tu vê ainda tem alguém lá. Uma vez fui lá 

porque recebemos uma denúncia de um paciente que ficava amarrado num quarto, você 

vê gente amputada, pessoas que vivem lá até hoje, porque não tem (para) onde ir. 

Acho que a gente fez muita coisa...dar voz ao usuário, usuário sentar numa mesa e 

conversar com você que é psiquiatra, psicóloga. Gente, quando que uma pessoa com 

problema mental podia discutir com médico? "Não doutor, esse remédio não vou tomar 

porque não tá me fazendo bem". E o medico ouvir, não é verdade?...Então isso ai é um 

avanço, o ir e vir dele, sair na rua...teve uma usuária de São Paulo, assim que 

começaram as residências terapêuticas, aí houve uma matéria no Fantástico (programa 

da Rede Globo)...ela mostrou a chave e falou "Hoje eu tenho a chave da minha casa, eu 

entro e saio a hora que eu quero. A vinte anos atrás, quem tinha a chave do hospício era 

o enfermeiro, me trancava e eu não saía". Isso era a realidade. E hoje não, ela sai, 

namora, beija na boca, quando podia fazer isso? Não podia fazer. Só podia ser usada, 

mas não podia ter vontade própria...Então aí  acho que a gente avançou e vamos avançar 

mais. 

Porque (Clínica Dr. Eiras de) Paracambi...gente, eu também fui em Paracambi. Sabe 

como tomam banho? Botavam (no) paredão assim, botava os homens tudo pelado, um 

frio desgraçado, vinha com uma borracha, assim dessa grossura, “Tshhh” “Tshh”...até 

década de 1990, 2000.  

Foi muito...olha, tinha um enfermaria que era com as pessoas que eram sequeladas...era 

uma grade e as pessoas não tinham cadeira de rodas, (ficavam) se arrastando pelo chão. 

Você vê, nem psicólogo eles botavam (...) Pessoas com derrame ficavam naquela cama, 

Rio Bonito também foi muito brabo...Rio Bonito foi agora...(o) Estado que tava na 

frente disso. Rio Bonito também foi na década de 2000 que conseguiu fechar, porque 

foi um trâmite né, porque tinha que desinternar e levar pra seu município próprio...Era 

muito difícil, muito difícil, mas nós conseguimos fechar, né? 

Outra também braba que eu fui foi em Belford Roxo. Gente que coisa horrível. Dentro 

da enfermaria à pessoa usava o banheiro, quando dava descarga o coco passava dentro 

da enfermaria por uma valinha. Isso era (uma clínica) particular, também conseguiu 

fechar. O dono tinha haras, tinha que ver. Também o chuveiro era um cano dessa 

grossura, abria aquele jato d'água em cima, eu já vi muita coisa ruim. (...) Tudo isso 
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permanece, aí que eu te digo, você tá com seu familiar numa (clínica) particular, mas na 

hora, se (a/o paciente) desobedecer, se (a equipe) quiser bater, bate. Aí (a/o paciente) vai 

dizer apanhou, (a equipe) vai dizer que foi delírio dela, isso que mata. Você tá vendo a 

pessoa machucada, mas diz que é delírio, é maluco né, deixa pra lá que ninguém vai 

acreditar. (...) Isso eu fiquei revoltada, (a paciente) foi fazer um (exame) preventivo, 

lógico você fica com aquele pé de pato. A médica chamou o segurança pra ficar junto, 

porque ela podia dar um chute na cara dela. Em rede pública, porque também é o que eu 

te digo, você é maltratado em todos os lados, tanto no público quanto no privado. Quer 

dizer, é um absurdo. Não tem que ter sua privacidade? Você não entra no consultório e a 

porta é fechada?... Dente! Pra arrancar dente de paciente que dificuldade...Dentista tem 

medo... Imagina agora os dentes da minha tia, como foi arrancado aqueles dentes, acho 

que até a sangue frio, né. 

O Arthur que foi vice-presidente (da APACOJUM), também faleceu, quando Arthur 

nasceu, a mãe dele deu um surto, então a mãe não chegou nem a amamentar ele, aí ele 

foi pra Colônia. Você vê, Arthur já era velho e a mãe ainda tava internada na colônia.  

 

*** 

 

 Testemunho Marco José Martins: Diretor da Colônia Juliano Moreira 

 

Meu nome é Marco Jose Martins, eu sou diretor da Colônia Juliano Moreira há nove 

anos, Instituto Juliano Moreira, antiga Colônia Juliano Moreira. Atuo também no 

manicômio judiciário desde 2000. Falando um pouco da minha trajetória, que é muito 

marcada pelo movimento da reforma psiquiátrica no Rio de Janeiro, tanto que eu milito, 

desde 93, quando eu comecei a fazer meu primeiro estágio no hospital da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Na época tava sendo inaugurado lá um hospital 

dia...a gente ainda não tinha os CAPS como política pública e era um momento que, se 

não me engano, foi no momento da Segunda Conferência Nacional de Saúde Mental. 

Então, quando eu começo a interagir com esse campo e tomar conhecimento de como 

eram as coisas, a gente tava justamente em um momento de muita efervescência, de 

discussão, de proposição, de formulação das políticas, enfim, na época a lei Paulo 
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Delgado tava tramitando, no início da sua tramitação, enfim. E assim, era muito viva a 

discussão dentro do serviço. E a partir daí, eu nunca mais deixei de estar em contato, de 

estar em algum espaço de assistência pública. Depois desse período de estágio, eu fui da 

primeira turma de residência de saúde mental do Instituto Nise da Silveira, na época 

Centro Psiquiátrico Pedro II, era ainda um hospital federal. Tive contato lá com vários 

militantes da reforma (psiquiátrica) e essa residência era muito marcada por esse 

movimento, a ideia era formar quadros para trabalhar nos novos serviços que estavam 

sendo concebidos na época. Eu iniciei essa residência em 96, em abril de 96, que é o 

mês e ano da inauguração do primeiro CAPS da cidade do Rio de Janeiro, CAPS 

Rubens Correia, em Irajá. Lembro até que os residentes foram convidados para esse 

momento histórico, assim, a circunstância era tratada com muita alergia por todo 

mundo, a gente foi no nosso serviço, participou lá da festa. E enfim, depois eu fiz o 

terceiro ano de residência no Instituto Pinel, então, vocês vejam que eu vou passando 

por vários espaços de internação da cidade do Rio de Janeiro: o Hospital Universitário, 

era um hospital dia, mas ele era dentro da enfermaria psiquiátrica, depois o CPP II, atual 

Nise da Silveira, era um manicômio com uma história marcante na cidade, 

posteriormente o Pinel, fiquei um ano no Pinel e num espaço de formação que ficava me 

transmitindo a ideia de uma superação daquele modelo onde eu tava sendo formado. 

Isso foi muito marcante para mim e ao mesmo recebendo um discurso crítico sobre 

aquela modalidade de assistência e ao mesmo tempo naquela modalidade de assistência, 

com todas as contradições que isso guarda. Quando eu concluo esse terceiro ano de 

residência, eu tenho a oportunidade de trabalhar em Angra dos Reis. Angra é uma 

cidade que na década de 90, nesse momento político, a prefeitura fez um grande 

investimento na atenção básica, na saúde, na transformação da assistência, da saúde, na 

cidade, e inclusive saúde mental. E eu tenho essa oportunidade e vou para lá quase com 

o espírito de que continuaria minha formação finalmente do outro lado do muro...E foi 

exatamente isso que encontrei lá. Foi a primeira cidade que tirou todos os seus 

munícipes da clínica Doutor Eiras de Paracambi. Na época, eu participei do processo de 

desinstitucionalizacao dos últimos pacientes de Angra que tavam lá. É uma cidade que 

não tinha hospital psiquiátrico, ela tinha um CAPS, o acolhimento a crise já era na 

emergência geral na época, a saúde mental tinha dois leitos na Santa Casa, que a gente 

perdeu por desuso, ou seja, as pessoas não se internavam lá...a gente já conseguia 

produzir ali um desdobramento do projeto terapêutico e a pessoa não seguia internado. 

Então o acolhimento à crise era na cidade e tudo. Foi uma experiência muito rica, 
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porque Angra é uma cidade na verdade pequena, na época tinha menos de 150 mil 

habitantes e a interação da população com a gente, com os trabalhadores, com os 

usuários, era muito viva, era muito intensa. E foi uma experiência muito marcante para 

mim, como uma afirmação da potência, mais do que da possibilidade, da potência dessa 

modalidade de assistência.  

Eu volto para o Rio de Janeiro de novo por causa de Paracambi, porque em 2000 foram 

proibidas novas internações psiquiátricas em Paracambi, o município do Rio de Janeiro 

com um certo temor de que isso produzisse um afluxo de pacientes da região 

metropolitana para as emergências da cidade, abriu uma enfermaria psiquiátrica no Nise 

da Silveira. Já Nise da Silveira, recém municipalizado, o que seria uma enfermaria 

provisória para apoiar a ação de fechamento da clínica de Paracambi e apoiar a 

implementação da rede substitutiva nos municípios da região metropolitana 

principalmente, mas também de outros. Como eu tinha sido residente do Engenho de 

Dentro e o diretor que assumiu a direção a partir da municipalização, Doutor Edimar 

Oliveira me conhecia, foi meu professor e tal, ele me convida para coordenar essa 

equipe, para garantir que ela fosse de fato provisória, que ela terminasse no prazo que a 

gente tinha estabelecido para que ela durasse. E assim fizemos e a partir dessa 

experiência, essa enfermaria durou o prazo que ela tinha que durar, ela durou um pouco 

mais de dois anos, e aí eu prestei concurso para o município do Rio de Janeiro nesse 

período e fui chamado e comecei, então, a trabalhar no Engenho de Dentro, no Instituto 

Nise da Silveira, participando de um projeto que era, enfim, a desconstrução daquele 

hospital psiquiátrico. Isso é em 2001, que eu começo a trabalhar como servidor 

municipal.  

E lá, assim, o Edimar faz uma transformação na estrutura do hospital que era um 

complexo hospitalar, cada prédio daquele complexo era uma unidade autônoma que 

tinha um diretor, tinha muito a cultura da administração federal, então era hospital 

federal, distante muitos quilômetros de Brasília e que tinha autonomia financeira, 

gerencial, então o diretor era uma espécie de super gerente e fazia a administração 

financeira e dos meios daquela instituição e cada prédio tinha ali um outro diretor, 

técnico e tal. Edimar entende que esse modelo é um modelo de manutenção, esse 

funcionamento, que não era o projeto dele nem do município do Rio de Janeiro para 

assistência à saúde mental. A ideia era, então, ir paulatinamente desconstruindo aquela 

instituição e reorientando os recursos que estão ali para a formação da rede substitutiva. 



 

776 
 

Quando (então) me chamam para ajudar nesse projeto e me convidam justamente para 

ficar à frente do eixo de trabalho, que era a reorientação desses recursos para a formação 

dos CAPS daquela região. 

Então, a gente faz um projeto de criar a partir dos recursos do instituto Nise da Silveira, 

três CAPS para aquela região da cidade, de adultos, posteriormente coordenado por uma 

outra equipe, por uma outra pessoa, isso se fez também em relação à assistência a 

infância e adolescência e assistência à álcool e drogas. Então, na área programática da 

cidade 3.2, a gente tem hoje o CAPS Torquato Neto, que é fruto desse projeto; a gente 

tem o CAPS Clarisse Lispector, que também é fruto desse projeto; o CAPS infantil da 

área, que se eu não me engano é Maria Clara Machado que também era a antiga equipe 

da internação infantil e do ambulatório infantil e parte da equipe do Nise da Silveira; e o 

CAPS Raul Seixas que é o CAPS-AD da área. O terceiro CAPS de adulto seria o 

Espaço Aberto ao Tempo que até hoje não saiu do Instituto, mas, enfim, que até onde eu 

acompanho a proposta continua de pé, enfim, as circunstâncias que não viabilizaram 

isso, mas o serviço atua como um CAPS dentro de Nise, não é um CAPS de fato porque 

ainda tá dentro do hospital psiquiátrico. A legislação não permite que seja assim, mas 

até onde eu acompanhado o projeto continua sendo o mesmo. 

Lá, também, nesse período, a gente começa a implantar o programa residencial 

terapêutico para aquela região. Então, vários pacientes que moravam na instituição há 

muitos anos passaram a ser trabalhados na direção de morarem em residências 

terapêuticas, enfim, esse projeto que é para mim a pedra de toque, assim, da 

possibilidade efetivamente da desconstrução do manicômio...Esse processo não 

terminou ainda, a gente ainda convive com esse cenário. 

O fechamento de um hospital psiquiátrico é coisa diferente da erradicação do 

manicômio, da ideia, da lógica, do manicômio. Essa proposta, que enfim...essa 

instituição, ela tem um lugar na história, o instituto Nise da Silveira, um lugar assim 

muito marcante na reforma psiquiátrica para a cidade...e eu diria até para o país. 

Algumas lideranças importantes trabalharam lá e começaram a organizar essa 

enunciação lá dentro, e isso era muito marcante, assim, na cultura da instituição. Ainda 

assim, a gente assistiu, ainda muitas violações, muitas violências contra essa clientela 

nesse processo. Era um ambiente de embate de ideias. 
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Desde então, eu reflito muito sobre isso né, o quanto que uma determinada organização 

institucional, uma determinada organização política, assim, dos recursos, das ideias, dos 

discursos, o quanto que ela vai produzindo efeitos apesar da intenção das pessoas. E o 

quanto que a gente fica submetido, por exemplo, a uma organização do trabalho, uma 

organização das categorias profissionais dentro desse espaço, muitas vezes 

contraditórias com essa ideia de uma assistência cidadã, no território, colocando o 

usuário como...e as suas aflições e as suas necessidades no centro da organização do 

processo de trabalho. 

Essa experiência no Nise da Silveira me leva para uma função que foi inventada, na 

época, muito inspirada na experiência que a gente começou a desenvolver lá, porque 

esse trabalho de desconstrução do hospital levava essas lideranças internas do hospital a 

interagir muito com a rede extra hospitalar, com as unidades básicas de saúde, enfim, 

com a coordenação de saúde da atenção básica. Então, a gente fazia uma articulação 

com o território, com o conselho distrital de saúde, a gente fazia uma articulação muito 

intensa e então a superintendência de saúde mental, na época, coordenação de saúde 

mental, ela entende que seria interessante organizar isso em toda a cidade. Então, cada 

grande região da cidade tinha um articulador de rede, que se propôs isso, que tivesse um 

articulador de rede que pudesse fazer esse trabalho de articulação, todas as iniciativas e 

tal. Então, fui convidado para fazer isso, para inaugurar essa função, e aí, então, eu 

trabalho um tempo junto com a coordenação de saúde mental, fazendo esse trabalho na 

zona norte da cidade, que é aonde tá o Instituto Nise da Silveira. Posteriormente, eu 

venho fazer essa mesma função aqui na zona oeste e a partir desse trabalho, enfim, eu 

começo a interagir aqui com o Instituto Juliano Moreira, e com a saída do diretor, que 

ficou aqui desde a municipalização do hospital até a minha chegada, acho que 12 ou 13 

anos, eu sou convidado, então, para assumir a direção daqui.  

E o que é a Colônia Juliano Moreira? Nessa organização da cidade pré reforma 

psiquiátrica, a gente costumava dizer que a saúde no Rio de Janeiro era federal, porque 

a gente tinha três hospitais federais de grande porte, uma mega instituição que é a 

Colônia Juliano Moreira, que chegou a ter mais de 5 mil internos na década de 60, 70. E 

os PAMS que também eram estruturas federais, e num determinado momento, num 

período de redemocratização, enfim, de dentro desses hospitais começa uma 

reorganização no sentido de fazer frente a um movimento de privatização da assistência 

psiquiátrica que se fez muito a partir da década de 60. A clínica de Paracambi, por 
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exemplo, era uma clínica privada, gigantesca também, parecia o tamanho da Colônia, 

com milhares de pacientes e que eram alimentadas por essas instituições. Eu tenho 

alguns documentos aqui, uma pesquisa que não tinha nada a ver com essa história, era 

uma pesquisa sobre tratamento de infestações, verminosas e tal. E aí, nessa pesquisa, 

como eles fazem a pesquisa num ano e só conseguem publicar depois, eles, então, na 

publicação da pesquisa, essas pessoas fazem um quadro comparativo das alterações que 

a instituições teve no período, acho que (é de) 76 essa pesquisa. E aí lá tem um quadro 

de fechamento de algumas unidades da Colônia Juliano Moreira e o destino dela. (...) 

Centenas de pacientes transferidos daqui para uma clínica privada...A União, o 

Ministério da Saúde, (pagavam). Essa privatização é uma privatização apoiada na 

compra de serviços do setor público ao setor privado. Maciçamente, milhares de leitos 

psiquiátricos são criados no Rio de Janeiro a partir dessa época, dessa época no estado e 

na cidade do Rio de Janeiro também. E de uma maneira muito pouco regulada assim. 

Acontece que essas internações privadas seguem até muito recentemente. (...) E, em um 

determinado momento, a partir da municipalização, o município começa a meio que 

fazer uma tentativa de contratualizacao dessas internações. Essas internações não são 

nem um contrato, então o poder público comprava serviços do setor privado sem 

nenhuma exigência de qualidade. 

Então, hoje, a gente só tem pacientes internados em leitos próprios, em leitos públicos, 

aqui no Nise da Silveira como no Pinel (...) O município do Rio de Janeiro não contrata 

mais leito privado. (Mas) ainda tem clínica privada em outros municípios. 

Desde antes de eu chegar aqui, na direção do instituto, o instituto já tinha um projeto de 

reorientação da sua essência no sentido de promover, na clientela que tava morando 

aqui há 30, 40 anos...a média de idade da clientela quando cheguei aqui era de 72 anos 

de idade, eram idosos, pessoas que passaram a vida aqui, que já (estavam) perto do final 

da vida...e ainda aqui. (Isso em) 2008. Eu cheguei aqui e ainda tinham 580... não...680 

leitos, não tinha a capacidade instalada toda ocupada, acho que tinham 580 pacientes. 

(A Colônia) era muito distante do centro da cidade, do centro econômico da cidade, 

aliás essa é uma característica da política de assistência psiquiátrica até a reforma 

psiquiátrica. Como você organiza os espaços de assistência sem ser um lugar distante do 

centro de maior convivência da cidade, e conforme as cidades avançam para esses 

espaços, essa clientela, essa instituição é expulsa desse lugar. Então, o primeiro hospício 
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da cidade é o da Praia Vermelha, que é onde hoje é a Universidade Federal, um dos 

campus da Universidade Federal. Quando a cidade chega até ali, os pacientes são 

levados para a Ilha do Governador. Quando a cidade chega à Ilha do Governador, é 

construído o Engenho de Dentro, que era uma fazenda na década de 10 do século 

passado e posteriormente é construída a Colônia, que também era uma fazenda 

gigantesca no terreno do hospital, era do tamanho do bairro de Copacabana. 

E aí, enfim, quando eu assumo aqui, eu entendo que a gente não deveria intensificar as 

ações marcadas por essa direção. Então, a gente foi fazendo algumas transformações 

nos processos de trabalho, a gente amplia, por exemplo, a presença de cuidadores, a 

gente passa a organizar as nossas equipes como se fossem equipes de residências 

terapêuticas, com duas cuidadoras e em torno de 16 a 20 pacientes sob esse pequeno 

núcleo de cuidado. É assim que funcionam as residências terapêuticas. A gente começa 

a fazer intervenções arquitetônicas nos antigos pavilhões, à exemplo de algumas 

experiências que já tinham sido feitas antes. 

Hoje a gente tem menos de 250 pacientes, nesses nove anos que eu to aqui, a gente 

passou de 580 para 250...e trazendo paciente (transinstitucionalizados - retirados de 

clínicas privadas e internados em hospitais psiquiátricos públicos). Essa curva 

descendente, mesmo com a transferência de pacientes pra cá, um bom número, ela não 

interrompe a nossa trajetória de quebra, obviamente que desacelera, a gente teria menos 

pacientes, teríamos menos de 100 pacientes se não tivesse sido feito isso. 

E aí isso eu acho interessante, porque aí em 2008, quando eu chego aqui, é assinado um 

PAC, um Plano de Aceleração do Crescimento, para o bairro da Juliano Moreira. Então, 

esse cenário que vocês veem hoje, de conjuntos habitacionais e tal, começa a ser 

construído a partir de 2008. Esse grande imóvel é desmembrado e é enfim...uma parte 

fica com a FIOCRUZ, uma parte é um dos hospitais, um dos núcleos, foi todo 

demolido, e construído esse lugar de unidades habitacionais e tal. E nesse projeto, 

justamente para a gente poder demolir um dos núcleos assistenciais do instituto, a gente 

recebe da Secretaria de Educação um conjunto de 10 residências terapêuticas...Então, os 

arquitetos pegam a legislação e constroem a casa com a capacidade que se preconiza na 

residência terapêutica, enfim é um projeto bem interessante....Então a gente tem, a partir 

de 2012, quando é construído isso, a gente tem uma aceleração desse processo de 

desinstitucionalizacao das pessoas. E essa experiência, assim, nem é o modelo ideal que 
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a gente entende, porque a nossa ideia é que se retorne para o tecido urbano, tecido 

comunitário. Então, você ter um condomínio de casa não é o ideal, foi o que foi possível 

naquelas circunstâncias, mas desde o início a gente entende que não era o ideal. Mas é 

um projeto bem sucedido no sentido da conversa com outros atores sociais sobre esse 

movimento, com habitação, com os militantes e trabalhares da habitação na cidade, do 

urbanismo.  

E posteriormente, a gente começa a abrir uma via de criar residências terapêuticas 

nesses conjuntos habitacionais, a Secretaria de Habitação meio que convida a gente para 

expandir esse processo na parceria de saúde e habitação. Além disso, além dessa 

parceria que nasce só a partir de 2012, a Secretaria de Saúde aluga casas, então tem uma 

programação de expansão desse programa residencial. Eu to falando isso, porque isso 

impacta muito fortemente na vida dessa instituição, porque a gente tem, a partir de 

então, uma aceleração brutal da saída dos pacientes daqui. 

Eu identifico (ainda a lógica manicomial), por exemplo, na insistência de modo de 

organização de trabalho, por exemplo, muito centrados na lógica hospitalar, o que eu 

acho extremamente problemático para assistência em saúde mental, especialmente em 

um momento que se tá promovendo a reabilitação psíquico social dos pacientes, o 

paciente não tá em crise, já tá em um momento outro da sua assistência...Então se tem, 

assim, uma lógica muito médico hospitalar ainda na assistência ainda conflitando com 

outras... por exemplo, uma certa ideia de que a assistência se organiza em torno do leito 

e que então, assim, esse corpo deve ser tratado de maneira objetiva pela enfermagem, 

por exemplo, ou pela assistência médica. Então, se esse corpo se manifesta de maneira 

agitada, de maneira conflitiva na sua interação com os outros, ele deve então ser 

domesticado, ser acalmado e no limite ele deve ser trazido para o espaço restritivo do 

leito, até que isso se resolva, como se isso fosse um problema necessariamente. (...) 

Essa experiência (da loucura) não pode ser tratada fora dele (do tecido e da experiência 

social), diferente de um apendicite que é uma experiência de sofrimento que você pode 

fazer um gesto eficaz em relação a ele. Você fala para o paciente "Olha só, você vai 

precisar dispor do seu corpo para mim para eu resolver esse problema na medicina 

clínica, cirúrgica, você tá com uma infecção grave que pode te levar a morte, você vai 

ficar aqui, você vai comer o que eu determinar, você vai ficar deitado o tempo que eu 

disser que você tem que ficar deitado, eu vou te cortar, vou manipular seu corpo durante 

alguns dias e depois você retoma sua vida." Você importar essa lógica da clínica para a 
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clínica do mental, ela, via de regra, se transforma numa violência, porque você dispor 

do seu corpo durante trinta anos desse jeito, que alguém determine o que você vai 

comer, o que você vai vestir, do próprio cuidado do seu corpo, isso é devastador para a 

vida subjetiva, devastador para a existência. Você por exemplo ser apartado do contato 

com o outro sexo, pois muitos aqui são organizados pelo sexo, a gente parou com isso 

porque a vida tem convivência de homens e mulheres. E essa organização artificial que 

obedece uma certa lógica importada de uma medicina que não deve ser importada para 

o cuidado do mental, ela é produtora de violência. 

Então, assim, para além de uma agressão, de uma violência com uma agressão, com 

uma punição, muitas vezes esses mecanismos, eles são violentos, mas não para uma 

punição, mas para uma lógica, para uma lógica muito criticada e que precisa ainda ser 

criticada, entende? Porque você ainda pode conter um paciente em qualquer lugar. (...) 

Essa lógica hospitalar, médica hospitalar importada, ela é uma porta aberta para 

violação, violência, porque as pessoas ficam em uma posição que é legítima dentro de 

um hospital geral, você dispor do seu corpo "você que manda agora, eu visto essa 

camisola ridícula, eu vou comer o que você mandar, é você que vai me dar banho, você 

que vai me manipular". Mas é legítimo porque é por um tempo aceitável, uma semana, 

duas, e por um motivo para preservação da sua vida num limite. Essa lógica imposta 

num corpo que você vai ficar fazendo isso por anos, você imagina toda sorte de violação 

e de violência que vai surgir. 

Eu vejo, por exemplo, assim, contemporaneamente, muito um clamor da sociedade por 

imprimir a clientela com problemas de usos de droga, essa é uma lógica, nessas clínicas, 

nessas comunidades terapêuticas, uma ideia que você precisa isolar as pessoas para 

poder tratar desse problema imprimindo...tratar dessa questão em hospitais...internação 

compulsória. A gente viu recentemente em São Paulo, ação absolutamente desastrada 

do Estado, então, uma cena de uso com força política, com bomba e tratando das 

pessoas como se elas fossem completamente incapazes de ter algum domínio sobre 

aquilo. 

É curioso, assim, porque o manicômio judiciário como um todo, esse processo de 

reforma, a instituição manicômio judiciário, é como se ela tivesse ficado para depois no 

movimento político...Eu não sei se tem uma coisa assim "Não, aqui é uma fronteira que 

pode produzir uma certa vacilação na adesão da opinião pública em relação a essa 
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proposta." Porque veja, a reforma e a nossa inspiração conceitual, ela parte muito da 

ideia de questionar a periculosidade do louco como um preconceito, de afirmar que a 

periculosidade do louco é um preconceito. E isso, eu entendo que a opinião pública, ela 

acolheu muito isso, entendendo que essas pessoas assim, na década de 80 se tem a 

matéria na imprensa de denúncia desses espaços, daqui, de Barbacena, em São Paulo se 

tem também uma matéria no jornal denunciando. Então, a opinião pública ela se 

sensibiliza acho de maneira muito forte, de que não tem sentido aquelas violações que 

estavam aparecendo ali, e eu acho que as pessoas aderem de maneira muito rápida, 

porque de fato é um preconceito via de regra...Então, a opinião pública acho que vai 

aderindo a isso de maneira muito efetiva no momento da reforma.  

Acontece que o manicômio judiciário recebe quem? Quem está em conflito com a lei, 

não é uma periculosidade presumida, é um ato que efetivamente ali foi, de certa 

maneira, tomado como um conflito com a lei, de violência. Então, eu acho que tratar 

disso ao mesmo tempo, tenho a impressão que, não sei se foi discutido por alguém, mas 

me parece que foi um acordo tácito que se deixasse para depois. A minha experiência no 

manicômio judiciário é de que isso também é um preconceito quando aplicado ao 

manicômio judiciário, porque primeiro, a maioria das pessoas que eu acompanho lá, não 

tão presas por passagem ao ato de fato violento, perigosas com homicídios e tal, se tem 

ali pessoas sim que a questão é essa, mas se tem um bom número ali que não se trata 

disso, que é tomado por exemplo, num crime grave, mas quando você vai de fato 

entender a situação, não se trata nem de um crime. Tem um caso, assim que eu comecei 

a trabalhar no Hospital Roberto Medeiros, mas depois eu falo o que que é essa 

instituição, uma paciente que é até de um CAPS aqui da área, uma mulher assim 

psicótica, com uma manifestação assim bastante peculiar e muito grave mesmo, muitas 

manifestações bizarras, enfim, a pessoa com uma dificuldade importante da interação, 

mas que tem uma coisa na sua constituição delirante, do seu modo de pensar, de que 

ela...Ela desejou muito ter filhos e não teve, e no delírio dela, ela tinha muitos filhos, ela 

gestava vários filhos durante a madrugada e, enfim, ela tinha essa coisa no discurso dela 

e se interessava muito por crianças, era muito atraída pela figura da infância, da criança 

e tal. E um belo dia, ela andando por Madureira, avista um menino, acho que de uns 9 

ou 10 anos, muito debilitado por uso de crack ou de solvente, ela vira assim para um 

guarda municipal e pergunta "Eu posso levar esse menino?" O guarda fala "Se for seu 

filho pode". Ela "Ok". Ela tem vários filhos, ela encontrou finalmente o filho dela. 
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Então, ela leva a criança para casa para dar banho, para alimentar, para cuidar e etc. Ela 

morava com o marido, o marido também com questões psiquiátricas, a vizinhança 

certamente devia entender que era a louca do bairro, acha estranho aquilo e ao invés de 

chamar o serviço de saúde, chama a polícia. A polícia faz uma leitura num primeiro 

momento correta, assim, só pega o menino leva para UPA, não toma nenhuma 

providência em relação a ela, mas ela fica muito agitada com isso e começa a agredir os 

vizinhos, o que eu acho que deve ter se formado uma cena, ela fica irritada com as 

pessoas levando o filho dela, afinal de contas. Ela começa a reagir e agitar e a discutir 

com esses vizinhos. Os vizinhos chamam novamente a polícia, quando a polícia chega, 

ela agride os policiais, aí os policiais vão e levam ela para a delegacia, e aí esse é o 

ponto que quero chegar, ela é autuada por sequestro.  

Como foi um episódio aqui na área, eu falo isso com muita segurança, porque eu fui 

fazer uma busca no território, então eu fui apurar esse acontecimento com o conselho 

tutelar, por exemplo. Esse menino passou pelo conselho tutelar nesse episódio, nessa 

circunstância da UPA, ele foi para o conselho tutelar que é aqui nesse prédio. E aí eu 

consegui conversar com a conselheira e ela me disse "Não, mas esse menino, os pais 

não apareceram até agora, porque os pais também tão com medo, eles deixam esse 

menino em abandono, o menino já é conhecido nosso". As coisas vão confirmando. A 

irmã da paciente encontra esse guarda municipal e ele confirma. A história vai se 

confirmando, mas essa mulher né, ela é autuada por sequestro. O defensor público 

quando olha para a situação, "Poxa, mas paciente psiquiátrica, então do ponto de vista 

jurídico será um sucesso, porque eu vou absolvê-la se eu instaurar incidência de 

sanidade mental, certamente ela vai ser considerada inimputável", e assim acontece. 

Então assim, essa mulher passa três anos...um pouco mais de três anos numa medida de 

segurança, absolvida impropriamente de sequestro, mas fica naquele ambiente 

encarcerado por essa circunstância, por esse episódio que de maneira alguma é um 

sequestro. Entende? Veja, a maioria dos casos é isso, é esse mal entendido do encontro 

das instituições públicas com o transtorno mental. 

E aí entendo que também o movimento da reforma (psiquiátrica) tem que chegar nesses 

espaços, a gente tem algumas experiências no Brasil já nesse sentido de entender que a 

medida de segurança, que é uma medida de tratamento, que é parte de uma absolvição, 

ela deve se dar nessa modalidade de assistência que a saúde mental preconiza hoje. 

Então em Minas, em Goiás, a gente teve experiências nesse sentido, em que a pessoa 
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cumpre medida de segurança na rede pública. Se ela tem necessidade de internação, ela 

é internada pelo tempo clínico indicado para aquela internação. 

Uma interpretação da lei (penal), a partir da lei 10.216, que o código penal diz que a 

pessoa, se considerada inimputável, deve receber o melhor tratamento disponível. Qual 

é o melhor tratamento hoje? É o que preconiza a lei 10.216. E o que a lei 10.216 fala 

sobre a internação psiquiátrica? Que ela deve ser pelo tempo...(em) última instância, 

pelo tempo estritamente necessário, e que ela não deve representar a separação daquela 

pessoa do seu meio de convivência. Então, ainda que se indique internação em uma 

determinada situação, o paciente continua muito desorganizado, ainda se colocando em 

risco e eventualmente colocando em risco terceiro, essa internação deve ser dentro dessa 

lógica que definitivamente não é a lógica do manicômio judiciário.  

O manicômio judiciário, nessas organizações administrativas, é impossível que se faça 

isso, porque ele é ao mesmo tempo um hospital e uma prisão. A figura do guarda, do 

agente penitenciário como organizador do trabalho. É curioso isso né, aquilo que eu 

tava te falando do centro organizador do processo de trabalho ser o leito, no manicômio 

judiciário ele não é assim. O centro organizador do trabalho é a cela, não é o leito...Eu 

trabalho no sistema penal também desde que eu voltei pro Rio de Janeiro, então toda 

essa minha história de retorno depois de Angra, eu também trabalho no sistema 

prisional. 

Porque nesse tempo todo, eu não presenciei nenhuma contenção no manicômio 

judiciário, claro, entende? Confirma aquilo que eu tava elaborando como uma tese de 

organização do hospital psiquiátrico. Não é um hospital psiquiátrico, ele não se organiza 

a partir do leito, ele se organiza a partir da cela. Então a contenção máxima é a cela. 

Aliás, a contenção lá não precisa nem que ele faça nada, é a rotina. O que escapa dali 

que é exceção, tá na cela e em algum momento você vai poder sair da cela para a galeria 

e em momentos mais raros ainda, da galeria para o pátio, para o campo de futebol, para 

o sol. O banho de sol é uma medida pontual no sistema penitenciário, um controle 

radical  do corpo, e que se diferencia da lógica hospitalar nesse sentido e que se 

sobrepõe a ela no manicômio judiciário. 

É muito curioso, porque o Hospital Roberto de Medeiros, isso é mais intenso ainda 

porque o hospital é uma unidade hospital dentro do complexo de Gericinó, que é onde o 

Rio de Janeiro tem a maior parte dos seus presos, então a missão número um do 
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Hospital Roberto de Medeiros é ser emergência psiquiátrica para os presos em medida 

privativa de liberdade. É como se fosse o hospital...o sanatório, é como se fosse a UPA, 

é assistência médica para os presos. Então, de fato é um presídio para quem tá 

precisando de cuidado médico no caso de psiquiatria. Só que como as coisas não se 

organizam a partir do seu ideal, o Roberto de Medeiros é uma instituição (na qual) vai 

se sobrepondo varias outras funções. Essa seria a sua missão né, mas curiosamente a 

principal demanda do hospital não é o que advém da sua missão, é a porta de entrada 

para as medidas de segurança. Eu venho fazendo esse acompanhamento, desde que eu 

voltei para lá em 2013, sistematicamente. Metade dos pacientes, metade para mais, 

sempre com a tendência de superar 50% da demanda, são determinações judiciais de 

pessoas que o juízo entende que é preciso fazer o exame de sanidade mental e que é a 

porta de entrada para a medida de segurança, metade; 1/4 são emergências dos presos 

em pena privativa de liberdade; e 1/4 é medida de segurança que nem deveria estar lá, 

porque dentro da organização administrativa, os hospitais que se responsabilizariam 

pelas medidas de segurança seriam o Heitor Carrilho que foi extinto e o Henrique Roxo, 

em Niterói, que ainda funciona, mas que só atende as medidas de segurança de 

pacientes homens. Então, todas as mulheres em medida de segurança e internação no 

estado estão no Roberto Medeiros, são em torno de vinte hoje, vinte internas em medida 

de segurança, é um número menor. 

A gente começa a fazer uma coisa que é a seguinte, a lógica da desinternação, da 

cessação de periculosidade, é assim que se chama o exame que é feito para a pessoa 

então sair da medida de segurança, cessação de periculosidade, um conceito que tá lá 

gravado na própria lei. O exame de cessação de periculosidade é um exame psiquiátrico 

que vai, ali, de alguma maneira tentar dizer se aquela pessoa, se a condição que levou 

aquela pessoa até lá, se ela suspendeu, se ela não tá mais operando e que portanto, ela 

pode sair dali. Isso, do ponto de vista técnico, eu acho uma loucura, primeiro assim, eu 

não conheço instrumento técnico capaz de fazer essa previsão, desconheço. O meu 

conselho de psicologia, eu sou psicólogo, me orienta que não há, que nossos 

instrumentos de avaliação de personalidade não são capazes de fazer uma previsão de 

atos. Entendo que na psiquiatria também não. E algumas pessoas, essa paciente por 

exemplo, a condição dela é o que? É cessar o delírio? É remedir esse sintoma? Ela é 

refratária à medicação, esse sintoma não vai ser diminuído, mas a questão é 

essa...Então, assim, eu começo nesse trabalho, nesse momento de notificar a justiça a 
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como é que o paciente está, eu começo a fazer um relato no sentido seguinte, essa 

garantia é impossível, mas existem outras garantias. Garantia no sentido de um certo 

pacto social de como a gente lida com isso. Entendo que outras garantias, não no 

sentido de garantir que não vai mais acontecer nada, mas garantir que se possa ter uma 

mudança na condução daquela pessoa com um nível de segurança bastante considerável. 

Qual é? O cuidado dessa pessoa, o acolhimento dessa pessoa numa rede de cuidados 

extra hospitalar. 

Então, a gente começa a fazer essa justificativa, não digo "Ah, o sintoma remitiu, ele 

não delira mais", eu digo "Ó, fizemos esse, esse trabalho com a família, esse paciente 

vai agora ao CAPS tal, o CAPS tal já está visitando esse paciente", e para minha 

surpresa, assim, após o exame de cessação de periculosidade foi marcada uma audiência 

em que, então, se faz a desinternação do paciente como ato do juiz. Nessa audiência, 

que em tese o juiz pode negar se ele entender que nao tá em condições ainda. Nessas 

audiências eu começo a perceber...então, assim, esses relatórios que eu escrevo isso, 

isso não é um laudo de desinternação, certo? Laudo de desinternaçãoo deve ser feito por 

um perito, que é feito em outro lugar. Só que assim...e a gente encaminha esse relatório 

para o perito fala "Olha, o trabalho que eu to fazendo é isso." e o perito pega aquilo, e os 

peritos no Rio de Janeiro começaram a anexar, acho que por força do trabalho que foi 

feito no hospital Heitor Carrilho no momento de sua desconstrução, enfim. Esses 

relatórios são anexados e mandados juntos...se cria essa rotina. E a minha surpresa, 

quando eu retorno e começo a frequentar essas audiências, é que o juiz começa a pegar 

esses relatórios para organizar a conversa na audiência. E eu falei, "Opa, que que tá 

acontecendo aqui?". E aí eu começo a me dar conta disso, que o juiz tá nesse diálogo 

objetivo com essa questão, ele quer falar sobre essas garantias e um exame, um 

laudo...não responde, não garante, não transmite segurança na verdade. Talvez assim, o 

carimbo daquele profissional qualificado, isso talvez seja o que mantenha essa garantia 

para o sistema de justiça. Mas a construção discursiva, eu acho que é outra, e eu começo 

a perceber isso, entende? Então, assim, eu acho que tem um espaço de diálogo que tá 

colocado na questão da medida de segurança. 

Mas no limite, as paredes, a organização administrativa, elas vão sempre impor esse 

plano de fundo de violência, e eu entendo, de violação. Quando eu cheguei no Roberto 

de Medeiros, as mulheres em medidas de segurança que eu lá encontrei, elas tinham 

recém chegado, porque o Heitor Carrilho fechou, era uma unidade mista e os pacientes 
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foram, na sua maioria desinstitucionalizados, e alguns que não se conseguiu fazer isso, 

foram transferidos para o Henrique Roxo. Só que o Henrique Roxo é uma unidade 

principalmente masculina e não tinha condições lá, arquitetônicas, de receber as 

mulheres. Então, elas são levadas de improviso para o Roberto Medeiros. Então, quando 

eu chego lá, tem um impasse na própria organização do trabalho, as mulheres não 

estavam sendo atendidas e a equipe dizia "Poxa, mas não é para elas estarem, quando é 

que elas vão para o lugar que elas têm que estar? A gente não tava preparado para 

organizar essa assistência". E assim, na minha experiência no sistema eu falava "O 

sistema não funciona assim, o ideal nunca se realiza, é sempre uma outra coisa que de 

fato...Não vai ser feita uma obra para meia dúzia de mulheres, sabe? Isso não vai 

acontecer, na real, essas mulheres vão continuar aqui. Então, assim, a gente precisa 

imediatamente organizar assistência para elas". Então eu acabei que peguei todas, assim 

como referência técnica, falei "Não, deixa comigo, não são muitas, eu tenho que atender 

mais pacientes do que esse número, né?" Vinte leitos que é o que tem lá, relativizando 

nosso trabalho tem que atender mais do que isso. Então, eu fico com as mulheres, vou 

organizar assim, tem algumas em medidas de segurança, algumas há quase 30 anos 

presas. 

Eu acho que ele (o manicômio judiciário) é um lugar, assim, que revela para a gente um 

aspecto de como a nossa sociedade se organiza, de maneira muito crua, porque uma 

parte dos nossos pacientes que chegam lá, eu acho que eles tão lá, não é propriamente 

por questões de transtorno mental ou por uma história, eu diria assim clássica, uma 

trajetória clássica do que é abertura de transtorno mental, o percurso que a pessoa faz, 

assim. Acho que muitos pacientes que a gente atende lá, eles são produtos de um 

processo de desfiliação que a desorganização...enfim, nas franjas assim, nas camadas da 

sociedade, aonde a precarização do trabalho, a desproteção social, vai se colocando, 

assim, de maneira muito intensa, isso vai marcando algumas trajetórias que acabam se 

expressando de maneira muito peculiar, e curiosamente são capturadas por esse 

dispositivo misto da prisão e do hospital psiquiátrico. 

E tem ali (no sistema prisional)...uma espécie de acordo entre os agentes e os presos, 

que às vezes se rompe, mas que via de regra vai se mantendo. Algumas pessoas não 

conseguem se submeter a esses funcionamentos, então mais do que a pessoa delirar ou 

alucinar, quando elas começam a fazer barreira...então, por exemplo, se a pessoa 

desobedece a ordem do agente, o agente, então, reduz aquela pessoa dentro da 
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normatização que opera ali e a pessoa não se submete, ela enfrenta, ela não segue, isso 

escapa, isso sozinho, individualmente, porque uma coisa é na rebelião, né, que tá nesse 

cenário, outra coisa é uma pessoa sozinha enfrentar, quase de maneira suicida, a força 

da regulação de um presídio. Tem uma hora, se a pessoa vai insistindo de maneira muito 

automática nisso, eu percebo que tem uma hora que o próprio sistema, ele pensa "Opa, 

tem algo diferente aqui, tem algo que me escapa". E aí, frequentemente, essas pessoas 

são transferidas para o hospital psiquiátrico, isso tem me chamado muita atenção.  

E aí, com o que é que a gente se depara? A história dessa mulher que eu vou contar, me 

parece assim, emblemática...um exemplo bem exemplar. Ela me relata que na história 

dela, que ela desde criança, era uma ambiente familiar que só a mãe que cuidava, um 

ambiente bem precário, ela vendia bala na rua desde muito cedo...e ficava sozinha pela 

rua fazendo isso e tal, voltava de madrugada, às vezes sofrendo violência, não indo para 

a escola, todas essas coisas. Então, você já vai vendo isso que chama desfiliação, você 

vê ali um cenário, assim, de que uma criança vai sendo apartada dos direitos mais 

básicos que deveriam ser garantidos pela nossa estrutura social, ainda que aquela mãe 

não fosse capaz de prover isso. É jovem, a mãe é jovem, então a gente já tá falando de 

uma pessoa que cresceu em um ambiente normativo em que ela teria proteções para isso 

e não teve de fato. E aí, ela conta que, de 9 para 10 anos, ela chega em casa de 

madrugada, voltando da venda de bala e tal, e uma vizinha vira "Ó, tua mãe não mora 

mais aqui não, segue teu rumo". E aí, ela entra num processo de vida pelas ruas e sofrer 

mais violência. E essa moça, essa criança, vai crescendo, dando o jeito dela nesse 

cenário, até que ela começa a ser capturada pelo sistema de justiça. E nessa captura ela 

começa com essa manifestação de se mutilar e de, então, ser capturada pelo hospital 

psiquiátrico. E aí quando eu passo a atender ela agora, ela volta agora, ela é instaurada 

como acidente de insanidade mental, a gente começa a perceber que o perito tende a não 

considerar ela inimputável...mas enfim, em um processo novo da perícia 

multiprofissional que agora não é só avaliação do perito médico, você tem outros 

profissionais que fazem uma avaliação mais circunstancial daquela pessoa e 

eventualmente entrevista família, nos entrevista e tal. A gente começa a fazer uma 

construção, ainda, que não seja um quadro clássico, um quadro classificável dentro do 

código internacional de doença, tem ali uma questão, uma fragilidade subjetiva que nos 

convoca. Então a gente começa a tentar fazer... isso tá em curso ainda, não saiu o 
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resultado do exame dela, mas a gente vai tentando fazer uma construção no sentido de 

que sim, assim é um ponto de partida de reconstrução dessa vida pela via da assistência. 

Uma coisa que me chama muita atenção, uma outra paciente com uma história muito 

parecida com essa, a gente fez a busca da certidão de nascimento dela e a gente teve que 

fazer uma certidão tardia. E aí, na verdade, a gente descobre que essa mulher...(nasceu) 

em 1982, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Não tinha 

registro de nascimento, a gente não tava fazendo uma segunda via, a gente fez a 

primeira via da certidão de nascimento dessa mulher, e que tem uma trajetória muito 

parecida com essa outra. Então assim, é uma desfiliação profunda, ela não teve nem 

direito a registro de nascimento. E a gente custou muito a chegar nisso, porque ela tava 

presa com um outro nome, então assim, para ser preso você não precisa ter nada, nem 

certidão de nascimento, precisa nem ter um nome. Mas para ter acesso a todas as outras 

políticas públicas, você precisa ter CPF, fazer CadÚnico (Cadastro Único), fazer o 

escambau. Então assim, tem uma parcela da população que ainda tá fora desse raio de 

ação dessas iniciativas de proteção, não to falando nem da crise que a gente tá vivendo 

agora desses mecanismos, to falando dos que estão funcionando à pleno vapor. Escapa, 

e é capturado aonde? No sistema penitenciário, porque lá você não precisa ter nada, 

(não) precisa nem ter nome, certidão de nascimento nem nada, você vai ser preso.  

Apesar da lei de execuções penais ter como princípio a individualização (da pena), esse 

princípio não se realiza no sistema penitenciário. E tem uma coisa, que eu chamo muita 

atenção assim para os alunos que a gente recebe lá, eu digo "Veja, o sujeito, o objeto de 

cuidado do agente penitenciário, é o coletivo". O agente: "O coletivo está agitado, o 

coletivo recebeu a assistência de saúde mental"...o coletivo, é o coletivo. O que tá 

gravado lá na lei, de individualização da pena, isso não se realiza. E eu acho que a 

lógica da saúde mental, ela de fato pode operar isso, pode trazer esse discurso para 

dentro dessa instituição. 

No município a gente tem um processo de expansão permanente (da rede de saúde 

mental), acho que em um ritmo que a gente até fala...estamos em 2017, acho que é um 

ritmo que outras cidades conseguiram imprimir em um ritmo mais interessante que a 

cidade do Rio de Janeiro. A gente tem todas as áreas da cidade...hoje tem pelo menos 

um CAPS, a maioria delas tem pelo menos um CAPS 2 e um CAPS infantil ou um 

CAPS de álcool e drogas. Aqui a 4.0 (região administrativa da Colônia Juliano 
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Moreira), por exemplo, a gente tem dois CAPS 2, um CAPS para álcool e droga e um 

CAPS infantil. Uma região de um milhão de habitantes, talvez o ideal fosse ter mais um 

CAPS de adultos, um deles ser 24 horas. Talvez o interessante fosse ter três 24 horas, 

mais o CAPS-AD e o CAPS infantil... 

Mas assim, eu acho que não é só uma questão numérica, acho que não é só uma questão 

numérica. Essas questões que eu falo, por exemplo, da tomada de responsabilidade do 

CAPS pela clientela que tá dentro do sistema penitenciário, eu acho que a gente ainda tá 

muito distante. O sistema penitenciário não é permeável a essa entrada e não se 

organiza. Ele não consegue lidar bem com a entrada de pessoas estranhas ao quadro 

administrativo da instituição penitenciária. E o CAPS, a rede de saúde, não só o CAPS, 

a rede de saúde, ela também não está organizada para entrar, para cuidar dessa clientela, 

porque sua clientela (do sistema prisional) é tratada na lógica da instituição total. Então 

é isso, eu trabalho em um hospital que é o hospital de emergência psiquiátrica para 

clientela presa, ou seja, você vai fazendo oferta de saúde endogenamente, dentro do 

próprio sistema. O que é muito problemático, obedece uma certa lógica da segurança, 

não se fica circulando com uma "pessoa perigosa" - aspas né - pela cidade para receber 

assistência à saúde. Então, você faz isso lá dentro, isso assim, eu acho que o sistema 

nunca consegue organizar do ponto de vista da resposta da saúde, e ao mesmo tempo, 

cria obstáculo a organização de uma outra lógica, dessa assistência que seria articulando 

com a atenção básica. 

Porque veja, agora, essa semana, na imprensa, no início da semana, circulou uma 

situação, assim, bastante crítica, uma notícia de que seriam fechadas...Aqui na 4.0, a 

notícia era de que fechariam 11 clínicas (de saúde da família), a gente tem 14, fechariam 

11 de 14 clínicas. O prefeito (Crivella) desmentiu, enfim. Mas de qualquer maneira, o 

episódio é exemplar, independente do que de fato tenha acontecido. Isso gerou uma 

mobilização importante de uma outra política que eu acho que também tem um apoio 

popular, um entendimento, uma força civilizatória que são as clínicas da família. Elas, 

além de organizarem de maneira racional o sistema de saúde, além de promover uma 

assistência básica que a cidade não fazia direito até a gente ter essa expansão recente, 

totalmente baseadas também...Essa assistência de atenção básica, ela é um mecanismo 

que organiza todo o sistema, porque antigamente você tinha uma dor abdominal que 

podia ser por um motivo banal, a população sem plano de saúde ia para dentro da 

emergência do hospital geral. Existem milhares de pessoas sendo atendidas todo dia, 
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competindo e desorganizando um equipamento que seria para atender as pessoas mais 

graves né, politraumatizados não sei o que, competindo com um cara que precisa de 

uma medicação banal, que não precisa nem de receita médica para conseguir em uma 

farmácia. A estratégia da saúde da família ela organiza o sistema, nesse sentido, de uma 

maneira muito poderosa, porque na medida em que ela vai expandido sua cobertura, ela 

tá de portas abertas para essa população e tá ali mais perto, é um médico, um cuidado, 

uma assistência. Então, ela organiza a hierarquização do próprio sistema, a circulação 

da clientela do próprio sistema. Então, se eu to lá te atendendo e eu identifico que você 

precisa de uma cirurgia eletiva, no Rio de Janeiro a gente faz isso a partir da clínica da 

família, das pessoas que são cobertas pela estratégia. Então, além dessa força 

organizadora, racionalizadora do sistema de saúde, é uma política pública que tem uma 

repercussão civilizatória, que eu acho que a gente não consegue nem dimensionar 

direito, a gente nem discute muito.  

Eu fico pensando, quando eu fazia esse trabalho de articulação de rede, um dos pontos 

da rede que eu tinha que articular...e aí, uma coisa que eu comecei a perceber, assim, de 

maneira muito marcante como característica do trabalho realizado nessas clínicas, é que 

é um trabalho essencialmente feminino. A maioria esmagadora das trabalhadoras são 

mulheres. As agentes comunitárias de saúde por essa política, elas são das comunidades 

onde aquilo...acho que a gente não dimensionou ainda o impacto para o campo da saúde 

que tem essa política. A nossa cidade é extremamente violenta, é especialmente violenta 

contra a mulher, a gente experimenta uma desigualdade de gênero importante e o que 

que essa política pública...coloca essa mulher no centro desse trabalho que é um 

trabalho de organização inclusive dessa comunidade. Um agente comunitário de saúde 

passa a ocupar um lugar de enfrentamento de fragilidades importantes, para além do 

campo da saúde dessa comunidade. Tem uma força de transformação absolutamente 

necessária para a gente como sociedade no Rio de Janeiro, que não tem cabimento de se 

conceber, se acordar, (e) o gestor público e pensar "Po, vou fechar 11 clínicas ali em 

Jacarepaguá e mais 3 não sei aonde." 

A gente tá retomando um pouco aquela discussão de como a instituição se organiza 

também. Assim, se pode ter efetivamente a utilização do recurso supostamente técnico 

como mecanismo de punição, e a gente experimentou isso muito nesses ambientes 

(hospitais psiquiátricos). A eletroconvulsoterapia feita de uma maneira absolutamente 

inadequada, mesmo no que se considera lá de indicação, e claramente com objetivo de 
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punição. A contenção física como uma porta aberta para esse tipo de atuação, pode se 

usar como uma convenção, como uma manifestação sádica às vezes...Mas para além 

disso, que você pode estabelecer paulatinamente esse mecanismo de controle, de 

vigilância, para além disso, eu acho que a própria organização institucional, ela pode 

levar para uma certa situação de violação, que eu acho que a gente tem que de fato olhar 

como tortura, como a violação do outro em um limite inaceitável. Então, eu acho que é 

uma situação mais grave que coloca a gente num ponto muito tênue. A gente 

experimentou a tortura institucionalizada no movimento de repressão, como uma 

máquina de guerra mesmo, mas ela pode estar em um ponto anterior a isso, e eu acho 

que nessas instituições, a gente chega perto desse limite se a gente não cuida da crítica a 

esses processos de trabalho. Porque se a gente abre perigosamente a possibilidade para 

esse tipo de atuação...Então, é um tema que é alguma coisa que não tá no passado, não 

tá segregado ao passado. Eu acho que é uma possibilidade do nosso cotidiano e que a 

gente precisa tratar a partir desse entendimento, com essa lógica, com esses 

significantes, inclusive.  

Eu fiz menção na reunião de equipe que eu participo, a gente usa muito esse 

mecanismo, foi um significante que a gente tem usado muito assim, que é uma certa 

prática encarceradora. Assim, quanto que a gente pode ser encarcerador na nossa 

prática. Encarcerador não só no ponto de vista objetivo, espacial, de fazer manejo da 

assistência restritivo, a gente ficar vigilante para isso, mas também no sentido 

simbólico, da gente organizar nossa arbitragem simbolicamente de maneira 

encarceradora. Então, eu acho que é preciso que a gente, em admitindo em que é uma 

possibilidade do cotidiano atual, eu acho que o que a gente tem tentado fazer aqui é 

colocado como... encarnado isso como possibilidade atual (a prática encarceradora e a 

tortura). 

E no manicômio judiciário, essa fronteira é mais tênue ainda, porque  veja, como é que 

a gente pode entender esse caso que eu narrei para você, dessa paciente, dessa mulher 

(que  um menino na rua para cuidar em casa e foi presa acusada de sequestro), que foi 

capturada nesse dispositivo por esse motivo e foi mantida três anos, sem inclusive 

capacidade, sem possibilidade simbólica de se resignar. Essa mulher não tinha 

capacidade de se resignar ao que tava sendo imposto injustamente a ela, isso é tortura. 
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E o pior, isso pode ficar em uma dimensão não consciente, no sentido de não 

intencional, porque o que a gente experimentou no passado, na ditadura e tal, tinha ali 

um mecanismo intencional "Vou fazer isso porque quero produzir aquele efeito lá, é um 

inimigo que eu vou submeter a tortura para reduzir, para conseguir o que eu quero e 

etc." Nesse cenário, não é isso que tá colocado, então isso pode levar a gente para uma 

certa cegueira em relação ao efeito. Então é preciso um exercício de reflexão, assim, 

muito mais fino, muito mais difícil eu acho, pensando nessa ideia da tortura nunca 

mais, entende? Eu acho que exige de todos nós, assim, um refinamento disso 

importante. 

Não ia fazer esse relato aqui para vocês por esquecimento, mas é um esquecimento 

inadmissível. Certa vez eu trabalhei no (presídio) Bangu 1, que é uma unidade de 

segurança máxima, foi logo depois que teve aquela tragédia lá, que Fernandinho Beira- 

Mar tava lá, e teve aquela chacina dentro da própria unidade, e mudou toda a equipe. Eu 

fui convocado para trabalhar lá e nessa mesma época, por conta desse episódio, 

começou a circular, e acabou sendo instituído na lei para o Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD). Só que na época (desse caso) não era lei ainda, mas tinha-se uma 

discussão, um certo manejo. E aí, certa vez eu fui convocado assim, "Ó tem um cara que 

ali no regime diferencial disciplinar, diferenciado, ele não tá bem e eu quero que você 

avalie ele". Eu não avaliei, eu não vou avaliar se ele pode continuar ou na manutenção 

de uma coisa que discordo e que não tava nem gravado na lei ainda, não avaliei nada, 

"Não preciso nem olhar, tirem ele". E aí, obviamente, tiraram a mim, eu fui mandado 

para outra unidade. Sofri lá umas represarias irrisórias diante da decisão que eu tomei 

ali, enfim, faria mil vezes de novo a mesma coisa. Mas você veja, no sistema 

penitenciário, a gente fica muito mais perto desse limite profissional que eu falo. Eu não 

posso colocar o meu conhecimento a serviço da manutenção de uma coisa que eu 

entendo como tortura, manter alguém 360 dias restritos, sem contato com isso, com 

aquilo. Pelo amor de Deus, não tem outro jeito de eu lidar com o que eu to vendo, de 

outra maneira? 

Então, assim, eu acho que a atuação da defensoria pública...a gente precisa ficar atento a 

essas soluções também né, as soluções que vão produzindo invenções novas e potentes 

no sentido da gente ir tentando erradicar a tortura, que eu acho que ainda existe no 

estado brasileiro de maneira muito presente, e de maneira mais difícil da gente 

enfrentar, porque ela pode ficar nesse registro burocrático, sabe? A reboque de uma 
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certa burocracia cega, que eu acho que o facismo se alimenta muito de uma certa adesão 

a um funcionamento burocrático, que ele é violador, mas que ele de certa maneira é 

legal (previsto legalmente). 

A gente precisa de tempo, produzir modos diferentes de relação, a gente não vai acabar 

tão cedo com o presídio, como a gente fez com uma sociedade sem manicômio...uma 

sociedade sem presídio tá longe, muito longe. Meus filhos não vão ver isso, meus netos 

não vão ver isso. Mas a gente talvez possa experimentar mudanças de modos de relação 

nesses espaços. (...) E veja, a curva tá no sentido contrário, se na sociedade sem 

manicômio a gente ainda tem manicômios, mas vê o horizonte chegando, em relação 

aos presídios a gente vê o horizonte se afastando. Tem cada vez mais, cada vez mais 

demanda por ter mais, cada vez mais situações sendo capturadas por esse mecanismo. O 

vetor tá no sentido contrário dessa ideia. 

 

*** 

 

 Testemunho Williana Louzada: Psicóloga 

 

Meu nome é Williana, sou psicóloga, trabalho na saúde mental já há, bom, contando 

desde estágio, já há quase 10 anos, 9 anos. Vou começar falando um pouquinho dessa 

trajetória então. É, quando eu fui, tava ainda na faculdade, né, fui escolher um estágio 

curricular, queria fugir dos estágios, porque eu não queria ser uma psicóloga prática, 

queria ser uma psicóloga pesquisadora apenas. E aí eu falei "bom, vou escolher uma 

instituição, dessas bem grandes, pra poder passar despercebida e me formar né, pra 

ganhar o meu canudo." E aí fui pro Hospital Psiquiátrico Jurujuba, chegando lá, fui 

lotada...falei pro coordenador de estágio que podia me colocar em qualquer, qualquer 

unidade, que eu não conhecia nada, não sabia nada, e bom...na verdade eu achava que 

não fazia a menor diferença. E aí ele me lotou no serviço de internação de longa 

permanência. E aí eu fui pro primeiro dia lá. Quando eu cheguei...encontrei uma porta, 

na verdade era uma dupla porta, fechada. E um cheiro horrível que vinha do corredor. E 

aí eu toquei a campainha, meio com medo assim...Aí, bom, alguém abriu a porta. Abriu 

a porta de dentro e uma meia porta e eu me apresentei, e aí quando abre, aquela cena já 
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me impacta. Corpos caídos no chão, urina pelo corredor, um negócio bem forte. E aí eu 

entro, vou pro posto de enfermagem, me refaço um pouco daquela primeira cena, que 

não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar, né. Nunca tinha entrado num hospital 

psiquiátrico e bom, fiquei lá um pouco sentada me refazendo e enfim, depois fui tendo 

notícia que algumas colegas chegaram na porta a primeira vez e voltaram. Teve uma 

colega que chegou a primeira vez, entrou e começou a chorar copiosamente....Você 

chegava daqueles primeiros dias de estágio, eram 20 horas semanais, né. Eu ia uns três 

dias. Chegava em casa e dormia de seis da tarde até o outro dia assim. Ligada numa, era 

um tipo de energia que ia que eu nunca nem tinha sentido nada perto daquilo. 

Foi um ano desse estágio e eu me revi completamente do ponto de vista profissional. 

Comecei a me interessar pela clínica e querer me envolver com aquele trabalho, né. 

Então eu começo a conhecer esse campo político, um campo problemático, um plano de 

forças que é da saúde mental, que é da desinstitucionalização. Uns três meses depois 

que eu comecei o estágio eu começo a acompanhar mais de perto um caso que depois 

foi o caso que guiou a minha dissertação de mestrado. Faço um acompanhamento 

próximo então desse caso durante esse tempo de estágio. Também foi o caso que guiou 

a minha monografia de final de curso. Eu falo desse encontro, como um encontro que é 

mais do que eu fazer uma escolha profissional,  é como uma certa captura, alguma coisa 

que me escolhe. É uma experiência tão forte assim, de ver aquelas pessoas tão 

comprometidas, agravadas por esses anos de institucionalização mesmo, que eu fico 

muito envolvida com essa ideia de poder produzir um outro tipo de vida ali. 

E é muito bacana, porque depois de um ano de trabalho eu saio desse estágio com essa 

cliente, ela era às vezes...assim se referiam a ela como uma almofada no canto da sala. 

Então não fazia nada...eu saio de lá com ela indicada pra residência terapêutica. E 

depois de um ano eu volto pra fazer pesquisa do mestrado, pra vê-la e aí ela está na 

residência terapêutica. Então eu vou e faço uma espécie de restituição desse trabalho 

com ela, ela volta a me encontrar, digo a ela que estou escrevendo sobre o nosso 

trabalho juntas e tal, a gente sai algumas vezes pra fazer as coisas que a gente fazia 

antes, que era tomar um café, ir numa padaria... E é muito legal. 

Bom, depois desse um ano de estágio eu vou pra um espaço...vou estagiar num hospital. 

Só que esse hospital-dia é no CPRJ, ele fica dentro de um complexo psiquiátrico que 

tem ambulatório, hospital-dia e enfermaria. E aí também é um espaço muito difícil. 
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Enfermarias de crise, enfermaria mista...são espaços muito sem dignidade. Isso me toca 

muito. Tem uma questão que é do próprio adoecimento psíquico, que a pessoa perde...a 

possibilidade de se cuidar, de reivindicar até a sua dignidade e isso, se os profissionais 

que estão ali não se preocupam em garantir isso, isso fica perdido. Eu fui numa 

audiência, numa audiência não, num debate público que teve na câmara, quarta-feira 

(junho de 2017) e algumas pessoas estavam defendendo que sigam existindo hospitais 

psiquiátricos, que se aumentem leitos e tal. E aí um usuário pede a palavra e diz: "eu 

queria perguntar se um de vocês que está aqui na mesa da Associação Brasileira de 

Psiquiatria já dormiu amarrado. Eu já dormi. Queria perguntar se um de vocês já dormiu 

urinado. Eu já dormi. Por isso eu sou contra, né, que continue existindo hospitais 

psiquiátricos” 

Depois desses dois anos de estágio, já completamente dedicada à clínica, a esse 

trabalho, eu vou fazer, então, mestrado sobre a clínica da longa permanência, cuidando 

de pensar esses espaços onde as pessoas ficam esquecidas, abandonadas, onde a gente 

fala de pessoas muito empobrecidas, né, regredidas. E aí eu me ocupo, nesses dois anos 

de pesquisa, de pensar que pistas a gente constrói pra afirmar um lugar possível de 

ativação de potência de vida ali. E aí, antes de terminar o mestrado, eu começo a 

trabalhar no Nise (Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira), também num setor de longa 

permanência. 

O Nise é foda, né. Porque é muita gente. Eu chego lá eu encontro...tinha cerca de 200 

leitos de internação de crise e lá no setor onde eu vou trabalhar, que é o núcleo de 

reabilitação e integração social, tinha 137 pessoas. Só que não eram todas no mesmo 

“pavilhão”. Falo pavilhão porque não é mais chamado de pavilhão, bota entre aspas. 

Mas é pavilhão. O que é esse projeto que eu vou trabalhar? É um núcleo, então, tem 

vários espaços antigos do instituto, reaproveitados pra transformar em pensões. Então 

são espaços variados, na época eram...seis? Na época eram seis. Seis pensões, vamos 

colocar assim. Cada uma com um número diferente de pessoas, com perfis também 

diferentes. Cada uma dessas tinha um coordenador e uma equipe de cuidadores e alguns 

técnicos de enfermagem pra dar um suporte. E aí eu sou lotada no que eles chamavam 

do pior lugar...Porque eram 37 pacientes, usuários, moradores. E eram os mais graves.... 

Acho que em 2008, 2009, fecham as enfermarias de longa (permanência) e criam esses 

espaços no Nise. E aí esse espaço onde eu vou trabalhar, ele é o último a ser criado e 

aqueles que não estavam conseguindo sair da enfermaria, conta-se que, do dia pra noite, 
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fecharam a enfermaria e transferiram eles da enfermaria pra esse antigo pavilhão 

reaproveitado. Muitos autistas, muitas pessoas com retardo mental grave, muitas 

pessoas com morbidade, questões neurológicas. 

Bom, é um impacto terrível. Mas eu já tava com muito mais recurso pra lidar com 

aquilo. O meu colega que coordenava esse espaço chama carinhosamente de "Faixa de 

Gaza"... as pessoas sofriam muita violência e violentavam muito também, muitas 

agressões, uns aos outros, cadeiras voando, comida, objetos, fezes, enfim. Coisas de 

todo o tipo. Então a gente trabalhava assim: tinha uma sala no andar de baixo, a gente 

subia, ficava um pouco com os cuidadores, com os moradores e descia pra respirar um 

pouco. Muito difícil, era muito difícil. 

Aí, a gente já tava nesse momento inserindo eles em serviços de saúde mental externos, 

então eles saíam do hospital pra ir pro CAPS, num esforço de alguma coisa de fora 

começar a interferir ali pra alterar aquele espaço. Eu fico ali um ou dois meses, aí eu sou 

promovida já pra coordenadora do espaço, esse colega sai, dizendo que não consegue 

(mais) ficar ali, começa também a descer, a subir a pressão, fica mal... E isso assim, a 

gente amparado por um discurso de que a gente tá ali pra fechar aquele espaço, pra 

cuidar da desinstitucionalização daquele espaço, daqueles pacientes, mas a prática (era) 

muito árida, assim... A gente não tinha os recursos, a gente não tinha esse aparato pra 

fazer o que supostamente a gente tava ali pra fazer. 

Porque eu costumo dizer que existe uma força...manicomial. É como que se, mesmo que 

você tenha discursivamente um trabalho, um projeto, até uma ética que te direcione pra 

entender que aquilo precisa acabar, quando você está ali dentro, você acaba fazendo a 

manutenção daquilo...tem capturas, tem forças assim. É uma coisa tão grave e tão difícil 

de manejar, né, você tá frente a esses adoecimentos tão graves e, enfim, agravados pela 

institucionalização, que você fica capturado ali e acaba, muitas vezes, reproduzindo a 

clausura. Então, a gente fica sempre nesse limiar entre a autonomia e o cuidado, o que é 

expor demais um usuário ao risco e o que é prender. 

E aí, enfim, trabalhei lá, agora eu estou saindo. Trabalhei lá seis anos no total e a gente 

teve alguns avanços. Hoje a gente tem menos de 100 moradores, tem menos de 80, (são) 

76. A gente fechou três espaços... Um trabalho de projetar um pouco mais pra rede de 

saúde mental como um todo o que é aquilo, e tendo para os outros e pra gente mesmo, 

mais clareza do que é importante, por exemplo, pra um CAPS, pra um serviço aberto, 
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um serviço territorial, interferir, quer dizer, estar ali com a gente, o que isso produz de 

mudança das práticas e em que isso ajuda a efetivar um processo de fechamento desses 

lugares. Então esse é o trabalho, é um trabalho que avançou muito, mas é importante 

enfatizar que ainda existem esses locais. E que, bom, no Nise (da Silveira) tem um 

trabalho que tá encaminhado e os outros institutos psiquiátricos do município, 

principalmente a Colônia (Juliano Moreira), ainda tem práticas muito graves. Lugares 

de depósito de gente mesmo. 

Eu sei que tem núcleos onde ficam esses pacientes de longa (permanência) e nem todos 

são vinculados à CAPS, nem todos os moradores desses núcleos. E eles vão discutindo 

em grupos de trabalho de desinstitucionalização, os casos que podem ir pra residência 

terapêutica. O que, por exemplo, no Nise, a gente toma que, o que a gente discute num 

grupo de trabalho, é quem vai usar (naquele momento) o recurso que tá disponível pra 

uma residência terapêutica, mas não quem vai, todos vão, né? O que eu tenho notícia da 

Colônia (Juliano Moreira), por exemplo, é que "eles (os pacientes) não estão tão mal 

assim", tem algumas que dizem que "o tempo vai dar conta". Tem alguns colegas que 

trabalham nesses núcleos e é isso, são 30, 40 pessoas aglomeradas num grande 

pavilhão, sob cuidados básicos de enfermagem, procedimentos diários e que ficam ali, 

passam seus dias e suas noites ali. 

Eu acho esse trabalho muito pertinente, o trabalho de desins (desinstitucionalização). Eu 

acho que a rede o conhece muito pouco. Durante um tempo, as residências médicas e 

multiprofissionais e, enfim, um trabalho de formação pra rede de saúde mental excluiu 

os espaços hospitalares da formação. Então, ficaram entendendo que os residentes, os 

estagiários não passariam por hospitais mais, só pela rede territorial. De um ponto de 

vista de informação, é interessante isso, porque as pessoas entendem que é...aprendem a 

atuar onde têm que atuar. Por outro lado, eu acabei conhecendo um grupo de 

profissionais que não sabe o que é a realidade de um hospital psiquiátrico, não entende 

o impacto disso numa...na vida da pessoa. Então, também não entende a seriedade que é 

você investir pra pessoa sair dali. E a delicadeza e todos os detalhes dessa clínica 

específica, que não é uma pessoa que surtou e chegou num CAPS, é absolutamente 

diferente o trabalho com uma pessoa que está a 30 anos internada e o agravamento que 

ela já sofreu em função disso. Então, o que se exige de investimento e de, até de modelo 

de trabalho mesmo, pra seguir com essas pessoas...que direção clínica, como é que você 

atende essa pessoa, isso tudo é muito pouco trabalhado. Então, eu acho que o desafio 
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pra rede é achar esse caminho, por exemplo, nos lugares de formação, na residência, nos 

estágios, que não é formar a pessoa inteiramente dentro de um hospital, mas também 

não é, não dá pra não conhecer essa realidade. 

Um outro desafio é equipar essa rede adequadamente. Os serviços são muito, muito 

precarizados. As pessoas são muito mal remuneradas, então assim, não tem 

investimento. Você não tem profissional que tenha acréscimo por um mestrado, por um 

doutorado, por uma especialização, então você é igual se você é um psicólogo só com 

graduação ou se fez qualquer outro tipo de formação e ampliou sua residência, tanto faz 

hoje pra realidade da rede. Então, você tem serviços muito precários mesmo, desde o 

ponto de vista do preparo dos profissionais - também você não tem liberação pra 

qualificação - e desde o ponto de vista quantitativo. Quantitativo de recurso humano, da 

questão física mesmo, os CAPS são, a maioria deles, espaços físicos muito ruins. A 

gente tem três CAPS no Rio (capital) que são antigos hospitais reaproveitados, isso tem 

um impacto importante, porque essas pessoas de longa (permanência), por exemplo, 

quando entram num CAPS desse, tem um impacto, não tem como não ativar essa 

memória. 

O desafio da rede como um todo é a precarização dos serviços mesmo. E as residências 

terapêuticas são os (serviços) precarizados dos precarizados, são os profissionais mais 

mal remunerados. Uma pessoa que coordena uma casa (residência terapêutica) ganha 

em torno de 2 mil reais para trabalhar três dias na semana e estar disponível por telefone 

24hrs, enfim, porque o (atendimento) terapêutico não fecha. Eles cuidam de tudo. Eles 

são coordenadores de uma equipe, supervisores de uma equipe, formadores dessa 

equipe e são síndicos também. Eles cuidam de tudo da casa. Então, se estragar uma 

privada, eles têm que ver quem vai consertar, se furar um cano, tudo isso....E aí, a gente 

tava falando num evento essa semana do índice de mortes nas residências terapêuticas, é 

muito alto. Isso tudo gera um problema político muito grave, porque a gente tem grupos 

contra reforma (psiquiátrica) que usam esses dados para dizer que o projeto não deu 

certo. Eu nem sei se dá pra dizer que tem mais mortes agora do que antes, mas antes 

muita coisa não era contabilizada, a gente encontra nesses setores de longa 

(permanência) muitas pessoas sem documento. Nem certidão. A maioria, por exemplo, 

tem certidão tardia que a gente, quando chega essa equipe de intervenção, vai cuidar de 

fazer isso. No início desse ano, eu ainda estava tirando certidão tardia de cliente.(...) E 

aí, ele foi registrado como Fernando, não tem um sobrenome. Umas coisas mais…Até o 



 

800 
 

início desse ano (2017), a gente teve o fechamento de muitas clínicas conveniadas com 

o SUS, que são clínicas particulares e que eram financiadas pelo SUS. Então, dessas 

clínicas vieram ainda muitas pessoas sem documento nenhum, frente a isso, são pessoas 

abandonadas, sem nenhuma referência social, familiar. Então, quando a gente consegue 

ver a documentação, ver algum benefício financeiro, um LOAS, enfim, pra essas 

pessoas, quem se responsabiliza por esse dinheiro é a tutoria pública do Estado. Não sei 

se vocês sabem, mas tem uma série de problemas, porque é uma tutora, ou agora 

apareceu até mais uma...mas era uma (tutora) pro estado inteiro, então, um tutor tinha 

cerca de 700 pessoas que ele cuidava, o que é surreal. Então, assim, já aconteceu, 

acontece ainda hoje...desse tutor perder todos os documentos de um morador lá do Nise, 

isso aconteceu com uns 10 moradores. Perdeu cartão de banco, perdeu identidade, 

certidão. 

Em 2014, eu acho, 2014 ou 2015, a gente comemorou o fechamento da (Clínica Dr.) 

Eiras, de Paracambi, que era um grande manicômio. Mas é isso, a Eiras não fechou. Os 

moradores da Eiras, muitos estão lá com a gente até hoje no Nise. Muitos. A gente 

recebeu, deve ter recebido, uns 60 (moradores) ao longo do tempo que (a Dr. Eiras) foi 

fechando. Alguns saíram, depois de vir pro Nise, já saíram para residência terapêutica. 

Mas em 2010, eu acho, que foi aberta uma casa chamada Casa de Passagem, que enfim, 

depois se acoplou lá ao nosso núcleo, que era só para os moradores vindos de 

Paracambi e em desinstitucionalização. Mas foi, na verdade, a gente chama na rede 

(esse processo) de transinstitucionalização.” 

O impacto político eu acho que é muito grande, porque, por um tempo a gente vai 

perdendo a ideia do serviço público. Esses serviços funcionam, toda a rede vem 

funcionando - mas é lógico que isso fica muito mais evidente num serviço gerido por 

OS - vem funcionando numa lógica empresarial, produtivista. E isso produz imensos 

conflitos com a lógica da clínica. Como é que você trabalha, por exemplo, um caso? Em 

que tempo você trabalha um caso? (...) Uma lógica, também, de contratação e 

descartabilidade dos funcionários, uma rotatividade, uma fragilidade de vínculo, então o 

funcionário que problematiza, que pensa, que enfrenta, confronta, ele pode e deve ser 

descartado. (...) O cenário político atual... Bom, a rede com esses contratos de 

privatização, a rede passa, regularmente por atrasos, por faltas de salário, 

descumprimento dos contratos de trabalho. E, no início desse ano, passou um 

agravamento disso, e a gente, os trabalhadores começaram a fazer um movimento, foi 
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muito complicado. Foi tomado de uma maneira muito ruim (esse movimento)...o que 

gera isso? Por exemplo, a minha demissão no último dia cinco (junho/2017). A gente 

produz algumas reuniões, algumas cartas, algumas problematizações e isso...eu sou 

demitida e sob a alegação de quebra de confiança. Porque tinha um cargo de 

coordenação e me movimentei num coletivo de trabalhadores de usuários pra 

reivindicar salários em dia, que a rede tenha os insumos básicos que estavam em falta, 

que a rede tenha as medicações que estavam em falta. Então o momento é muito 

delicado... 

Eu acho que tem...esse caso, por exemplo, que norteia o (meu) mestrado, pra mim é 

muito importante, são coisas que me tocam muito. Tem a Maria das Graças, que foi essa 

senhora que eu acompanhei, gravíssima, muito regredida, falava pouquíssimas palavras, 

mas que, depois de um tempo de estar ali sentada do lado dela, às vezes três, quatro 

horas, sem uma palavra, sem um gesto, ela poder fazer alguma denúncia e dizer: "aí, 

tinha um homem de branco, pulando a janela do meu quarto", ela poder pedir pra tomar 

um café, dizer que quer ir lá fora pra descansar o corpo... Ela inventava uma 

comunicação comigo que era por piscada de olhos. Então, lógico que eu não sabia 

traduzir cada uma, mas era às vezes uma forte, uma fraca, tinha os dois, tinha um só, 

tinham várias, e eu ficava às vezes piscando o olho com ela, mas, bom, sem precisar 

também traduzir palavra, a gente ia criando ali um plano comum. Um jeito de estar 

junto. E ver essa pessoa, depois de 36 anos de internação, fora do hospital, morando 

numa casinha, com mais quatro pessoas...é muito estimulante. 

A gente abriu uma última residência terapêutica...No início desse ano, a gente tira do 

NISE seis moradores pra essa residência terapêutica e três faleceram. Da mesma casa. 

Um deles tinha uma condição de saúde já frágil, ele vivia adoecendo, tendo infecções 

urinárias, quadros muito inespecíficos. Mas aí ele tava numa prostração imensa, tinha 

uma infecção localizada, tratava, mas ninguém sabia exatamente o que (era). Só que ele 

passou por isso muitas vezes internado e, bom, na residência terapêutica ele começou 

por esse processo, ia e voltava de hospital, internação, e acabou falecendo. Uma outra, 

nunca teve nenhum problema clínico. Dormiu e acordou morta, parece que foi um 

infarto. E uma outra...ela tinha tido um câncer a uns quatro anos atrás, no Nise. Foi 

operada pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer), mas não topou fazer o tratamento 

inteiro. Então, quando ela tinha alguma questão, ela era atendida lá na emergência do 
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INCA...e aí ela teve uma queda de pressão, foi pro hospital, foi e desfaleceu, ela morreu. 

E a gente passa muito por isso, assim, de mortes inexplicáveis, repentinas. 

Esse ano a gente um assim, o cara teve uma convulsão, estava numa das pensões, caiu, 

fui com ele para o (hospital) Miguel Couto. Chegou lá, (ele) tinha uma abertura imensa 

na testa, o cara tava começando a paralisar o corpo, pessimamente avaliado, foi 

devolvido pro Nise. (No) dia seguinte ele estava todo paraplégico. Voltamos com ele 

para lá (hospital Miguel Couto) e ele faleceu. E tem a questão frágil de saúde como um 

todo. Os pacientes que usam medicação psiquiátrica prolongadamente têm muito mais 

tendência a ter um infarto, males súbitos. Então, a gente tem lá, esses pacientes que vêm 

de tantos anos, que sofreram eletrochoque, ficaram por muito tempo amarrados, nas 

solitárias, as celas. Você indo lá, você vai ver, tem alguns lugares desativados, mas que 

você ainda vê as gradezinhas que eram as celas. Até anos 1980...1980 começa-se a 

acabar com isso, mas até os anos 80 ainda tinha muito. Quando a gente faz o 

fechamento dessas clínicas conveniadas (clínicas privadas com convênio com o SUS) 

ainda tinham coisas similares. Eu encontro, por exemplo, em 2014, pacientes em 

condições inacreditáveis. Encontro o paciente deitado numa cama do lado de uma 

privada que não tem descarga, de merda até em cima. No quarto onde ele vivia. Eles 

mesmos (os pacientes) contam de situações que a clínica tava sendo fechada, não tinha 

mais investimentos financeiro, então não tinha almoço para todo mundo. Eles 

colocavam almoço no meio do pátio e "salve-se quem puder". Hoje, a gente tem muitas 

situações de violência, por exemplo, nas horas das refeições. As pessoas vêm muito 

marcadas por isso. 

Eu acho que tem bem menos (situações de tortura explícitas). Não ousaria dizer que não 

tem mais. Quando eu chego no Nise, uma das primeiras situações que...os pacientes que 

estão nesse projeto, às vezes têm crise psiquiátrica e eles vão desse setor (longa 

permanência) para a enfermaria de crise. Então, uma das primeiras situações que eu vou 

acompanhando um usuário meu da moradia, (vai) pra enfermaria de crise, eu chego e 

encontro o paciente contido, sem a prescrição médica, como é previsto. Aí, um técnico 

de enfermagem fala pra mim, quando eu peço pra soltar, que ele era muito agressivo e 

que se ele batesse nele, que ele ia trabalhar com uma foice, e que se ele batesse nele, ele 

não se responsabilizava pelo que ele faria. Hoje a gente vê e ouve coisas. Então assim, a 

principal violação que eu localizo hoje é a questão de supermedicação e contenção 

indevida. Muitos momentos sem a devida indicação, se amarra o paciente por punição, 
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porque, né, sei lá, fez alguma coisa que alguém ali da equipe não gostou. Enfiou a mão 

no prato de alguém, ou bateu em alguém, enfim...Se envolveu numa briga, você vai e 

amarra, você não maneja a situação. Ou né, nas situações muito de equipes noturnas, 

que pra ter um plantão tranquilo hipermedicam...às vezes até sem indicação médica, às 

vezes com... Os médicos também fazem parte dessas equipes...As equipes que estão 

hoje na coordenação dos hospitais, das enfermarias, elas se ocupam de garantir ao 

máximo que isso não aconteça, sob uma direção bem única. Mas não se garante, são 

espaços de muitas violações historicamente, então assim, romper com isso, com práticas 

profissionais, até com a ideia de que aquelas vidas, né, importam e que não podem ser 

violentadas dessa maneira, acho difícil, né. Porque o que impera é isso, que essas 

pessoas são, não são dignas. Elas podem passar por qualquer coisa, elas podem apanhar, 

elas podem ser amarradas de qualquer jeito, podem tomar uma injeção a qualquer hora. 

Eu defendo arduamente o fechamento radical dos hospitais, mas eu tenho clareza que 

isso depende de uma, de um funcionamento de uma rede que a gente chama de 

substitutiva. Então, se eu não tiver um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, 

funcionando para cada 200 mil habitantes, eu não posso fechar o hospital psiquiátrico. 

Se eu não tiver residência terapêutica com recurso para 100% das pessoas que estão lá 

no setor que eu cuido, por exemplo, eu não defendo que seja fechado o hospital. 

O CAPS é um serviço aberto e territorial...O que que é isso? Ele funciona 

descentralizado, como clínicas da família, estão em bairros próximos pra atender a 

população. Então, eles têm alguma conexão com o funcionamento daqueles bairros, 

com como aquelas pessoas vivem. Eles precisam ter isso. E eles funcionam muitos 

alinhados e aliados com as clínicas da família, que também é um projeto, que, se não 

tiver 100% de cobertura, não tem como você fechar hospital psiquiátrico. Tem um 

colega de doutorado que tá estudando as barreiras de acesso da saúde, dos outros 

equipamentos de saúde para os usuários de saúde mental, que é isso, essas pessoas 

morrem muito mais, essas pessoas não têm...não são atendidas nas clínicas. Então, a 

gente tem todo um trabalho de fechamento dos manicômios, mas também dos 

manicômios mentais. A gente precisa ter um trabalho territorial de subversão dessa 

lógica de "tá maluco, prende". Porque, o que mais que a gente faz com um maluco? 

Então é poder sensibilizar os médicos de família, os agentes comunitários de saúde, para 

que possam ir perdendo o medo dessas pessoas e sabendo que tem abordagem possível, 

que essas pessoas têm dignidade, tem direitos. É um trabalho muito longo e pra ele se 
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efetivar em pouco tempo, ele precisaria de muito investimento, o que não está tendo. Às 

vezes em nome de um projeto e de uma aceleração inadequada desse projeto, algumas 

pessoas pagam o preço. 

 

*** 

 

 Testemunho Izabel Taveira: Psicóloga 

 

Então, meu nome e Izabel, sou psicóloga formada pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF), formada bem recentemente, mais ou menos início de 2013 eu me 

formei, por conta das greves né, e já na faculdade minha trajetória começou na saúde 

mental. Eu fiz um estágio num centro de convivência em Niterói e eram pessoas que 

não estavam internadas, pessoas que iam lá pra convivência, mas que tem uma coisa da 

instituição, assim, que faz as pessoas irem todos os dias pra lá...Mas eu sempre tive 

muito mais ligada aos serviços substitutivos da rede muito menos que a internação. Aí, 

eu saio da faculdade direto pra residência, eu adiantei a minha formatura e tal pra ir pra 

residência, residência em saúde mental aqui na cidade do Rio, e eu passo pro território 

que é da Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, um dos maiores lugares de 

concentração de pacientes psiquiátricos. Na época que os pavilhões de fato existiam, a 

Colônia era um dos que concentravam o maior número. Super afastado da cidade, um 

lugar gigante onde os serviços e as estruturas eram todas afastadas umas das outras e é 

engraçado que Jacarepaguá tem isso na cidade do Rio, assim né, de ser um lugar de 

afastar o que a cidade não quer ver. Então lá tem a Colônia Juliano Moreira, tem o 

(hospital) Raphael de Paula (Souza) que era de tuberculoso e de hanseníase, então era 

um lugar que era pra afastar mesmo, assim. E hoje em dia, esses serviços tiveram que se 

modificar e tão no meio da cidade...enfim tem uma trans que passa no meio da Colônia 

hoje em dia, então a cidade foi chegando, tem várias construções do PAC, o que coloca 

várias questões pro que eram aqueles serviços, porque ainda tem uma concentração 

gigante de pacientes internados lá, internados mesmo, em núcleos de longa 

permanência.  
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Na Colônia ainda existem 3 núcleos. Eu, logo depois que sai da residência, passei pra 

um núcleo e fiquei lá 3 dias, é o último núcleo de lá o Teixeira Brandão, e é o último 

mesmo. Quando eu fui contratada eu falei assim “Eu não sei chegar no Teixeira, apesar 

de ter andado na Colônia, a Colônia é muito grande e eu não sei chegar no Teixeira, 

como chega lá?” Aí: “Não se incomoda não, pega o ônibus ali (e) é o ponto final do 

ônibus, aliás aqui é o ponto final de quase tudo, pode pegar o ônibus”. E aí eu chego lá e 

entendo porque que é o ponto final de quase tudo, assim, é um depósito de gente, e não 

só de gente. A estrutura, o lugar é esquisito. Era cheio de gatos, eu amo gatos tenho que 

dizer isso antes, mas era cheio de gatos e os gatos passavam pela cama dos pacientes, 

pelo colo dos pacientes sem eles perceberem e a equipe não fazia nenhuma questão com 

isso. Eu fiquei lá 3 dias, era uma contratação super frágil e eu pedi pra sair, falei que 

não ia ficar. Isso foi em 2015, final de maio e início de junho de 2015. 

(Depois), eu passei pelo CAPS AD e de lá pelo CAPSi, que fica dentro da Colônia. 

Porque é isso né, é um lugar gigante que foi construído pra internar um monte de gente 

por milhões de motivos, e aí quando começa o processo da Reforma (Psiquiátrica), as 

pessoas ficam tentando encontrar um jeito de usar aqueles lugares né. Então ainda tem 

esses 3 núcleos que deve ter, eu posso estar equivocada, mas com certeza tem mais de 

100 pessoas internadas nesses 3 núcleos...Então, hoje em dia tem quatro CAPS que 

funcionam lá dentro da Colônia e a maioria em espaços que era de antigo pavilhão. E 

tem museu, tem escola, tem toda uma vida acontecendo ali, mas tem o histórico da 

internação psiquiátrica e a tentativa de substituir esses espaços. 

Começa a fazer uma Reforma - é muito bizarro -, começa a fazer desenhos (para 

efetivar a) desinstitucionalização dos pacientes de lá, mas muitos, imagino assim, eu 

não vou ter esse dado, mas muitos (em situação de) abandono familiar gigante, sem 

território. E é isso né, acho importante dizer esse troço da geografia do Rio de Janeiro. 

Está todo mundo em Jacarepaguá, afastado de tudo, e aí quando começa a fazer 

desenhos (para implementar a Reforma), começa a fazer lá dentro, as RTs (residências 

terapêuticas) são muitas lá dentro, tem um condomínio de casas lá dentro. Então muda-

se, tenta-se mudar o espaço e tal, mas de que prática a gente está falando? Porque as 

práticas podem ser exatamente as mesmas. 

Quando eu entrei na residência, nosso primeiro ano, a gente tem que acompanhar um 

dos seguimentos... E eu acompanhava duas moradoras, uma moradora mesmo de um 
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núcleo e eu acompanhei a transinstitucionalização dela - porque aqui no Rio, a gente 

tem o histórico de muitas clínicas particulares, conveniadas com o SUS, então os leitos 

eram públicos. Essas clínicas recebiam por esses leitos, mas eram pessoas que estavam 

lá sem pagar por ele assim, diretamente né, enquanto tinha uma parte que era privada, as 

pessoas pagavam. E aí com a ação do Ministério Público e todas as nossas multas, as 

clínicas foram fechando, e aí quando foram fechando, essas clínicas não sabiam o que 

fazer com o paciente, não tiveram não sei se tempo, vontade, RH (recursos humanos) 

suficiente, não sei, pra poder fazer o desenho (da desinstitucionalização) de fato, para as 

pessoas ou irem pras RTs, as residências terapêuticas, ou para fazer o retorno familiar. 

Aí eu acompanhei uma paciente que era de uma clínica – eu estou com medo de falar o 

nome da clínica errada, não sei se é Santa Maria, mas é em Santa Cruz, também muito 

longe - e ela foi pra um núcleo na Colônia, e eu acompanhei exatamente essa passagem. 

Aí, ela saiu da clínica pra ir pro núcleo, para ir pra uma RT. E isso 

(transinstitucionalização) está acontecendo assim, o tempo todo. Eu atualmente estou 

num núcleo, no (Instituto) Nise (da Silveira) que tem 76 ou um pouco mais de 80 – eu 

não lembro o número exato - de pacientes internados, de internação de longa 

permanência, sem estar em crise, mas estão internados lá. E aí eu acompanho, sou 

responsável por um espaço quem tem até 24 vagas, leitos, a gente agora tá com 23, 

recebendo mais uma pra chegar a 24, mas a gente pode ter até 25. É o maior espaço 

dentro do núcleo, de fato, mas eu posso dizer que 70%, se eu parar pra contar, 70% veio 

de outras clínicas. 

Ontem, eu me dei conta de que eu estou acompanhando uma pessoa que está desde o 

infantil lá, ele está desde a época de uma internação infantil, e isso é de 1969, então tem 

40/50 anos, 58 anos, né (48 anos). E ele é super jovem, não sei se eu estou errando na 

conta, porque eu acho que ele não tem 60, não sei se foi 69 ou 79, mas enfim com 

certeza mais de 30 anos, e ele está lá desde então. Então, a internação dele é infantil, é 

da época de um setor infantil, ele foi internado criança, e se eu pegasse a conta certinha, 

assim, eu imagino ele com menos de 10, porque ele é jovem, eu acho que estou com a 

data de internação errada, mas ele é muito jovem, e ele está desde o infantil, então, 

menos de 10 anos com certeza, até hoje sem sair do instituto.   

O lugar que eu estou (no Instituto Nise da Silveira) é um dos lugares que eu acho assim, 

um dos mais graves. Porque a singularidade é menos trabalhada, porque é muita gente, é 

uma antiga enfermaria, então, você olha no corredor de ponta a ponta, um corredor 



 

807 
 

imenso assim, sei lá eu posso estar muito errada, mas eu acho que uns 400 metros, 300 

metros, com 12 quartos talvez. Nem todos são quartos de moradores, porque eles estão 

morando lá, muitos a gente adaptou para sala de equipe, até numa tentativa de ocupar, 

pra não ter possibilidade de voltar a ter gente morando lá, mas muitos quartos, assim 

uns 8, 10 quartos, um quarto tem 6 pessoas. E aí, essas pessoas estavam numa casa que 

era um pouquinho mais cuidada, era organizada, não era um antigo pavilhão, era uma 

casa mesmo, não sei se de funcionários do Nise de antigamente, e aí eles foram pra esse 

lugar que eles estão. Então, foi bem difícil, mas era uma coisa, assim, que a casa já 

estava muito horrível e aí botaram como meta o fechamento da casa, e aí a gente bancou 

o fechamento mesmo com essas mudanças internas, mas foi muito ruim isso. Por 

exemplo, tinha um paciente, que eu não acompanhei isso, mas eu sei disso, por 

exemplo, esse paciente que tá lá há décadas, ele já tinha sido desse espaço que estava, 

tinha ido pra essa casa e voltou pra esse espaço, assim, é você ver o sujeito sendo muito 

objeto. 

Essa paciente específica (caso da transinstitucionalização acompanhada na Colônia) pra 

mim foi muito emblemática, assim. Acompanhar a trans dela numa clínica horrorosa, 

que ela foi embora com uma sacolinha, e super organizada, e com muito carinho com 

aquela sacolinha, e eu acompanhei ela no transporte - não lembro se foi de carro ou de 

van, sei lá- e a gente foi até a Colônia. E aí, chegou na Colônia, ela foi pra um núcleo 

chamado Franco da Rocha, é um núcleo que fica lá no meio da Colônia, que são 

milhões de casinhas, milhões não, mas 8 casinhas, que também era antigo pavilhão. As 

casas são todas, não tem bem um quarto né, é tudo meio que um cômodo só, com meia 

parede só, bem de antiga enfermaria, mas tudo “muito bonitinho”. Uma vez, eu ouvi de 

uma professora que todo manicômio vai ter um bonito jardim, e o núcleo era 

exatamente assim, era todo cheio de árvores, com várias árvores frutíferas, era tudo 

“bonitinho", assim. E aí, quando você entrava nas casas, acabou a individualidade, umas 

caminhas com umas cômodas lá, tudo igual. E aí, chegou essa paciente com a bolsinha 

dela, eu acompanhei ela até ela chegar, apresentei a equipe e tal, e fui embora e voltei 

uma semana depois. E aí quando eu voltei ela falou, ela estava com uma roupa 

exatamente igual a de todas as outras, uma roupa que é uma camisola feita com um 

tecido meio florido, mas exatamente igual ao de todas as outras pessoas que moravam 

com ela, todas pacientes mulheres. E aí eu falei isso “Fulana, onde foi parar suas 

coisas?" "Não sei onde que foi parar, só me deram essa roupa”. E aí, pra mim, foi o 



 

808 
 

primeiro encontro com o manicômio, é isso, você pode chegar com o teu trapo que o teu 

trapo já não é mais seu, vai ter outro trapo qualquer que vão te dar. E não importa com o 

que você chega ali, você vai virar igual a todo mundo. (...) Uma paciente organizada 

assim, com questões da psiquiatria óbvio. Às vezes muito perseguida, invadida, mas 

com total possibilidade de estar com familiares e tal, e a gente tentava contato com os 

familiares e já tinha se perdido. Ela já tinha quase 20 anos de internação, assim, 

começando a internação em clínica (particular) conveniada (com o SUS), não foi em 

instituição municipal, foi desde o início em clínica conveniada. 

A gente (o município), ano passado, teve o “mérito” de anunciar que a gente acabou 

com todos os leitos conveniados pelo SUS, mas tem muita clínica (particular) ainda 

funcionando, pelo que dizem (com leitos) não conveniados pelo SUS. Todos esses 

pacientes estão nos institutos né. Foram todos, todos não, mas muitos, 

transinstitucionalizados. Eu acho que poucos tiveram retorno familiar, eu também posso 

estar falando coisa errada...E acho importante que quando começaram a fazer as 

denúncias (das clínicas) ao Ministério Público e tal, e aí começaram a fechar mesmo as 

cíinicas, porque lógico teve clínicas fechadas (antes), a Dr. Eiras aqui de Botafogo foi 

fechada há um tempo, não foi recente, e acho que teve uma galera que foi 

transinstitucionalizada, mas acho que teve muito trabalho de retorno familiar e tal, mas 

essas clínicas menores assim...E recentemente teve um trabalho de supervisores da 

Rede, que foram pessoas que foram contratadas para ajudar nesse fechamento pra 

pensar ou a trans, ou desins (desinstitucionalização) ou o retorno familiar...E aí foi um 

cargo que foi instinto antes de algumas clínicas fecharem. Eram chamados supervisores 

de desins, eram poucas pessoas responsáveis por algumas clínicas, distribuídas por 

região, e essa função acabou antes de o trabalho ser feito. 

Noelle Resende: Até pouco tempo, então, existia financiamento público em clínicas 

privadas? Clínicas privadas com caráter manicomial? 

Izabel Taveira: Sim, sim. Completamente assim. 

Eu era residente num CAPS em Santa Cruz, e aí eu tinha que estar uma vez por semana 

na Colônia, por causa de formação e tal, eu ficava responsável por ir na enfermaria ali 

do (Hospital) Manfredini pra ter notícia dos pacientes que são do território de Santa 

Cruz. Ainda por cima tem isso né, o Rio de Janeiro é muito grande, então Santa Cruz 

tinha como enfermaria psiquiátrica de referência a Colônia, mas são quilômetros de 
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distância entre uma coisa e outra, então é muito difícil fazer esse trabalho. E aí, eu 

acompanhava, eu não vou lembrar qual paciente, mas eu acompanhava alguns pacientes 

de Santa Cruz que estavam no Manfredini. E eu lembro de pegar prontuário, assim, 

porque sei lá, foi internado há duas semanas, mas a gente sabia que era por uma 

internação e tal, mas aí residente curioso, quer saber de tudo, não conhece o paciente, 

muitos profissionais já poderiam saber mas eu não sabia, e aí eu fui pegar prontuário. 

Eu vi assim, eles chegavam numa emergência psiquiátrica, porque atualmente as 

emergências não são nos institutos, eu acho que na época que eu estava no Manfredini 

ainda tinha emergência lá, mas eu acredito que hoje em dia não tenha mais, no Nise (da 

Silveira) já não tem emergência. As emergências são ou nos hospitais gerais ou nos 

PAM’s. Então, o paciente chega na emergência e ele tem que ser regulado, na época da 

residência nem era assim, mas enfim tinha que procurar um leito pra esse paciente se 

fosse o caso de internação mesmo. E aí, muitos ali na região da zona oeste, muitos 

chegavam no (Hospital) Lourenço Jorge, que é na Barra, e eram regulados pro Manfra 

(Manfredini). E aí chegava no Manfredini. Ah, às vezes não tinha o leito e tal, ou 

quando a emergência já era no Manfredini, então, às vezes já chegava e dava pra ver 

que não tinha o leito, e aí eu via psiquiatra assinando pra ir transferido pra clínicas 

(particulares), assim. O (hospital) Pedro de Alcântara, que eu não sei, não vou saber 

dizer onde que é, mas é um que recebia direto paciente que chegava pela porta de 

entrada do SUS e era transferido pra lá e é uma clínica privada. E porque isso é bizarro? 

Porque você perde total cuidado com aquele paciente. Você está indo pra uma clínica 

que você não sabe quem são os profissionais que estão lá, é uma clínica que não 

necessariamente tem que ter articulação com a Rede (substitutiva), então às vezes 

tinham clínicas que impediam que os CAPS entrassem. A (clínica) Francisco Spínola, 

eu acho que era uma que é ali também em Jacarepaguá, ela impedia que alguns CAPS 

entrassem, e aí você perde o paciente, você perde o cuidado. Poder eu não sei se pode, 

mas acontecia isso. Eu acho que não podia, por isso foram aparecendo todas as 

denúncias no Ministério Público. 

O engraçado assim é que tem uma coisa do manicômio que você pode ir de olho 

fechado pra qualquer manicômio e tem uma coisa do cheiro, que é exatamente igual em 

qualquer lugar. Então, quando eu fui na época do Edu (Eduardo Passos, professor de 

psicologia da UFF), eu não tinha quase contato nenhum com a saúde mental, só tinha 

participado do estágio, da ação de convivência, mas eu nunca vou esquecer do cheiro. 
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Eu sempre ficava "Cara, que cheiro é esse". E aí andava de um setor pro outro e o cheiro 

se repetia e aí no estágio, na residência, quando eu ia visitar os moradores que estavam 

internados nessas clínicas eu sentia exatamente o mesmo cheiro. Eu ficava “Gente que 

isso?”. E aí, hoje em dia, trabalhando lá (no Nise da Silveira), eu sei assim, é um cheiro 

que se repete. É urina, fezes, muita gente no mesmo lugar com higiene precária, o 

cheiro vai se repetindo assim. Parece que o manicômio tem um cheiro próprio né. (...) 

Eu acho que em julho, eu faço dois anos que estou no Nise. E aí quando eu entro no 

Nise, já é pra estar junto coordenando, junto com a Kizzy, esse lugar que a gente 

coordena, que é a Pensão 1, que já tinha sido redesenhada umas vezes, mas que 

atualmente era isso: um grande corredor, um antigo pavilhão.  

As clínicas fecharam. Ano passado teve essa comemoração de que fecharam as clínicas 

conveniadas, mas a gente tem os institutos com os moradores ainda. Temos os outros 

municípios. A gente tem muitos pacientes, até hoje, que eram do antiga (Clínica Dr.) 

Eiras de Paracambi...Então, nada garante que em outros municípios não vai ter gente do 

Rio de Janeiro, e a gente vai ter que receber todas essas pessoas, e em clínicas 

conveniadas ainda, também, não só em lugares públicos. (...) Muitos municípios, na 

verdade, têm a sua rede no entorno de clínicas conveniadas ainda, tem poucos CAPS, 

não tem organização pra atender a crise e tem muita clínica conveniada. 

(O manicômio) não tem fim. Não sei se vai ter fim. E isso não tem a ver com uma 

internação psiquiátrica só, tem a ver com uma dificuldade de cuidar do pobre, das 

pessoas que não tem rede familiar, o Estado não sabe cuidar dessas pessoas. E aí, cada 

vez mais vão dando soluções e institucionalizando, colocando todo mundo no mesmo 

lugar. E aí a RT vem como um grande milagre, mas é isso, cada vez com menos 

possibilidade de abrir uma RT porque as RTs é um projeto muito fino, assim. E aqui no 

Rio está acontecendo uns eventos muito estranhos, os pacientes estão saindo do 

manicômio e em menos de um ano morrem na RT. A gente fez a desins de um paciente 

que estava lá (no Nise) há, sei lá, 50 anos, e ele morreu há duas semanas, sendo que ele 

não ficou nem 8 meses na RT.  

Noelle Resende: E vocês tem uma avaliaçãodo porquê que isso acontece? 

Izabel Taveira: Eu acho que não está tendo essa avaliação, porque tá isso, tem uma 

morte atrás da outra, fica todo mundo em estado de emergência e não consegue parar 

pra fazer avaliação. Uma avaliação que eu consigo fazer é o relato desse caso. As RTs 
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estão vindo como soluções pra dar conta de um problema que é muito maior. E elas são 

muito precárias, com equipes mínimas, então à noite quase todas as residências 

terapêuticas tem um cuidador pra ficar com os pacientes que estão muito graves. Porque 

agora é isso, a nossa clientela...está muito de frente de uma clientela que estava há 40 

anos depositada no instituto. É uma clientela que passou por essas violências das 

clínicas, assim, não que nos institutos não tivessem uma violência, mas eu acho que era 

uma violência outra assim. Essas clínicas eu acho que elas tinham uma violência que era 

muito mais diretiva, de violência física, psíquica, enquanto os institutos tinham uma 

violência de negligência. E assim, eu acho que tinha uma violência física e tal, mas eu 

acho que por a gente começar a Reforma por esses lugares, isso daí foi sendo cuidado, 

não que acabou, de jeito nenhum, até hoje acontece o tempo todo, mas eu acho que de 

alguma forma se cuidou daquilo. Agora nas clínicas não se cuidou, a gente não podia 

entrar, e aí a gente está com esses pacientes que saíram agora dessas clínicas e que 

sofreram isso tudo. Então, na clínica é muito mais grave, muito mais grave. E aí 

aumentou-se o grau de complexidade dessas RTs, só que não aumentou os 

investimentos pra essas RTs. 

Noelle Resende: E como é que você entende o investimento público na Reforma? 

Izabel Taveira: Eu acho que agora, a gente pode pensar num cenário mais nacional, eu 

acho que está muito ruim pro Brasil todo. Mas eu acho que o Rio tem uma herança que 

é muito local, eu acho que em outras cidades em que foi possível mais investimento. 

Tem cidade que acabou com internação, não tem mais manicômio. E o Rio é uma 

cidade que é capital, já foi capital do Brasil, é uma cidade que é gigante e tal. Eu não 

sou da cidade do Rio, sou de Niterói, mas o Rio não tem governo de esquerda, sempre 

teve governo de direita. Há anos está com uma política de saúde cada vez mais 

privatizada, não tem concurso público, as OS tomando conta de tudo. E eu acho que tem 

um cenário muito específico do Rio, que é de desinvestimento total. (...) Mas eu vou 

estar mentindo se eu disser que todos os pacientes (do Nise) fazem acompanhamento no 

CAPS, não fazem. Tem uma dificuldade nossa de levar esses pacientes ao CAPS e tem 

uma dificuldade do CAPS de receber esses pacientes. A sensação que me dá é assim, é 

que o CAPS está super sucateado, muito pequeno pra um território imenso, com 

questões super graves. E aí eles alguma hora eles pensam "Ah, aquele ali pelo menos 

está no hospital, então vamos cuidar desse daqui que está em casa tentando matar a mãe, 

assim, vamos cuidar desse aqui que é muito grave e está tendo uma crise em casa. 
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Aquele lá está tendo uma crise dentro do Nise, então pelo menos ele vai ser cuidado”. 

Não é uma lógica perversa, é uma lógica que é isso, assim, eu vou cuidar do que dá pra 

cuidar e do que eu acho que...por uma “redução de danos”. 

É importante dizer que isso, a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), a Lei da RAPS, 

ela é bem recente. Eu não vou lembrar, 2011 talvez, não vou lembrar, 2011 ou 2012, 

mas é do governo PT, Dilma já talvez, ou final do Lula, acho que é final do governo 

Lula. A RAPS é a lei - eu vou falar com total crítica assim -, eu acho tosco fazer uma lei 

de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, sendo que essa bodega está acontecendo há 

anos. Tem uma tentativa ali de dar um contorno, assim, mas eu acho que é tentativa de 

colocar a comunidade terapêutica (na rede), porque elas não estavam na nossa malha de 

atenção psicossocial, e elas são incluídas. Eu só sei disso porque foi no final da minha 

residência, pensando atenção de álcool e drogas, o cuidado de álcool e drogas. Eu não 

lembro qual é o setor, porque é dividido em vários setores a RAPS. Então, tem tipo 

atenção à crise, atenção psicossocial, sei lá, mais básica, aí tem moradia que é, por 

exemplo, a RT, a unidade de acolhimento. As comunidades terapêuticas, eu acho que 

elas tão no lugar de moradia, não é de atenção, não é crise e tal, mas elas estão no lugar 

de acolhimento e moradia, eu acho, tem que pesquisar. É isso, aí volta a questão, assim, 

tem um buraco aí, que é onde botar essa galera. Aí tem as RTs como possibilidade, tem 

os abrigos e tal, as unidades de acolhimento. (...) E eu acho que as comunidades 

terapêuticas entram aí, eu acho.  

Então, a RAPS ela é criada ainda no governo PT, pela coordenação nacional do 

Ticanore (Roberto Ticanore). (...) Porque quando o Ticanore sai...Quando está no início 

do segundo mandato dela (presidenta Dilma Roussef), ela já está sofrendo muita 

tentativa de impeachment e está com dificuldade de governabilidade, e aí ela dá uma 

vendida, assim, no Ministério da Saúde pro PMBD. Quando o Ministério da Saúde 

pega, que eu não vou lembrar o nome dele, ele dá essa Coordenação de Saúde Mental 

pro..., ele tira o Ticanore que já era coordenador há um tempo e que tinha uma parceria 

importante com os trabalhadores, mas ele dá a coordenação pro Valencius (Wurch) e aí 

é onde que faz um grande movimento de “Fora Valencius”. É, ele dá simplesmente a 

coordenação de saúde mental pra um dos diretores que ficou durante anos num dos 

maiores manicômios do Brasil, que é a Paracambi, (Clínica) Dr. Eiras de Paracambi. 

(...) Comunidade terapêutica é um manicômio do mesmo jeito, só que não foi um 

manicômio que a gente pegou pra luta antimanicomial, mas pra mim é um manicômio, 
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também um manicômio. Só (que) como a gente ainda não deu conta dos nossos 

manicômios, a gente ainda não conseguiu pegar a comunidade terapêutica. 

Mas o que eu acho, assim, eu fui em poucas comunidades terapêuticas, é horrível assim, 

é surreal...E eu não sei assim, é muito mais fácil ganhar dinheiro com uma instituição 

que tem um Estado falando que pode fazer, mas não tem um Estado lá dentro...É muito 

mais fácil ganhar dinheiro com isso. O Estado financia, não tem gente lá dentro fazendo 

um controle, que seja do tratamento e tal, é muito mais fácil desviar dinheiro. Pra mim é 

isso, tentativa de deixar de cuidar da saúde pública. (...) Essa tentativa forte de entrar 

com o tratamento, é uma tentativa de tirar os CAPS. É uma lógica perversa e muito 

comum da política pública: a gente vai sucateando, sucateando, até uma hora que vocês 

vão falar “Ah, a gente não funciona.” Então os CAPS não funcionam, porque a gente 

está tão sucateado e não consegue trabalhar que eles não funcionam, e aí o que vai 

funcionar é a comunidade terapêutica. 

Não sei se..., mas pra mim é a mesma lógica de uma OS. Você tem um sucateamento do 

trabalhador público, das relações de trabalho públicas, salários muito baixos e tal, sem 

formação, uma galera que está muito adoecida. Eu acho assim, que qualquer campo 

social assim, a gente trabalha – no Brasil que tem uma discrepância social absurda- com 

situações muito graves, assistência social, educação, saúde, tudo junto. Mas caraca, falar 

que saúde mental não precisa de cuidado, pra mim é a galera que está mais adoecendo. 

E aí fica numa coisa entre militância e entre assim “aí eu trabalho aqui por amor”, ok 

cara pálida eu trabalho por amor, mas você precisa de salário, não dá pra ser só por 

amor. E a galera está colocando o corpo mesmo no trabalho, e adoecendo o corpo pra 

estar no trabalho. E aí você sucateia as relações, os trabalhadores públicos, e aí vem 

com uma grande solução que é a OS. O trabalhador público ele - é isso de novo, assim - 

não é a possibilidade de desvio de dinheiro. Ele tem um custo, você tem que manter 

aquele trabalhador por muito tempo, quase a vida toda, até aposentar e ele dá muita 

pouca margem pra você desviar dinheiro. Quando você pega uma empresa pra ela gerir 

os seus recursos humanos, o pessoal trabalhador, é muito mais fácil desviar esse 

dinheiro. (...) Pra além de ter OS gerindo o RH, os recursos humanos de um serviço “x”, 

a gente tem serviços servidos por OS agora. Então a estrutura física, os insumos, aí 

junto a equipe técnica, ela é toda gerida pela OS. E aí vai do diretor ao faxineiro. Na 

verdade, o faxineiro e a manutenção já há muito tempo ela é terceirizada, então nem a 

OS tem gerência sobre aquele profissional. Mas do diretor ao técnico de enfermagem ao 
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cuidador, vai ser todo, até o esparadrapo que você usa, vai ser gerido pela OS, e isso é 

muito grave. (...) O gestor pela OS, ele tem quase total gerência sobre a equipe dele, 

então se ele - sei lá - por qualquer motivo quer demitir alguém, ele vai demitir alguém, e 

vai recontratar. Mas fala pra ele assim “Mas isso tem uma lógica que está equivocada, a 

gente deveria estar brigando pra que o público consiga financiar isso aqui”. Aí fala isso 

pra ele. Ele vai falar “É cara, mas não é o CAPS, olha só a equipe que eu tenho, olha só, 

eu tenho carro pra comprar pros pacientes”. Fala isso pra gestão. A lógica fica 

totalmente invertida. 

Agora, ver isso, (a desmobilização dos trabalhadores) num campo de saúde pública, é 

muito difícil, porque a gente só conseguiu chegar, só conseguiu construir o SUS, com o 

movimento dos trabalhadores. Só tem possibilidade de construção de SUS e de reforma 

psiquiátrica com o movimento dos trabalhadores, e de usuários, e de familiares juntos 

né. Mas o SUS, como lei, ele só consegue acontecer com o movimento dos 

trabalhadores e o movimento de classes. O único sistema universal de saúde, que é pra 

pobre, é pra rico, é pra todo mundo. E aí pra um governo que vem, porque assim, não é 

de agora...porque tem um desmonte acontecendo há muito tempo, tem um desmonte 

acontecendo, mas tem uma coisa que tenta se manter, nem que seja uma base assim. 

Agora pra um governo que vem sendo declaradamente sendo neoliberal, aí ele se 

desmonta. E pra mim a superintendência (de saúde mental no munícipio) ela só 

reproduz isso. Não é “Ah, o superintendente é malvado”, não, o superintendente está 

reproduzindo o que está dado pra todo mundo. 

Pra mim não tem como não estar (junto no movimento dos trabalhadores de saúde), 

assim, se eu estou profissional de saúde mental, no lugar que eu estou, não tem como 

não estar junto com os trabalhadores. E é obvio que eu tenho que ver até onde dá pra ir, 

onde o corpo permite, mas pra mim não dá pra ser de outro jeito. Porque você começa a 

achar que tem alguma coisa errada, se tem um movimento dos trabalhadores (que) está 

sofrendo muitas represálias e tem trabalhadores iguais a vocês, com o mesmo convênio 

(OS) que você, que começam a perguntar “Ah, mas vocês não estão sendo radicais 

demais não?" Não tem a ver com a radicalidade, acho que tem a ver com um 

posicionamento. "Como assim não é isso? Como assim a gente não vai bancar o mínimo 

de direitos do trabalhador que a gente tem que ter?" 
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10. Comunidades Terapêuticas e Práticas de "Cuidado" Violadoras de Direitos: 
Memórias de uma Experiência 
 
 

 Testemunho Denis Petuco: Sociólogo 

 

Meu nome é Denis Roberto da Silva Petuco, mas conhecido como Denis Petuco, 46 

anos, sociólogo, gaúcho de Porto Alegre. Bom o depoimento que eu vou trazer aqui, ele 

vai falar um pouco da minha passagem pelo espaços de tratamento para usuários de 

drogas, então talvez antes de eu começar a falar dessas coisas, eu devo começar a falar 

um pouquinho antes, falando rapidamente das minhas primeiras experimentações com 

drogas e o contexto que isso se dá, mas não vou ficar muito, porque a ideia é conversar 

um pouco sobre os espaços de tratamento. Mas olha, meu primeiro contato com o tema, 

com o universo das drogas se dá entre 1979 e 1981, eu tinha por volta de 10 anos de 

idade, e esse primeiro contato não foi com uma substância, foi com livro que meu pai 

comprou. Meu pai é um cara de baixíssima escolaridade, então a formação dos filhos 

era pra que a gente tivesse a vida um pouco menos dura do que ele teve, e eu me lembro 

que em algum momento ele conseguiu juntar um pouco mais de grana, ele tinha uma 

padaria lá em porto alegre, eu me lembro que ele fez investimento forte, comprou 

muitos livros de uma vez só, se não me engano foi algum daqueles vendedores, que bate 

na porta e vende livro, e eu me lembro que um dos livros que ele comprou foi um 

chamado “A Ilusão das Drogas”. Eu reencontrei esse livro agora no meu doutorado, 

inclusive, esse livro foi escrito por um jornalista paulista chamado Ivan Schimdt e 

porque que eu lembrei desse livro agora? Porque esse livro é publicado durante a 

ditadura militar, ou em 1977 ou 1979, não tenho certeza, e esse livro fala muito de uma 

discursividade com o mundo da época, aquela que a gente vai chamar de pedagogia do 

horror, então ele traz descrições de experiências com drogas, pretensamente 

assustadoras, fartamente recheado de imagens assustadoras, referente ao uso de drogas, 

e esse foi o primeiro contato. (...) Isso foi o primeiro contato que eu tive, e como toda 

boa discursividade preventivista dirigida ao usuário de drogas, ela, como quase sempre 

acontece, ela dá efeito contrário, então eu sai do contato com aquele livro com quase 

certeza de que eu ia viver aquele tipo de experiência na minha vida, porque aquelas 

experiências que eram retratadas ali eram tão exuberantes. 
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Só foi acontecer lá pelos meus 15 anos, acho eu, eu troquei de colégio, um colégio mais 

descolado, aí passei a estudar com alguns colegas que lá fumavam maconha, usavam 

boletas, boletas é como a gente chamava em Porto Alegre, na época, como a gente 

chamava as drogas de farmácia, anorexígenos, drogas pra dormir, coisas desse tipo. 

Então a gente tomava essas coisas misturado com álcool, então eu passei a ter essas 

primeiras experiências, isso em 1985/1986. (...) Até que em uma situação, a gente 

queria fumar maconha lá no bairro onde eu frequentava muito, e não tinha, era período 

de seca, como a gente chamava, dias de outono. Mas aí alguém teve a “genial” ideia, 

"Mas tem aí uma dama da noite", dama da noite acumula no sul, é uma droga, tem aqui 

no Rio também, mas ela tem muitos nomes diferentes dependendo da região ou do país, 

pessoas também chama de bela dona, cartucho, flores de cemitério, não sei o nome que 

se dá aqui no Rio de Janeiro. Uma flor branca que dá pra baixo, tem o cheiro inebriante, 

é muito bonita, e se faz um chá dessa planta...E aí, a gente fez um chá daquela planta 

maluca, e aconteceu comigo o que acontece com todo mundo que usa aquela porra, todo 

mundo se arrepende, não conheço alguém que tenha usado e gostado, porque você perde 

totalmente o contato com a torre, aí eu enlouqueci total, perdi totalmente o controle, 

acabei indo pra casa mesmo descontrolado. Bom, me acordei em uma clínica, foi minha 

primeira experiência com uma clínica, em 1989, em uma clínica chamada Jelinek, essa 

clínica não existe mais com esse nome, mas ela foi o terror dos usuários de droga em 

Porto Alegre durante muito tempo. 

Bom, eu fiquei muito pouco tempo nesse lugar, eu cheguei lá no meio da madrugada, 

meu medo era que meu pai estava viajando, ele estava em um congresso de dono de 

padaria no Rio Grande do Norte, quando ele ficou sabendo ele pegou o primeiro voo. 

Então, foi minha mãe junto com meu cunhado que me levaram até essa clínica, e eu 

passei apenas uma manhã lá, e eu lembro de conversas que eu tive com algumas 

pessoas, e eu lembro de uma conversa em especial - que a gente vê no filme “Bicho de 

Sete Cabeças”, uma conversa do personagem do Rodrigo Santoro com outro 

personagem -, que eu conversando com esse cara e ele me explicando como é que 

funcionava aquele lugar. O ambiente era uma casa toda fechada, uma grande casa, para 

uma casa de moradia era muito grande, mas para uma clínica era muito pequeno, 

fechado sobretudo, lembro de alguns detalhes da organização espacial e física daquele 

espaço. (...) Aí, eu peguei uma outra parada, isso é interessante, peguei uma jornaleco 

mimeografado, feito lá mesmo, provavelmente em alguma oficina de criatividade da 



 

817 
 

própria clínica, com relatos dos internos, eu não vou lembrar dos relatos porque eu não 

conseguia ler, mas eu lembro de uma charge, que mostrava o desenho de um garoto com 

os olhos esbugalhados, a cara meio apavorada e estava escrito: neozine na veia. Isso é 

um medicamento e só ali já denunciava um pouco uma das coisas que a gente frequenta 

fartamente no território dessas práticas de “cuidado” em saúde para usuários de droga, 

que é o uso da medicação como castigo. (...) Eu fico pensando sempre na metáfora de 

uma mensagem em uma garrafa, quer dizer, você está preso em uma ilha pedindo 

socorro, e você joga essa mensagem na garrafa e atira ela. Eu lembro daquela 

publicação e eu penso um pouco nisso, o cara publica aquilo ali esperando que alguém 

leia em algum momento, mas aquilo não vai sair da clínica, mas mesmo assim sai 

enquanto memória. 

Outra memória é a área de tomar banho de sol, que era muito pequena, era algo como 

4x4, era uma área quadrada, você tinha a porta por onde você chegava nessa área, era 

(uma porta) de vidro que ligava essa área de tomar sol com o restante dessa área onde 

ficava o refeitório, área de TV, estante com os livros. Aí você chegava ali e você tinha 

as paredes cegas de alguns prédios, é como se ficasse um tônus de luz entre prédios, aí 

você tinha aquelas paredes cegas dos prédios, paredes que não tem janelas, mais a porta 

da própria clínica. Ali tinha outra grade, tinha grade no teto. (...) Era como se fosse um 

cubo de 5 metros, que (a grade) ficava a mais ou menos 5 metros do chão, e (era) ali que 

a gente tomava banho de sol, ali que eu tive essa conversa com um camarada que veio 

do Maranhão. (...) Tinha uma família rica, envolvida com política, eu não vou lembrar 

quem era, só lembro que vinha do Maranhão e que mandou esse cara pra fazer o 

tratamento em Porto Alegre, porque se ficasse lá seria um escândalo. 

Ele contava que ele chegou ali, que ele morava sozinho, em um apartamento bancado 

pela família, e disse que um belo dia alguém mete o pé na porta, sequestra ele. Existem 

até hoje empresas desse tipo, contratada pela família pra fazer a captura e o 

deslocamento dessa cara da sua cidade até o lugar onde ele ia fazer o tratamento, isso 

que eu estou relatando acontece em 1989, e até hoje existem. (...) São empresas que, 

muitas vezes, tem parceria com essas clínicas, mas às vezes não. Elas deveriam ter 

médicos acompanhando todo esse trajeto, porque normalmente esse trajeto é feito com o 

cara sedado, mas normalmente não tem nenhum médico, a presença do médico vai 

garantir apenas uma alma de legalidade, mas não torna menos torturante ou menos 

invasor, talvez possa tornar mais legal, mas o que é legal nem sempre é justo. (...) Bom, 
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mas o camarada me contava isso, que ele tinha vindo do Maranhão até Porto alegre 

dessa maneira, ele foi imobilizado, foi sedado, foi colocado em um avião e trazido pra 

Porto Alegre. 

Como eu falava antes, nessa época eu tomava remédio de farmácia de vez em quando, 

fumava maconha de vez em quando, nunca que eu era algo que a gente poderia 

classificar como um dependente químico, jamais, era um garoto vivendo a 

experimentação com drogas. (...) E esse cara dizia, cara você não vai falar com seus 

pais, seus pais não vão te visitar, ninguém vem te visitar aqui, eu estou aqui há nove 

meses e não tem a menor possibilidade, ninguém recebe visita aqui, isso aqui não é um 

hospital normal. O que eles diziam aos pais lá fora é que isso fazia parte do tratamento, 

que todos lá dentro são perversos e manipuladores, e que, portanto, eles precisam ser 

protegidos da nossa voz, porque se eles tiverem contato conosco nós iremos manipulá-

los e nos convencer a tirar daqui. (...) Uma companheira de militância da área de saúde 

mental, da área de drogas, a Rebeca, foi estagiária dessa instituição no início dos anos 

90, eu cheguei a entrevistá-la pra minha tese. E a Rebeca contava que esse tipo de coisa, 

isso não era algo nas entrelinhas, essa instituição com tudo isso que eu estou falando, 

era campo de estágio da universidade federal, da psicologia, então isso era a abordagem 

convencional, não estamos falando de uma instituição que fazia apenas essa abordagem 

como forma de caça níquel ordinário, essa era a abordagem com os conhecimentos 

científicos, não apenas faziam isso como ensinavam a fazer desse jeito, era um campo 

de estágio, o discurso técnico cientifico que você usava era: eles são psicopatas com 

transtornos e o uso de drogas é um desdobramento, portanto não pode ouvi-los.  

Tudo isso pra dizer, isso que parece ser uma tortura sórdida, feita nas entrelinhas, feita 

em uma clínica sórdida, não, era uma abordagem com sustentação técnico-científica, a 

tortura era absolutamente legitimada, o cárcere privado, o sequestro, tudo legitimado, 

nada era feito escondido, não era preciso se esconder, o que era feito escondido era 

outro nível, tortura física, castigos, uso de medicação, agora, por exemplo, sequestrar 

uma pessoa e impedir a visita família, era tudo feito com sustentação científica. (...) O 

quanto na área de saúde mental já era possível identificar como violação de direitos 

algumas práticas que no território especifico do tratamento para usuário de álcool e 

drogas ainda não era possível, e esse mesmo tipo de prática em outras áreas da saúde 

mental já era identificado como violação de direitos, no território do uso de drogas não. 
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Eu dei sorte porque meu pai estava em um congresso no Rio Grande do Norte, quando 

ele chega em Porto Alegre, ele vai buscar informações a respeito daquela clínica, e ele 

fica sabendo, e eu fui entrevistar meu pai a posteriori, ele me contou que tinha ido atrás 

de informações e não demorado a descobrir, relato aqui, meu pai é um cara da área...um 

cara sem escolaridade, dono de padaria, mas ele foi buscar informação com algum 

amigo, e ele não demorou muito a descobrir que aquela clínica já tinha uma má fama na 

cidade. Então, ele vai até a clínica e disse que foi buscar o filho, eles não deixaram, e ele 

insistiu, aí ele começa a levantar a voz de descendente de italiano, começa a fazer um 

escândalo, aí me buscaram e meu pai me leva imediatamente pra outra instituição onde 

eu fiquei um mês, e essa outra já dava pra ver um comparativo. 

A gente tinha, na época, o Conselho Federal de Entorpecentes, hoje em dia o nome é 

Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Já passou por vários nomes essa 

instituição que foi criada lá na época do Getúlio (Vargas)...Nessa onda democratizante 

que a gente estava vivendo na época, 1989...a primeira eleição direta pra presidente, e o 

presidente do Conselho Federa de Entorpecentes foi um camarada aqui do Rio de 

Janeiro, chamado Tércio Lins e Silva. (...) E uma das coisas que ele faz, por exemplo, é 

criar os Centros Regionais de Referência, nove centros de referência, a maioria deles 

com caráter bastante progressista, ainda hoje. De todos esses nove, apenas um não 

existe mais, que é o de Brasília, mas vários daqueles outros existem ainda hoje, como 

grandes lugares de referência. (...) E tinha dois de orientação bastante técnica 

conservadora, um deles era esse de Porto Alegre onde eu fui internado, mas ainda que 

fosse um espaço de orientação conservadora, não era um espaço de violação dos 

direitos, era um espaço médico, clínico, com uma abordagem técnico científica, então, 

assim, era uma abordagem bem médica, talvez o máximo de violação ali fosse o espaço 

de privação de liberdade. 

(Na primeira clínica que estive), eu passei uma manhã e o início da tarde, eu lembro que 

eu cheguei a passar por um almoço nessa instituição, lá onde meu pai foi me resgatar, 

essa é a palavra. Almocei lá e depois do almoço eles faziam um bingo pra sortear a 

sobremesa, então apenas duas pessoas por almoço tinham direito à sobremesa, e a 

sobremesa era sorteada, e por sorte de principiante, eu ganhei uma barra de chocolate, 

um Suflair, eu nunca vou esquecer. Ai eu ganhei, que é grandão, aí cortei o suflair e 

comecei a distribuir pro camarada que estava do meu lado, quando eu ofereci pra ele, 

ele olha pra mim assustado, empurra todo corpo pra trás e com os olhos ele procura 
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algum vigia, ele precisava ver, eu notei muito nitidamente qual era a parada ali, ele 

precisava ver se alguém estava vendo, e se alguém estivesse vendo, ele precisava deixar 

claro que aquela iniciativa não era dele, era minha, tipo afastando, e aí ele me explica, 

"Você não pode partilhar nada com ninguém aqui dentro, se você partilhar alguma coisa 

você pode sofrer punição, com medicamento". 

Ai eu sai dali, aí sim, a partir dessa primeira experiência, eu sempre lembro da noção de 

carreira, lá no Goffman, quando você começa a fazer uma carreira, que depois da 

internação, porque até então, eu era um usuário normal de drogas, usava de vez em 

quando com os meus amigos, quando eu não tinha tudo bem, e a partir dali eu começo a 

ter um uso diferente das drogas, poucos meses depois eu vou ter minhas primeiras 

experimentações com cocaína, e a partir de 90, 91, 92 talvez, eu já começo a ter um uso 

praticamente diário, que vai me acompanhar até 99, então eu vou viver um período de 

cerca de 8 anos com uma relação de dependência de álcool com cocaína, nos últimos 

anos, diário em grandes quantidades, até que em 1999, eu sou submetido a uma segunda 

internação. 

E meus pais apavorados (eu tinha saído de Porto Alegre sem deixar notícias), "Cadê o 

cara?". Meu pai de alguma forma descobre que eu estava, assim, e foi atrás de mim e 

acabou me descobrindo. (...) Aí eu lembro que daqui a pouco batem à porta e era meu 

pai que foi me buscar, aí eu disse pro meu pai, "Estou mal mesmo, tentei da minha 

maneira e não estou conseguindo, estou querendo parar e não consigo parar", aí ele 

disse, "Confia em mim que eu posso te levar em alguma internação, mas não aquele 

lugar". E ele me leva para uma comunidade terapêutica, isso era novembro de 1999. 

Acho que tem um detalhe, vale voltar pra dizer o seguinte, eu estou misturando um 

pouco com minha história pessoal também, e eu posso passar uma impressão errada, de 

que esses 10 anos entre uma internação e outra foram vividos dentro de um saquinho de 

cocaína e não é verdade, foram anos muito interessantes de envolvimento com arte, de 

envolvimento com militância política. 

Mas ali começa minha militância de esquerda, fui filiado ao PCB até 1992, em 92 deixei 

e me filiei ao PT, fui filiado durante alguns anos, cheguei a ser da direção municipal 

durante alguns anos, e dentro do PT, eu era muito próximo ao grupo de apoio do 

deputado Marcos Rolim, então, tinha toda uma proximidade com o campo dos direitos 

humanos, da reforma psiquiátrica. Rolim, sempre é bom lembrar, foi autor da primeira 
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lei de reforma psiquiátrica do país, várias leis estaduais depois copiavam a lei dele, 

então, era uma discussão forte que a gente fazia no grupo de apoio. (...) Todo um 

mandato muito afinado com o tema dos direitos humanos, com o tema da reforma 

psiquiátrica, e isso não era o bastante pra (eu) reconhecer qualquer anomalia pelas 

abordagens de tratamento pelas quais eu já havia passado ou então pelas quais eu 

passaria a posteriori, por aquilo que eu já comentei contigo, havia uma total separação 

entre reforma psiquiátrica e tratamento para usuários de álcool e drogas, eram 

totalmente separados. (...) Isso explica porque no meio da minha militância envolvido 

com saúde mental, envolvido com mandato que discutia reforma psiquiátrica, não 

conseguia ressignificar minhas experiências passadas, e quando vou ter minhas 

experiências futuras na comunidade terapêutica, tão pouco. 

Em todo esse período, fico 9 meses nessa experiência de tratamento, quero relatar agora 

um pouquinho das minhas coisas, que eu vivenciava nessa instituição de tratamento. Era 

uma instituição onde a porteira era aberta, acho que eu vou contando detalhes mesmo... 

Então, minha família fala desse lugar, volto pra casa, meu pai me explica como é que é 

o lugar.(...) A instituição não tinha fins lucrativos, era vinculada a Arquidiocese de 

Porto Alegre, católica, e a diretoria dessa instituição era voluntária. (...) E assim, uma 

primeira coisa que eu me dei conta, que a gente poderia já colocar em uma esfera de 

algo próximo de uma esfera da violação de direitos, é a relação com esses próprios 

trabalhadores. Antes mesmo da gente como interno, eram os próprios monitores e 

trabalhadores, eu não sei se é assim na maioria desses lugares, mas lá, nessa época, o 

monitor era absolutamente explorado em um nível doentio. Eu lembro que a sua carga 

de trabalho era de 24hrs, 7 dias por semana, depois de 7 dias você tinha uma folga de 

24hrs. (...) Tem um momento anterior a tudo isso, pelo qual eu não passei, que é um 

momento preparatório pra essa internação, porque essa instituição, na época, tinha 10 

vagas sustentadas pelo Estado, públicas, então as pessoas que vão ocupar essas vagas 

públicas, elas são indicadas pelo Estado e elas vão ter que participar de um período 

preparatório, antes mesmo de ir pra casa de triagem, essas pessoas tem de passar por 10 

reuniões preparatórias. (...) O primeiro contato que eu tive com os monitores foi 

chegando lá, o pessoal revistando a minha bagagem e meu corpo também, e minhas 

roupas, aí aquela parada de presídio, ajoelha, abre as pernas, lembro bem disso, tira toda 

roupa, ajoelha, antes perguntavam, "Você está trazendo alguma droga?" (...) Detalhes 

interessantes, que eu já comecei a tomar contato desde ali, a questão da literatura, só 
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podia ser literatura sobre o tema álcool e drogas ou literatura cristã, então é curioso, 

porque os caras vão falar no texto escrito que se diz que há um respeito à liberdade 

religiosa, (mas) isso se restringe ao universo cristão, então, se você quiser levar 

literatura metodista, anglicana, protestante, beleza, espírita kardecista, tranquilo, está 

tudo dentro do universo cristão, tenta levar um livro do Dalai Lama, já não consegue. 

A primeira coisa que é capturada é a sua voz, a manipulação da doença chamada 

dependência química, e a sua voz ela é a primeira coisa que você perde, totalmente 

capturada, qualquer coisa que você disser, você está querendo enrolar as pessoas. 

Tinha um momento meio nosso, que era o momento que a gente fazia uma atividade, 

era sexta-feira, Filhos de Deus era o nome, era uma atividade que nós mesmos 

coordenávamos e dirigíamos seu curso, envolvia espiritualidade não religiosa, e eu me 

lembro de uma das situações...que eu toquei uma música do Ivan Lins chamada Novo 

Tempo, que é uma música que ele faz pra falar da abertura política, “No novo tempo 

apesar dos perigos, estamos crescidos, estamos atentos”, e eu usei aquela música 

naquele contexto, quando eu saio dali os monitores já chegam e falam que eu estou de 

castigo porque eu toquei uma música não religiosa. (...) E todos esses setores de 

trabalho (na instituição) eram ocupados por nós, a tal da labor terapia, o trabalho 

transformado em atividade terapêutica. Então, quando você pergunta qual era o castigo, 

era normalmente, em uma instituição como essa, você tem atividades de trabalho mais 

fáceis e menos fáceis, mais limpas e menos limpas, mais cansativas e menos cansativas, 

mais demandantes e menos demandantes, então as atividades mais duras elas eram 

destinadas sobretudo à galera que está de castigo. (...) Quando ninguém ficava de 

castigo, alguém ia fazer aquilo do mesmo jeito, porque isso é algo que a comunidade 

terapêutica onde eu fiquei é diferente de outras, não havia nenhum trabalho inútil, dado 

simplesmente para que a pessoa cumpra uma pena, relatos que eu já ouvi, "você vai 

cavar um buraco do seu tamanho", e depois que você cavava o buraco mandavam 

fechar, eu já ouvi relatos de coisas desse tipo, isso acontece muito pelo Brasil à fora, 

não nessa instituição onde eu fiquei. (...) Outra forma de castigo era o que o pessoal 

chamava de vermelho, o vermelho era o seguinte, o horário vermelho, as horas de 

trabalho por dia eram poucas horas, então tipo assim, a gente acordava bem cedo, 

ajeitava a cama e o quarto, ia pro refeitório pra fazer o café da manhã, algumas 

atividades e orientações iniciais, depois do café você tinha uma primeira atividade de 

grupo, que podia ser ou uma leitura dos 12 passos dos alcoólicos anônimos ou rezar o 
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terço. (...) Mas eu fico imaginando, para quem é evangélico, isso é uma tortura mesmo, 

porque rezar Ave Maria Cheia de Graça, isso é uma heresia, você está obrigando a 

pessoa a cometer heresia todo dia, e tinha muitos evangélicos lá. (...) A gente saia do 

café da manhã e ia pra essa atividade, que podia ser o estudo de 12 passos de alcoólicos 

anônimos ou rezar o terço, e só depois disso que a gente ia pra atividade de trabalho 

físico. (...) Mas de um modo geral começava lá por volta de 9hrs da manhã e ia até as 

11hrs, então, no geral, você tinha duas horas de trabalho pela manhã. (...) O que que é o 

vermelho? É o seguinte, 11hrs da manhã tocava o sino para (parar) o trabalho, e você 

tinha meia hora de nada, pra tomar chimarrão, fumar cigarro, não havia a ideia do 

trabalho forçado onde eu fiquei. (...) Você começava, por exemplo, a cuidar da horta as 

9hrs da manhã, regar a horta, plantar mudas, preparar o canteiro, daqui a pouco por 

volta de 10hrs da manhã toca o sino, tem uma paradinha de 10 a 15 minutos, pra fumar 

um cigarrinho, ficava ali de bobeira, vai pra sombra, aí toca o sino, você volta ao 

trabalho, segue trabalhando até as 11hrs, uma carga de trabalho pequeno, metade era um 

pouco mais, mas não passava de 3hrs. Então, quem tá em horário vermelho, depois que 

tocava o sino das 11hrs, o cara vai seguir trabalhando até às 11h30, esse é o vermelho, o 

cara está no horário de trabalho mais extenso. Então, a gente tinha uma hora de folga, o 

almoço era servido meio dia, e era um momento que você podia investir no que 

quisesse, podia lavar a roupa, ler, fazer o que quisesse, tocar violão, então, você ficava 

ali essa uma hora, quem estava de horário vermelho trabalhava meia hora a mais, então 

seguia trabalhando, e quem estava de horário preto, que era raro, tinha que ter feito algo 

muito grave - era um critério flexível e ficava muito na mão dos monitores, eles que 

decidiam o que era digno de um horário vermelho e de um preto -, mas era raro, ou 

reincidências muito constantes, e aí o horário preto era isso, o cara só parava de 

trabalhar 10 minutos antes do horário de almoço. (...) Então não, a gente não ficava às 

cegas a respeito do que vai ser punido, algumas coisas eram absolutamente estúpidas 

como, por exemplo, você não podia falar com nenhuma pessoa através da janela... 

Tem uma abordagem política subjacente que é muito interessante. (...) Há uma pregação 

em torno de você, "Não se preocupe com o mundo, se preocupe com você", então você 

tem uma abordagem política que é subjacente a esse processo que é muito conservadora, 

você só pode mudar você, você não pode mudar o mundo, a rebeldia, tudo isso, deve ser 

superado, então é preciso você treinar a sua aceitação da realidade. 
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Eu me lembro, por exemplo, de dois garotos que foram os garotos mais penalizados do 

tempo em que em passei por lá, dos 9 meses, esses meninos praticamente nunca tiveram 

um domingo de folga, porque eles não se submetiam a essa policiamento de forma 

nenhuma. (...) Esse menino jamais descansou um domingo durante todo tempo que ele 

passou por lá, não foi expulso e não pediu pra sair. 

A questão da medicação era a seguinte, a comunidade terapêutica não utilizava 

medicação, você não tinha nenhum médico da comunidade, não tinha médico. Você 

tinha pessoas que iam lá de vez em quando fazer trabalho voluntário, tinha um 

psicólogo que ia um turno por semana desenvolver atividade de grupo, e você tinha um 

psiquiatra que tinha um filho internado lá, que eventualmente assinava laudos, sem 

nunca olhar pra ninguém. Por que assinar laudos? Porque, assim, não era incomum que 

algumas pessoas internadas lá, tivessem internadas durante período de trabalho, então a 

pessoa recebia uma licença médica pra fazer aquele tratamento, passava por perito do 

INSS, e além de ter o perito do INSS, muitas vezes, se buscava um laudo psiquiátrico 

privado. E esse cara dava esses laudos, sem nunca olhar ninguém, então, quando o 

perito do INSS olhava que um colega (e era um colega muito respeitado), já tem essa 

coisa do corporativismo, ainda mais com sobrenome forte, então raramente alguém 

recusava aqueles laudos. (...) Não tinha ninguém com qualificação necessária, o único 

psicólogo que ia lá, e era uma vez por semana, pra fazer uma atividade de grupo com a 

galera, voluntário, e um cara com uma pegada muito mais religiosa, por mais que 

tivesse um diploma. Agora, essa instituição ainda era um pouco menos pior do que 

outras que a entrada de medicação era simplesmente barrada e pronto. Lá não havia um 

técnico da instituição pra identificar ou diagnosticar e receitar, agora se você chegasse 

na instituição com uma receita previamente, "Eu já fiz um tratamento com psiquiatra e 

ele me receitou esse medicamento e eu tenho que tomar", a comunidade não se eximia 

de medicar essa pessoa. 

Isso inclusive traz pra fora da questão da comunidade terapêutica, tem outra grave 

violação de direito que foge ao largo da comunidade, mas quero aproveitar pra deixar 

registrado. A primeira tentativa de produzir um programa de troca de seringas, nesse 

país, foi em 1989, em Santos. O Ministério Público de São Paulo impediu. Prefeitura do 

PT, da Telma Santos, secretário Davi Capistrano, um verdadeiro gênio, e se impediu de 

fazer isso, a gente só vai ter um programa de troca de seringas oficializados...aí, em São 

Paulo, começa a se fazer clandestino em 1992, e de modo oficial em Salvador, a partir 
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de 1995. E você só começa a espalhar pra outros lugares do Brasil, a partir de 1996. 

Então, você teve ai milhares de pessoas que foram infectadas com HIV compartilhando 

seringa e que morreram, em uma época em que ter o diagnóstico de AIDS era ter o 

atestado de óbito, essas pessoas foram assassinadas pelo poder judiciário (se referindo à 

proibição do Ministério Público). Essas pessoas mataram esses usuários de drogas, essas 

pessoas poderiam ter se prevenido da AIDS, não fosse a intervenção do Ministério 

Público. 

Agora tem um caso mais grave (na comunidade terapêutica), que era o caso de um 

garoto de 14 anos de idade, que estava lá internado, no interior do Rio Grande do Sul, 

usuário de crack já na época, na época, era minoria usuária de crack, porque o crack era 

uma droga muito recente, então a maioria era alcoolista ou usuário de cocaína, e tinha 

um ou outro usuário de crack, que era muito novo, em 1999, no Rio Grande do Sul. E 

esse garoto era usuário, 14 anos, esse garoto ele negava disciplina a todo momento, e 

esse sim, eu identifico nitidamente, ali era muita vida, muita saúde, esse menino era 

submetido, acho que foi o único caso que eu vi, do cara que era submetido a atividades 

de trabalho no nível da exaustão, como castigo. Todos os outros era isso, o cara 

trabalhava meia hora a mais, esse menino não, eu me lembro de um caso que ele 

aprontou uma coisa grave, não lembro se ele xinga um monitor com palavra de baixo 

calão, mas foi algo considerado grave, ou se ele roubou cigarro de alguém, as coisas 

consideradas extremamente graves eram isso, roubar, não importava o que, e xingar, 

chamar de "filho da puta" também era considerado grave, e brigar, briga física, essas 

eram as coisas consideradas extremamente graves. Eu lembro de um dia em especial, 

que esse menino leva um castigo desses, que ele apronta uma dessas e ele leva como 

castigo ficar cortando lenha, e eu lembro que a gente estava em uma atividade de 

confronto até tarde no galpão, onde aconteciam muitas atividade grupais, e enquanto a 

gente estava, aí perto de dez horas da noite, a gente ouvia o menino cortando lenha. Um 

instituição séria, dirigida por pessoas abnegadas, que estava se esforçando pra fazer o 

melhor possível, tanta a diretoria, tanto os monitores, eram todos muitos sérios, pessoas 

que se esforçavam, não eram psicopatas, se algo assim acontece em uma instituição 

como essa, imagina ai à fora, que são pardieiros. (...) A gente está identificando os 

detalhes em uma das dez melhores comunidades terapêuticas do Brasil, e ainda assim a 

gente está identificando esses absurdos, imagina o resto. 
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Tem duas abordagens teóricas que vão orientar muitas comunidades terapêuticas, 

inclusive essa onde eu fiquei, por um lado essa abordagem dos doze passos e por outro 

lado, sobretudo no trabalho com as famílias, é o modelo de amor exigente, é uma 

ideologia americana, importada aqui pro Brasil. Eu sei que ela está muito em voga no 

Rio, a atual gestão (da prefeitura) anda fazendo alguns convênios com alguns grupos. E 

os grupos de amor exigente, eles vão orientar sobretudo as famílias de usuários de 

drogas, uma série de orientações, inclusive como lidar com seu filho usuário de drogas, 

e eu costumo dizer que se a gente entende que a redução de danos é hoje uma espécie de 

software que vai fazer rodar os serviços destinados aos usuários de drogas em toda sua 

imensa variedade, quer dizer você tem lá o CAPS AD, um consultório aqui, que operam 

a partir da lógica da redução de danos, como se fosse a ideologia por trás dessa 

abordagem. Amor exigente é o software que vai rodar em muitas das comunidades 

terapêuticas existentes, particularização entre amor exigente e alcoólicos anônimos, e o 

amor exigente sobretudo no trabalho com os pais. E é meio que o oposto da redução de 

danos, porque na redução de danos a gente vai evitar ao máximo fazer com que a pessoa 

atinja o seu “fundo de poço”. (...) Essa ausência total de uma abordagem singularizada, 

é linha de montagem, todo usuário de drogas é igual, e não é, tem usuário de drogas 

burro, tem inteligente, tem gente boa, tem chato, e eles (comunidade terapêutica) não, 

eles operam na lógica de que tem um perfil básico e um padrão de comportamento que é 

igual pra todo mundo. (...) Uma certa orientação teórica no sentido de tornar práticas de 

violação de direito como parte do método de tratamento, no amor exigente é 

importantíssimo isso. 

E algo que eu não posso deixar escapar, nesse relato, (algo) que é considerado por 

muitos como o grande momento do tratamento na comunidade terapêutica, que é o 

confronto, a terapia de confronto. Eu achava que isso era uma coisa muito brasileira, aí, 

há pouco tempo, a gente fez esse Encontro Latino Americano de Redução de Danos, e 

um camarada de Porto Rico, o cara estava falando da terapia de confronto, o quanto eles 

tem denunciado isso lá como uma clara violação dos direitos. E o que é a terapia de 

confronto? A terapia de confronto acontece uma vez ao longo da sua internação na 

comunidade terapêutica, ela acontece invariavelmente na surpresa, claro que tem um 

período do seu tratamento que você imagina que pode ser o dia do seu confronto, 

normalmente ali por volta do quinto mês de tratamento, anterior à primeira saída...De 

algum modo se acredita, que essa passagem pelo confronto vai ajudar a você a produzir 
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sua própria lista - eles usam a expressão (lista de) defeito de caráter. (...) E a atividade 

do confronto é esse momento altamente ritualizado, considerado como o grande 

momento, é o divisor de águas do tratamento, desse programa de recuperação - chamar 

de tratamento é meio ofensivo -, e consiste em uma atividade, tentando fazer uma 

antropologia descritiva, uma atividade que você é convocado a um galpão grande, que a 

gente tinha lá nesse lugar onde eu fiz tratamento, porque como eu fiquei em uma 

comunidade grande, chegava a ter 70 internos, então se reunia todo mundo lá nesse 

galpão, uma grande roda, a pessoa que vai ser confrontada fica no meio dessa grande 

roda, em uma cadeira tipo de escritório circular, e você fica durante o tempo que for 

necessário, você fica ouvindo as pessoas que fazem tratamento com você apontarem 

seus defeitos de caráter. Só tem direito de participar do confronto, na situação de 

acusador, quem já fez um mês na comunidade, quem tem menos de um mês só assiste, 

tem alguma lógica aí. E aí é isso, então vai do cara mais novo, completou um mês, até o 

cara mais antigo, portanto o cara que chegou junto com você...durante esse período, 

você não pode emitir absolutamente nenhum tipo de reação, nem verbal, nem física, 

quando eu fui pro meu confronto, eu já sabia disso, eu me lembro que eu tinha uma 

postura que ao final de cada declaração, de cada fala de cada colega, eu fazia um 

pequeno movimento com a cabeça assentando, antes de olhar pro próximo. A terceira 

ou quarta vez que eu fiz isso, o monitor levantou do seu lugar veio até perto de mim 

com uma fala muito agressiva, e disse: “Se você fizer isso mais uma vez, sai daqui 

direto pra vala”. Vala (como castigo) construtivo pra capinar. Então, era isso, durante o 

tempo que durava a atividade, você ficava ouvindo duro, quieto, parado, e em uma 

instituição com 70 internos, o meu confronto não foi diferente de nenhum outro 

confronto que eu assisti ou participei, ele durou de 3 a 4 horas, quanto mais pessoas 

participando mais tempo leva, então eu fiquei de 3 a 4 horas escutando as pessoas me 

falando de tudo, coisas que reverberavam de algum modo, coisas que eu considerava 

extremamente injustas, coisas ditas principalmente com o objetivo de destruir o caráter 

ou o orgulho. Você vai ter pessoas que vão dizer isso com cuidado, com jeito, até gente 

que vai ser extremamente dura. (...) Eu me lembro que quando meu confronto acabou, 

eu recebi a ordem de ir para o deserto, isso é simbólico, significa que você vai encarar 

um período de 24hrs de silêncio, não satisfeitos com as 4hrs de silêncio durante, você 

ainda vai ficar mais 24hrs, e se você for pego falando com alguém, tá de castigo. Eu 

acho que da experiência que eu vivi, esse foi o momento mais torturante, na instituição 

por onde eu passei, essa era a prática de tortura mais foda, mais do que aquele menino 
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batendo machado até a noite, esse é o grande momento de tortura psicológica, 

emocional, até espiritual. (...) Quebrar o seu orgulho, você parte do pressuposto que o 

usuário de drogas é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, e é importante quebrar 

esse orgulho, então estratégias de humilhação são frequentes, por exemplo, o momento 

do almoço, no refeitório, onde frequentemente você tem as mesas coletivas dos internos 

e a mesa dos monitores que era colocada, são grandes mesas paralelas, e a mesa dos 

monitores em outra posição, e esse momento antes da refeição, é momento de 

(linguagem de lá) pala, de dar uma palha, dar uma letrinha, isso podia ser uma 

orientação coletiva, mas muitas vezes era momento de humilhação individual, fulano 

aprontou alguma coisa e esse é o momento que ele vai ser humilhado na frente de todo 

mundo, isso é método. (...) Agora, quando você está lá inserido no meio disso, você não 

percebe. É isso, eu me lembro de sair dessa atividade, eu senti uma revolta específica, 

eu sentia raiva de um ou outro que durante o processo eu reconheci que estava usando 

aquele momento apenas para me abaixar. (...) Eu lembro que algum momento eu estava 

em uma atividade da Luta Antimanicomial e eu falei: “Gente, a gente sai da 

comunidade terapêutica depois de nove meses, mas a comunidade terapêutica leva 

muito mais tempo pra sair de dentro da gente." 

Quando o Paulo Freire critica o "Vovô viu a uva" e inventa um novo método, ele não 

faz isso porque "Vovô viu a uva" não funcionava, "Vovô viu a uva funcionava", a galera 

aprendia a ler, se alfabetizava no processo. A crítica do Freire não era essa, a crítica dele 

era que mundos você produz com "Vovô viu a uva", que política você está produzindo, 

que subjetividade você produz, é uma subjetividade autoritária, do aluno que acredita no 

mestre, não é uma subjetividade democrática. (...) Então, quando a galera vai criticar o 

modelo de clínica, de internação, de comunidade terapêutica, simplesmente dizendo que 

aquilo não funciona, eu coloco um pé atrás, o percentual de sucesso deles é igual ao 

nosso método (redução de danos), a questão é, que mundos a gente produz e que 

mundos eles produzem, qual a iatrogenia (prática que tem objetivo de produzir saúde, 

mas acaba produzindo efeitos colaterais tão ou mais graves que acaba sendo pior). Por 

exemplo, a Talidomida, que era um remédio pra reduzir o enjoo de mulheres grávidas, e 

nove meses depois nasciam bebês todos deformados, então a isso a gente chama de 

prática iatrogênica. Acho que esse questionamento vale pra comunidade terapêutica, 

ainda que ela produza uma melhoria de qualidade de vida em alguns casos, o cara estava 

fudido nas drogas e depois desse período ele adquire uma abstinência, que inclusive em 
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muitos casos até sustentável - eu conheci pessoas que passaram pela mesma 

comunidade que eu passei e que estão em abstinência até hoje, tão com uma vida bacana 

-, mas a que preço, vale a pena? 

Primeiro ponto é dizer que as comunidades terapêuticas estão entre nós já há bastante 

tempo, tenho impressão que a primeira é de 67/68, lá no Distrito Federal, Comunidade 

Jovens Livres, Goiânia, depois você tem os primeiros Desafios Jovens, que é um tipo de 

comunidade terapêutica espalhada em vários lugares do país, que é uma comunidade 

evangélica, essa é a segunda que surge no interior de São Paulo. Em 1968, surge uma 

figura muito importante que é o Padre Haroldo, ele é um padre jesuíta do Texas, vem 

pro Brasil em 68, com a seguinte tarefa, era que ele viesse ao Brasil estudar os 

problemas, estudar os problemas brasileiros, identificasse uma problemática para com 

as quais a congregação jesuíta pudesse oferecer algum tipo de contribuição. Ele 

identifica o uso de drogas como tema e envia uma mensagem a congregação, em 1968. 

Curioso porque assim, nesse período histórico, a gente não vivia uma problemática 

grave em relação ao uso de drogas nesse país, a gente tinha um uso de drogas ilícitas 

que se dava no ambiente da contra cultura, e nesse espaço era onde se usavam as drogas 

mais pesadas, perigosas. Não maconha, maconha já estava aí há muito tempo, drogas 

que vão estar mais frequentemente relacionadas à uso problemático, à dependência. A 

gente vai ter aí um tipo de uso de drogas que está muito associado à contra cultura, 

movimentos estudantis, drogas que vinham muito da Argentina, anfetaminas, 

farmacêuticos, então você não tinha uma problemática séria, do ponto de vista...era um 

problema irrisório, o tema das drogas se torna interessante para a ditadura, sobretudo 

como uma estratégia pra você chegar junto contra os movimentos de contra cultura, 

você legitima. Talvez o padre Haroldo tenha identificado já esse problema em 68. (...) E 

a chegada do padre Haroldo é importante, porque ele identifica o problema e ele 

começa, a partir daí, os seus esforços, e ele vai criar a Fazenda do Senhor Jesus, em 

Campinas, se não me engano em 1971, leva um tempinho, e a fazenda do Senhor Jesus, 

ela vai se tornar a grande comunidade terapêutica durante um longo tempo no Brasil. 

Junto vai ser criada, a posteriori, a FEBRACT (Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas), então o padre Haroldo ele é a grande liderança do campo das 

comunidades terapêuticas, então é mais ou menos nesse momento histórico que essa 

onda começa a acontecer, isso vai se expandindo pelo Brasil a fora, no vácuo da política 

pública.  
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Não sei te dizer em que momento começa a surgir essa coisa do financiamento público 

(para as comunidades terapêuticas), em 1999, quando eu fiz meu tratamento, nessa 

comunidade onde eu passei, já existiam 10 vagas que eram sustentadas com dinheiro do 

governo do estado, então desde que eu me conheço, eu ouço falar de vagas sustentadas 

com recurso público. Não sei quando isso começou, mas não é de agora, não é novo, 

pelo menos desde 1999, duvido que tenha sido a primeira e duvido que tenha sido em 

99 que começou. Agora, isso se dava através de estratégias meio...não havia legislação 

sobre isso, nem estratégias mais centralizadas, então acho que cada caso, cada governo 

de estado, cada comunidade, produzia seus convênios do modo como se conseguia ou 

como se podia. (...) Eu acho que isso começa a surgir enquanto problemática, tanto 

como uma ideia mais centralizada, como uma problemática, a partir do fenômeno do 

crack, produz uma visibilidade para a problemática, eu desconfio que ali, a partir do 

governo da Dilma, isso começa a ganhar uma institucionalidade federal maior, produzir 

convênios maiores, de tentar criar regras mais centralizadas, mais formalizadas de 

produção disso. 

O problema crack tem uma produção social, muito pela mídia, as campanhas de 

prevenção tiveram um papel importante nisso, como você produz essa problemática 

social do crack, com determinado contorno, a produção do sujeito usuário de crack, 

como você produz esse sujeito. Aí, estou falando de uma pegada meio Foucaultiana, 

quer dizer, pro Foucault, o sujeito que é produzido pelo discurso...e é isso, a produção 

midiática do sujeito crack, ela produz o sujeito usuário de crack, que é muito diferente 

do usuário de crack de verdade. (...) Sobretudo, a produção social desse personagem, 

que é diferente do usuário de crack que a gente encontra nos serviços de saúde, usuário 

de crack que tem nome, sobrenome, que a gente olha no olho, que a gente conversa no 

Largo do Machado, esse sujeito usuário de crack de verdade, de carne e osso, é diferente 

do sujeito midiático, do sujeito que é produzido pelo discurso, principalmente pelas 

campanhas de prevenção. Eu quero frisar as campanhas de prevenção, porque de novo, 

as campanhas de prevenção, feitas por pessoas de boas intenções, eu não desconfio da 

boa intenção deles, tenho certeza que são pessoas bem intencionadas, que acreditam que 

com essa discursividade vão produzir, ainda na pessoa que não usa, um desejo de não 

consumir, de se manter afastado disso, através do medo. Agora de boa intenção o 

inferno tá cheio, essas pessoas estão preocupadas em produzir algo ainda para a pessoa 

que não usou, sem se preocupar no que eles produzem sobre quem já usa, no momento 
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que elas produzem esse sujeito usuário de crack, nessa configuração zumbi, monstro 

nojento...Como é que se produz, sobretudo nas campanhas de prevenção? Você chama 

um cenógrafo que produz um cenário, você chama um figurinista que bota uma roupa, 

você chama um maquiador que faz a maquiagem do usuário de crack, e depois de tudo 

isso, você filma ou fotografa. Então, você tem toda uma técnica de produzir tudo aquilo, 

as técnicas são exatamente idênticas às técnicas que se utilizam nos filmes de zumbi, eu 

já fiz isso em atividades educativas, de mostrar foto de filme de zumbi e foto de 

campanha de prevenção, eu peço para as pessoas identificarem o que é, e elas não 

conseguem. 

Não é à toa que a estratégia de internação compulsória emerge, não é à toa, como é que 

você lida com um personagem que coloca em risco a civilização, é com internação 

indiscriminada, pega essa galera e prende, tira daqui, afasta do meu campo de visão. E a 

internação compulsória em massa, porque a internação contra vontade sempre foi usada, 

eu contei histórias de empresas que fazem isso, mas sempre o sujeito individual. Com o 

usuário de crack, é a internação indiscriminada, chega na praça e sai catando todo 

mundo, são cenas que eu vivi, e não curiosamente os períodos mais intensos são pré 

estabelecidos em momentos que antecedem grandes eventos. Então limpa a rua, assim, a 

gente viu (cenas) dos agentes correndo atrás da galera. Você está indo pegar qualquer 

um que estiver na praça, sujo, dentro do perfil, e aí depois você vai ver se aquele cara 

usa crack ou não, então o crack opera muito mais como uma desculpa mesmo. 

Aí, a comunidade terapêutica se apresenta como um espaço estratégico pra dar conta 

disso, se a gente vai pegar essa galera à rodo, tem que encontrar um lugar onde a gente 

possa colocar essa galera. E aí o financiamento (público) deixa de ser uma coisa que 

acontece no caso a caso e se torna uma política generalizada, se começam a construir 

estratégias, a partir do próprio governo federal, pra facilitar. Mas ele já existiu desde 

sempre, só que em um caráter mais artesanal, acordos muito mais artesanais, e a partir 

do governo Dilma isso se torna uma prática, então é uma problemática anterior que 

ganha corpo, parece que é nova, (mas) a novidade, na verdade, é a institucionalização e 

a exacerbação disso.  

Isso não é certeza, o que eu vou dizer agora, é o olhar desse militante que tá falando, o 

que acontece...A reforma psiquiátrica dá seus passos maravilhosos, produz uma reforma 

fantástica dentro do ambiente da reforma sanitária brasileira, produz tudo isso em 
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enfrentamento ao manicômio, e a partir do fenômeno crack, as forças conservadoras 

contra reformistas, do poder psiquiátrico, dos donos de manicômios, das associações 

dos grandes hospitais, a partir desse momento, essa galera que vinha sendo derrotada, 

derrota atrás de derrota, eles olham pro crack e pensam: "Está ai o nosso cavalo de 

batalha", e tornam o crack o seu cavalo de batalha. E, a partir daí, o movimento da 

reforma psiquiátrica brasileira vai encontrar o tema drogas, porque ele vai se dar conta: 

"Se a gente não enfrentar esse debate, essa galera vai ganhar força de novo." 

Se você pensa o campo de lutas, o campo de produção teórica, como um território 

fechado, com certos limites, então você tem esse território reflexivo das drogas (que) é 

composto por muitas pessoas de diversos lugares, que vem da saúde, do direito, é como 

se essa contribuição da redução de danos, ela é trazida pra dentro desse território por 

gente que não participava desse território. É gente que estava lá fora na AIDS, não era a 

galera que participava da discussão de drogas, e essa galera inventou uma novidade, 

talvez porque esteja fora e pensou fora da casinha, fora dos enquadres, não estava 

pensando na dependência química, estava pensando na prevenção da AIDS, e talvez por 

isso, essa galera produz algo tão novo, uma ética tão nova e tão inovadora, que quando 

cai dentro do território que discutia drogas, é uma bomba, tem a força de uma bomba, 

que produz efeito pra tudo que é lado, nunca mais o campo das drogas foi o mesmo. (...) 

Quando a gente estuda a história da produção de política pública voltada ao usuário de 

drogas, é a história da produção do horror, sempre foi, nunca se produziu política 

pública. Agora, pela primeira vez na história brasileira, existem vozes que são capazes 

de se organizar, se mobilizar, e se fazer ouvir na sociedade, e dizer (que) está havendo 

retrocesso, e essa é a grande novidade, a grande novidade é o movimento social e isso é 

maravilhoso. (...) A violação dos direitos parece ser nova, mas não, ela se modifica com 

as técnicas, com os discursos, de novo citando Foucault, "tem coisas que mudam pra 

não mudar". Tipo a discursividade que se usava pra falar do maconheiro nos anos 40/50, 

é muito do discurso que é usado hoje pra falar do usuário de crack, muito parecido, 

então muda não mudando. 
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11. Tratamento em Saúde e Saúde Mental das Pessoas em Situação de Rua: a 

Internação Compulsória como Eliminação da Diferença 

 

 Testemunho Iacã Machado Macerata: Psicólogo 

 

Eu sou Iacã Machado Macerata, acho que o tema que eu vou falar aqui tem a ver com o 

meu trabalho, mas não só com meu trabalho, tem a ver com a vivência mesmo, a 

vivência na cidade, a vivência latino-americana. (Vivência) no espaço que, na verdade, 

na cidade, não é o espaço de privação, é um espaço de menos privação, que é o da rua, 

das pessoas que moram na rua, que foi uma coisa que pra mim sempre chamava 

atenção. Eu sou de uma família classe média média, e na cidade de Porto Alegre, que 

foi onde eu nasci, acho que o contato com as diferenças, com a miséria, ele é um pouco 

mais restrito. Porto Alegre é realmente uma cidade de periferias muito claras, e de um 

modo que sempre me chamou atenção, esse povo que vive na rua, que é um povo muito 

diverso, mas sempre me chamava atenção essa diferença, quando tinha alguém pedindo 

algo na rua, desde as minhas primeiras lembranças de ser alguém, sempre me chamou 

muito atenção e me tocava muito. 

Então, teve algum momento que eu fui fazer psicologia e naquela época psicologia era 

ainda pior, ainda mais em uma universidade particular que nem eu fiz, a psicologia era 

pra tu atender rico e eu fui trabalhar em um serviço que atendia crianças e adolescentes, 

jovens que moravam na rua de Porto Alegre, meu primeiro estágio. E era uma época em 

que essa questão do andar na rua, eu tinha uma necessidade de estar na rua e de poder 

conversar com qualquer tipo de pessoa que tivesse na rua, qualquer tipo de pessoa, eu 

sentia essa necessidade. Hoje eu me dou conta, como é que eu vivo na cidade e não 

posso conversar com todo tipo de gente? Porque hoje é meio comum (essa questão)... 

Algumas pessoas elas conversavam, tinham voz, eram ouvidas ou tinha diálogo e outras 

não. Então, eu tinha uma necessidade de transitar, transitar como comunicação ou como 

andar por vários lugares da cidade. E eu fui trabalhar com essa galera que morava na 

rua, em um programa que tinha em Porto Alegre bem legal, que chamava Paica-Rua, na 

época em que as políticas públicas de Porto Alegre era bem efetivas e democráticas, 

bem abertas, articuladas pra gente dizer. 
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E aí enfim, a vida acabou me levando a trabalhar com isso, trabalhei no serviço de 

assistência social, também no centro de Porto Alegre, que não era nem assistência 

social, se chamava abordagem de rua, trabalhei com isso em porto alegre; com criança e 

adolescente também; e fui estudar sobre isso, estudar sobre a minha experiência. Vim 

pro Rio, depois eu trabalhei, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no serviço que foi depois 

do Médico sem Fronteiras, que fazia um atendimento com pessoal da rua do Rio, foi o 

primeiro serviço da prefeitura para pessoas que moram na rua, chamada população em 

situação de rua. Não gosto de usar muito esse termo, porque ele dá uma noção de 

homogeneidade, prefiro falar as pessoas que moram na rua ou que estão na rua.  

Quando tu tá na cadeia e sai, tu vai pra rua, aí tu tá livre, mas ao mesmo tempo, é um 

espaço que acaba sendo esse lugar de quem perdeu o lugar, em vários espaços 

diferentes, seja na favela, seja nos bairros de classe média. E é um espaço que também 

acabava tendo muitas restrições, de alguma maneira, é um espaço que a gente notava, 

que eu fui notando, que as pessoas perdiam seu lugar na família, no trabalho, até em 

uma relação amorosa, perdiam seu lugar existencial, vários motivos diferentes e 

acabavam indo pra rua, e acabava sendo esse lugar de exílio, mas nesse lugar de exílio é 

um lugar que tinham muitas portas fechadas, é muito diferente eu sendo classe média e 

me vestindo de determinada maneira, meu trânsito na rua do que uma galera que está 

mais onerando na rua ou passando vários dias dormindo na rua ou trabalhando direto na 

rua. 

Bom, então vou contar um pouco dessa experiência aqui mais específica no Rio, acho 

que tenho que contar um pouco da violência, a violência das cidades ocidentais, para 

modos de vida que não são exatamente organizados como é o padrão: ter uma casa, um 

trabalho, uma família. As cidades ocidentais, elas são geralmente muito cruéis, muito 

violentas, na realidade, com esses outros modos de vida, e eu acho que a cidade do Rio 

de Janeiro, especialmente, e especialmente um período que eu vivi na cidade, que foi 

quando eu tive essa experiência no serviço de saúde. Eu fui trabalhar nesse serviço de 

saúde que a gente chamou de PopRua, mas era Estratégia de Saúde da Família para 

População em Situação de Rua. Mas em uma época...isso foi em outubro de 2010, a 

gente começou o trabalho, o trabalho inicial, que primeiro era ali na região de São 

Cristóvão, e na região da Praça da Cruz Vermelha, mas depois acabou se concentrando 

ali, o que na saúde se chama área programática 1.0, que é a Praça da Cruz Vermelha, 

Central do Brasil, Cinelândia, Carioca, Praça Mauá, ali perto do (aeroporto) Santos 
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Dumont pega também. E aí, é um momento muito paradoxal, porque a gente tinha essa 

gestão (do prefeito) Eduardo Paes, primeiro mandato ainda, uma gestão que já entrou 

em uma perspectiva de Olimpíada, de Copa (do Mundo), e é uma gestão que começou a 

fazer, majoritariamente, querer limpar o centro da cidade, e essas áreas centro-zona sul, 

(querer) que não tivesse essas pessoas que moram (na rua) e que de alguma maneira 

confrontam a gente. Confronto em vários sentidos, confronto com um outro modo de 

viver, confronto efetivamente que tem na diferença, na desigualdade brutal. E a gestão 

do Eduardo Paes, ela se caracterizou por, principalmente, querer fazer essa limpeza, isso 

que acabou, que a gente viu que não deu certo. 

E esse projeto que era mínimo, um investimento mínimo, um poder político mínimo, ele 

foi colocado pra frente, e a gente começou a fazer esse trabalho de saúde que era muito 

simples, que era tu oferecer acesso à saúde na atenção básica à saúde, que é cuidados 

básicos, que pressupõe um acompanhamento, uma proximidade de relação, que 

pressupõe um vínculo, um conhecer quem é a pessoa, não é um atendimento isolado. É 

tu acompanhar e saber quem é a pessoa, saber a história, ter uma vinculação, até afetiva, 

afetiva não é necessariamente da ordem do pessoal, mas um afetivo no sentido da 

relação. 

Se tratava de uma coisa muito simples, ter um espaço onde esse pessoal, que tinha 

circulação restrita na cidade, pudesse entrar e pudesse receber um atendimento de saúde, 

que implicava algumas coisas, por exemplo...isso foi ali na praça da cruz vermelha, no 

CMS Oswaldo Cruz ou Henrique Valadares, tudo no Rio tem três nomes pelo menos: 

CMS Oswaldo Cruz, Henrique Valadares ou o Posto alguma coisa assim. De toda 

maneira, é nesse serviço de saúde que é no Henrique Valadares, que a gente começou 

um trabalho, era também um posto de saúde, que fazia com que a galera - todos os tipos 

e categorias que se pode dizer mendigo, galera que pirou e tá na rua e não toma banho 

nunca, uma galera que trabalha, mas mora na rua, é uma diversidade gigantesca, 

profissional do sexo, transexual, diversidade gigantes - que frequentava esse posto de 

saúde, e isso dava um problema gigantesco com a população, a população não queria, 

mesmo a população mais pobre não queria estar perto desse pessoal, não queria se 

aproximar, e também alguns profissionais de saúde. E no geral a rede de saúde era um 

tipo de serviço público que essa galera não entrava, então esse serviço que eu fui para 

trabalhar era para garantir isso que na saúde pública a gente chama de acesso. 
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Mas a gente tinha esse trabalho no centro, e no centro estava acontecendo a política de 

assistência social que foi assumida, teve uma pessoa que assumiu a pasta de política de 

assistência social, isso foi de 2010 para 2011, que chama Rodrigo Bethlem. Conhecido 

como xerife do Rio, aquele que iria moralizar a cidade, ele era secretário de ordem 

pública se eu não engano e foi transferido pra pasta da assistência social, que inclusive 

até mudaram de nome. Então, o que se investia em assistência social, não sei se em 

termos de dinheiro, mas de fato teve uma atenção especial para a política de assistência 

social, que no Rio antes tinha um trabalho que eu conhecia de longe, meio na transição, 

mas de longe, dava pra dizer que era minimamente digno, e o que aconteceu com a 

política de assistência social depois, eu tendo sido trabalhador, foi uma coisa brutal. 

Esse cara, que foi um xerife do Rio, ele entrou na política como secretário e ele 

começou a fazer isso que foi chamado de alguns nomes: internação compulsória, 

recolhimento compulsório, o que na prática são esses sequestros. 

Aí, tu tinha essas abordagens de rua no Rio, feita por “educadores” que eram uns caras 

com muque deste tamanho, uns brutamontes, em parceria com a polícia, que tratava de 

recolher, eles usavam esse termo, na cara de pau mesmo, sem vergonha, recolher 

usuários de drogas. Nessa época, foi 2011 pra 2012, com essa perspectiva de Copa do 

Mundo, várias articulações que hoje pra quem quer ver é evidente, Eike Batista, Sérgio 

Cabral, o próprio governo Dilma, com investimento muito forte da especulação 

imobiliária, então surge no âmbito do governo federal, isso que se chamou de Plano 

Crack é Possível Vencer. Então, o plano, ele surge aí em 2011, e começa a ser 

articulado, consiste em verbas gigantescas pra combater isso que se chamava na época 

de epidemia do crack. 

E esse Crack é Possível Vencer, ele vinha, tinha força nacional pra botar contra os 

usuários de crack, que sei lá que perigo eles representavam, certamente representavam 

um perigo pra ordem pública, pra ordem pública que a gestão municipal e que uma 

mentalidade de cidade, que é a predominante...representava um perigo pra essa ordem. 

Então, a cidade precisava ser vendida, e esse plano crack entra, se articula com as ações 

da assistência social, que foi absolutamente capturada por uma lógica de ordem pública. 

Se associaram a entrada e o investimento desse Rodrigo Bethlem na Secretaria de 

Assistência Social - que mudou de nome -, o plano crack, e toda essa ideia. A paisagem 

é Copa do Mundo e Olimpíadas, mas tem uma paisagem mais ampla que é o fascismo 

da classe média brasileira. Como dizia Waly Salomão: “a insensibilidade sem par no 
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planeta da classe média”. A classe média brasileira, pra ele, tinha uma insensibilidade 

sem par no planeta, e eu acho que é um pouco essa concepção da cidade, que o Eduardo 

Paes é efetivamente um representante. 

Então, tinha essa ideia de vender a cidade, e não podia ter mendigo, não podia porque 

parecia pobre e ferrado, aí essas ações consistiam nisso, vinham com uma van, deve ter 

ainda, não sei agora, mas vinham com a van e pegavam aqueles que pareciam ser 

usuários de crack. Mas pareciam, essa que é a coisa louca: eu olho e tu parece ser 

usuário de crack, sendo que eu sou um “educador social”, sei lá, ele deve ter chamado 

ex policial militar, alguém que era capanga de algum lugar, não tinha nenhuma 

trajetória, gente que não tinha trajetória na política de assistência social que, era uma 

política de garantia de direitos. E a avaliação que a gente pode entender...eu olhava, 

parece usuário de crack, porque está magro, porque é pobre, porque eventualmente é 

preto, parece um usuário de crack, então é viciado e precisa ser internado. Então, tinham 

esses sequestros, de vez em quando eram acompanhados pela polícia de forma bastante 

truculenta e violenta, onde eles eram levados principalmente para esse abrigo que ficou 

famoso, abrigo de Paciência. 

E esse abrigo de Paciência, se não me engano era uma fábrica abandonada, ele é bem no 

limite da cidade do Rio, em Antares, e ele era uma fábrica abandonada. Eu cheguei a 

visitar lá, era uma coisa bizarra, era um galpão com um monte de colchão no chão, que 

a galera ia pra lá, com um tráfico fortemente armado à 500 metros do lugar, um tráfico, 

um movimento, um comércio muito grande. E o que é mais perverso, a pessoa não era 

obrigada a ficar lá, porque ele sendo caracterizado como um abrigo, a pessoa não é 

obrigada a ficar, porque a política de assistência social, como toda política de garantia 

de direitos, ela oferta direito, ela não obriga tu a exercer o direito. Então, a pessoa não 

era obrigada a ficar lá, mas ela era obrigada a ir até lá: tu pensa pra alguém que não tem 

dinheiro pra pagar uma passagem de ônibus, ela demorava cerca de cinco ou sete dias 

pra voltar, por exemplo, pra Cinelândia. E nesse processo de sequestro, agora a gente 

pode falar abertamente, sequestro mesmo, (era) praxe jogar fora os documentos e os 

medicamentos. A gente entra nessa história por isso, porque a gente via que os nossos 

pacientes, que a gente acompanhava semanalmente, ou até diariamente dependendo da 

situação de saúde, ele não estava mais lá, ele sumia, e quando ele voltava, ele não tinha 

mais os medicamentos. Então, alguém que estava tratando uma tuberculose, que é um 
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tratamento que tu não pode deixar de tomar o remédio um dia, acabava perdendo os 

medicamentos e interrompia o tratamento. 

Então, o vereador Reimont do PT, ele fez um Comitê da População em Situação de Rua, 

e nesse comitê, o Rogério Pacheco (promotor de justiça) se fazia presente e o pessoal 

denunciou assassinato na ida pra Paciência, e que as pessoas foram jogadas no Rio 

Guandu. E por ironia trágica do destino que na década de 60, o Carlos Lacerda, famoso 

opositor do Getúlio Vargas, ele encampava, pelo menos ali na gestão dele, eles faziam 

essa prática de pegar os mendigos do centro, matar e jogar no Rio Guandu, conhecido 

também como Rio da Guarda. Tem relatos de que isso voltou a acontecer, engraçado 

como essas coisas recalcadas retornam, se você não resolve ele (o problema) bem, ele 

retorna. E isso começou a acontecer agora, em 2011, aconteceu agora em 2011, e talvez 

aconteça ainda. Não sei em que pé que está isso, porque um pouco do projeto da cidade 

vendável não se sustentou, mas claro que está aí ainda. 

Fazer essa ponte com uma pessoa que vive uma realidade absolutamente diferente, (ela) 

entrar em um serviço de saúde, entender que ele pode entrar em um lugar público, pode 

estar em um lugar público, sem fazer nenhum crime, só por existir, é um trabalho árduo 

em todos os sentidos, mas também demorado, artesanal mesmo. E a gente viu os 

trabalhos sendo desmontados assim, os pacientes surtando, muita gente surtando, muita 

gente muito mal, muita gente sumindo, muita barbárie aconteceu na central do Brasil. 

De pegar a mão do cara e estourar a mão dele com um paralelepípedo, a polícia fez isso 

com paciente nosso. A gente viveu isso de perto na rua e com todo o aparato midiático e 

a opinião pública achando que era isso (que devia ser feito). Tanto que fizeram isso... 

teve até uma situação, que no final achei engraçada. Tinha um idoso, um senhor que 

morava em Botafogo, já estava um pouco senil, já não tomava muito banho, estava com 

umas roupas meio mal trapilhas, mas era morador da zona sul carioca. Aí, ele sumiu, 

foram achar ele em Paciência, lugar que era pra ser lugar de usuário de crack. Aí isso 

mostra muito evidente que a questão não era essa, era quem era que parecia com 

mendigo, quem que parecia com pobre, com trombadinha, com maconheiro.  

Não tem de fato absolutamente nenhum tipo de avaliação, primeiro que eu nem sabia se 

aquela pessoa usava crack, se ela usava crack eu nem sabia se aquilo configurava uma 

“dependência química” - ou o que a gente fala na perspectiva que eu trabalho, se aquilo 

configurava um uso abusivo ou prejudicial -, e segundo que se aquilo fosse um uso 
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abusivo ou prejudicial e fosse aquilo mesmo, a internação ela é uma concepção de 

tratamento que é uma concepção de tratamento veiculada diretamente a uma política. O 

paradigma da abstinência, essa concepção do tratamento de que todo aquele que faz uso 

de drogas deve ter como única direção a abstinência e a abstinência passa por uma 

internação, que é muito parecida com a internação psiquiátrica, que é uma suspensão de 

território - eu entendo que eu não posso tratar a pessoa no lugar onde ela vive, eu tenho 

que tirar ela, e de alguma maneira privar ela de liberdade - essa política e o paradigma 

da abstinência, ela tem sua contrapartida na macropolítica que é a política de guerra às 

drogas. Então, o paradigma da abstinência e a guerra às drogas são duas expressões em 

campos diferentes da mesma política.  

O que é, basicamente, a política de abstinência? É você pensar que a pessoa tem que 

ficar abstinente pra se cuidar do seu uso problemático de drogas, e que basicamente 

qualquer tipo de uso é problemático, mesmo que aquilo não esteja afetando sua vida. E 

isso é mentiroso, porque a gente vê os caras no Congresso Nacional passando cocaína, 

pra isso não tem...esse paradigma da abstinência, ele pressupõe que a internação é o 

primeiro passo e que a abstinência é a única saída possível. Mas a questão do paradigma 

da abstinência é que isso é sempre a priori da relação, é antes de eu conhecer a pessoa, e 

é isso que essas políticas da assistência social, sob a tutela do Rodrigo Bethlem faziam, 

elas não tinham nenhum conhecimento, nunca viram a pessoa, a pessoa aparecia, era 

feio e enfeava a cidade, então sequestra, some com ela, e leva lá pros limites da cidade. 

O Paradigma que a gente defende, que a gente trabalha, que seria o que confronta isso, 

(é) o paradigma da redução de danos. Que seria: a internação, a abstinência, ela pode ser 

uma saída possível, mas eu só vou entender isso na relação, a partir de um processo que 

eu vou fazer com aquela pessoa, do acompanhamento, conhecer a história da pessoa e 

tentar outras alternativas. 

Eu acho que essa questão da privação de liberdade é um tema no qual essa memória que 

eu estou contando, ela se insere diretamente, e ela está diretamente ligada a isso. A 

gente vive um mundo que não existe, a gente não vive com o que há, com o que existe, 

a gente parte de ideias pré concebidas, sempre distantes. E aí você vê quem prega essas 

coisas, são pessoas que não se aproximaram, não estabeleceram nenhum tipo de 

conexão, não puderam aprender nada, não tiveram uma sensibilidade, e o que é ter essa 

sensibilidade? É poder ser afetado, poder ser interpelado em si, não só por uma coisa 
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"eu quero ajudar os outros", mas acho que o que mais nos atravessava, e me levou a 

esse tipo de trabalho, foi poder entender a minha conexão com o outro. Não é eu querer 

dizer que eu vou falar por ele, que eu entendo o que ele vive, mas é poder sentir quem te 

compartilha de algo comum, e aquela situação que ele vive fala de mim, por mais que 

eu esteja em outra situação absolutamente inversa, ela fala de mim. 

Essa questão é tosca demais. Pra esse primeiro abrigo que eles fizeram, eles queriam 

que fosse um abrigo internação, as duas coisas, um abrigo que é internação. Porque era 

a política de assistência social e pela configuração de forças era mais fácil fazer essas 

ações sequestro (dentro da assistência). Porque ela (a saúde) é uma política que 

pressupõe que tu tem direitos, algum rompimento de direitos de tal nível - que tu pode 

colocar a pessoa em uma instituição total - , na saúde isso é um pouco mais difícil de 

fazer. Até porque, o campo da saúde é mais politizado do que o da assistência no geral, 

mas a primeira saída que eles queriam fazer era essa. A questão da criança ela é mais 

complicada, porque de fato o sequestro, o recolhimento compulsório começou (a 

acontecer) com a infância e juventude. Você vê pessoas que eram menores de 18 anos, e 

aí fica mais complicado, porque tem o ECA, e ele diz que se a família falta, o 

responsável é o Estado. Então, juridicamente, o Estado não pode deixar uma criança na 

rua. Oficialmente, o Estado não pode deixar, na letra da lei. O que é o que complica a 

situação, mas de fato é uma situação muito complexa, porque não se trata de tu dizer...é 

um erro que a gente cai na militância, por isso que a gente está tentando articular uma 

militância antiproibicionista e uma militância da redução de danos, porque não é tu 

dizer que o crack não é um problema, (que) a criança na rua não é um problema, é 

evidente que é um problema e super complexo. O que a (é a) crítica especifica: primeiro 

essa, que o tratamento serviu de desculpa pra limpar. Mas a segunda questão é a própria 

concepção de tratamento que é de tu localizar na droga o grande problema, tu não 

resolve uma questão com abuso de drogas entendendo que o crack é o único problema, 

porque você tem uma situação multifatorial onde o crack entra como um reforçador, 

certamente, mas tu tem uma família, vínculos comunitários frágeis. Que é onde a pessoa 

podia se sustentar, geralmente uma situação econômica desesperadora, uma série de 

outros problemas, fragilidades e instabilidades, onde a droga entra como uma saída e ao 

mesmo tempo que não deixa sair. Esse é o perigo, a gente não pode falar no geral, mas o 

que fazer? A verdade é que a sociedade brasileira tem tecnologia para isso, tem acúmulo 

pra isso, a saúde pública brasileira e até a assistência social. São acúmulos, 
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acompanhamentos longitudinais, essas ações no território, que são ações onde o 

profissional de saúde está ali, sustentando em uma convivência cotidiana, o que impõe 

uma direção que é a partir de um processo que tu muda aquela situação, e não de uma 

ação que você vai resolver de uma hora pra outra. 

Mas a saúde pública brasileira, o campo da saúde coletiva, ele tem tecnologia pra isso, 

que é essa prática da redução de danos, que é essa prática da atenção básica em saúde, 

que é a prática da saúde mental nos centros de atenção psicossocial, os CAPS, que é 

toda uma aposta. Uma pessoa não fica em uma situação absolutamente desesperadora 

por ela, ela fica a partir de uma complexidade de fatores, de relações, então, tem a ver 

com o lugar onde ela vive, quais são os laços comunitários, qual é a rede de proteção 

dela, tem uma complexidade de fatores. A aposta desses serviços é atuar perto do 

território, que tu possa construir alternativas de tratamento no próprio território. Por 

exemplo, uma paciente nosso na Central do Brasil, morando lá, delirando, sempre em 

um processo delirante, em um processo psicótico, a gente conseguiu articular que o cara 

da banca de revista que tinha um contato, ele ajudava a dar a medicação pra ela. Então, 

na verdade, tu ativar a força da comunidade, das relações comunitárias, porque essa 

ideia de que o problema da droga é o problema da pessoa, e que se tu intervir só na 

pessoa tu vai resolver, é uma concepção bastante capitalista e individualista, que pensa 

que a pessoa é por si, mas a pessoa se faz, eu sou o que eu sou, vocês são o que vocês 

são, nas relações que a gente tem. Ele serve para essa galera que tá ferrada, eu não posso 

entender o crack sendo a causa da situação, eu tenho uma situação social bizarra, uma 

situação de desigualdade, de injustiça e iniquidade, de extermínio histórico, de 500 anos 

de violência.  

E sim, a gente tem tecnologia pra isso, só que essa tecnologia pra encaminhar essas 

questões...e isso a gente via nesses trabalhos processuais, que é um ano acompanhando 

a pessoa, criando pequenas estratégias de substituição, ou até de abstinência, de não 

usar, ou às vezes até a pessoa é internada, volta, articular com a família, é uma série de 

tecnologias que tu usa. Começar a cuidar da ferida dela já é uma diferença, tem um 

trânsito, uma transformação da própria vida da pessoa que tu precisa fazer, que tu não 

faz em uma semana, ou em um dia, ou em um mês. É um processo, e esses processos 

das pessoas que conseguiram fazer, melhorar a sua vida, que são poucas, porque esses 

serviços territoriais não são investidos. Só que isso exige algumas coisas que a nossa 

sociedade não quer fazer, a cada vez quer fazer menos, que é apostar no processo, o que 
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implica de tu sair de uma lógica imediatista e de uma lógica que eu só olho pro 

resultado, e implica no investimento em política social, em política social de 

continuidade. 

Se você for olhar a mudança que esse governo fez na atenção básica, pra tirar esse 

trabalho que é processual, e só centrar o trabalho em saúde em indicativo: fez exame, 

não fez exame, tem doente, não tem doente. Mas como é que tu quantifica um trabalho 

que é relacional, que é de processo? (A) grande questão da OS, que pregava a 

privatização, não era o fato de quem me pagava ser uma OS, esse pra mim não era o 

grande problema. Mas no cotidiano de trabalho qual era o problema, o problema é a 

lógica privatista que vem, de como é que tu mensura o trabalho, de como é que tu avalia 

um trabalho, a lógica privatizante vem no sistema OS, (mas) ela pode ser estatal e ainda 

ser privatizante.  

 

*** 
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12. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania da ALERJ 

 

No momento de conclusão da escrita desse relatório, já se passavam quase nove meses 

sem a Marielle.  

Marielle Franco participou desde o início da construção do mandato do deputado 

estadual Marcelo Freixo. Nossa querida Mari foi coordenadora da Comissão de Direitos 

Humanos e trabalhou incessantemente na construção de um espaço que promovesse o 

acolhimento e o atendimento das vítimas e familiares da violência do Estado. Ela foi 

responsável - junto com muitas outras e outros - pela construção da Comissão como um 

espaço com o qual mulheres negras, homens negros, pessoas pobres, pessoas cuja vida 

fora marcada pelas violações praticadas pelo Estado, pudessem se identificar e confiar. 

Especialmente as mães negras, que lutam pela memória de seus familiares mortos, 

torturados e desaparecidos pelas forças do Estado no presente. 

Marielle foi eleita vereadora da cidade do Rio de Janeiro em 2016, com mais de 46 mil 

votos, e iniciou seu mandato em 2017. Com um mandato coletivo, Mari defendeu, em 

uma câmara de vereadores dominada por homens brancos e por forças políticas 

conservadoras e reacionárias, os direitos da mulheres, os direitos LGBTQI, os direitos 

dos negros e negras, os direitos da favela. Marielle era mulher, mãe, negra, favelada, e 

corajosamente afirmava seu amor e patilhava sua vida com outra mulher. 

Marielle e Anderson Gomes, que dirigia o carro no qual estavam, foram brutalmente 

executados em 14 de março de 2018. Em dezembro de 2018, seguimos sem resposta. 

O testemunho coletivo aqui registrado contou com a intensa e linda presença de 

Marielle.  

Companheira me ajude 

que eu não posso andar só. 

Eu sozinha ando bem, 

mas com você ando melhor. 

 

Marielle e Anderson, PRESENTES. 
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 Testemunho Coletivo da CDDHC /ALERJ 

 

Sidney Telles: Meu nome é Sidney, Sidney Telles, eu cheguei na Comissão de Direitos 

Humanos a partir do mandato do Marcelo Freixo. Entrei no mandato em 2007, abordado 

primeiramente pela Marielle (Franco), na PUC, num evento da PUC. Depois fizemos 

uma conversa lá no gabinete com o deputado e com a coordenação do mandato, e eu fui 

convidado a compor a equipe. A equipe ainda estava sendo formada. Entrei exatamente 

em abril de 2007 e no mandato. E a partir da CPI das Milícias em 2008, o mandato 

ganhou projeção e precisava também ocupar um espaço que desse mais visibilidade às 

lutas daquele mandato. (...) Vários segmentos da sociedade estavam representados ali 

naquele mandato. E quando, em 2009, o deputado Marcelo Freixo assumiu a 

presidência da Comissão de Direitos Humanos, esse grupo foi deslocado para atuar na 

Comissão de Direitos Humanos. Marielle representando o grupo que atuava nas favelas, 

Isabel Mansur já tinha uma história de atuação dentro do sistema prisional, junto com 

Marcelo Freixo, Tomás Ramos que já tinha uma trajetória na defesa dos direitos das 

crianças e adolescentes, eu que vinha do DEGASE, numa experiência do sistema 

socioeducativo, e também tinha o Guilherme Pimentel, que atuava mais ligado aos 

movimentos estudantis na época, e o Léo Haua, do movimento dos trabalhadores rurais 

sem terra. E ali assim, no início nós ficamos assim meio tontos, né? Era muita 

responsabilidade, era uma experiência nova, nós não tínhamos sistema nenhum. Tudo 

era anotado em papel. E aos poucos nós fomos construindo aquele espaço como espaço 

de referência pra sociedade, principalmente para os movimentos, para as pessoas que 

sofreram algum tipo de violação. 

Marielle Franco: A gente tinha os estagiários né, depois? 

Sidney Telles: É, no início a Verônica (Freitas) era estagiária da Comissão. Primeira 

estagiária foi Verônica, Raquel, Gabriel, que era estudante da UFF também.  

Marielle Franco: Sou Marielle, tô na construção da comissão e do mandato desde o 

início. Quando eu falo de dar um passinho atrás, é porque eu acho que, quando o Sidney 

trás de 2007 a 2009, acho que é um corte. Mas pra gente pensar o lugar histórico que 

fundamentou a Comissão de Direitos Humanos, e acho que por mais institucional que 

seja a Comissão de Direitos Humanos, também é preciso lembrar que ela tem uma 
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presidência, que ela tem um processo de eleição, que se não tivesse mandato (do 

Marcelo Freixo), não tinha Comissão de Direitos Humanos, né? Começa essa luta, esse 

lugar, que aí também eu aproveito para apresentar e falar um pouco da história. Acho 

que esse momento é um momento de celebração...e mais uma vez, como a gente 

construiu e aprendeu junto, com comida, com mesa, com conversa igualitária, com as 

construções que a gente vai fazendo, que a gente vai acumulando...Em 2006, quando a 

gente faz a campanha do Marcelo (para deputado estadual), e aí eu to falando de uma 

primeira campanha do PSOL, to falando da Maré, a gente tá falando de um início dos 

anos 2000, aonde o acirramento das violações de direitos humanos, marcam as favelas, 

da perda de pessoas queridas, do aumento das incursões (policiais), do aumento do 

poderio bélico. Lógico que hoje eu faço essa análise, mas na época, eu tava fazendo a 

campanha de um professor de história, que tava falando do direito à vida, de direito à 

favela. Em março de 2006, eu participei na Cinelândia do início da campanha contra o 

Caveirão. Acho que esse é um marco importante, eu não acompanhava muito os 

movimentos de direitos humanos, de moradia, com relação à violência nesse 

sentido...Tinha ouvido do "Posso me Identificar", sabia, óbvio, da Chacina do Borel, 

mas aquilo não me marcava como passou a me marcar ali a campanha contra o 

Caveirão. Mas é a aula que o Marcelo dá no pré-vestibular comunitário - eu já tava na 

faculdade, mas enquanto favela e não ter educação de qualidade, pra mim foi necessário 

fazer o pré-vestibular comunitário....Então, no início de 2006, o Marcelo enquanto 

professor de história, vai dar uma aula da ditadura de ontem e de hoje, e nesse lugar das 

construções de fazer a gente pensar porque que tava morrendo gente nossa. Bom, e 

nisso, a gente faz o processo eleitoral marcado por um processo pedagógico que era 

"Nós temos direito à vida, nós favelados temos direito à viver e não morrer". 

Felizmente, ele foi o último deputado eleito, com o coeficiente eleitoral da Heloísa 

Helena, que foi candidata à presidente à época. O Marcelo entra com 13 mil e poucos 

votos, e acho que hoje, estando no lugar de vereadora, esse é um elemento importante 

para a gente entender a política. Ele foi o último deputado a entrar, com o coeficiente 

eleitoral. Então, a gente chega na Assembleia Legislativa, em 2007, propondo e falando 

de milícia e direitos humanos, mas com uma casa que não tá acostumada com a nossa 

cor, com o nosso corpo, a nossa vida, a nossa luta, negando esse direito. A Comissão de 

Direitos Humanos não tava dada. E pelo contrário. O Marcelo ouve - e lógico que 

inevitavelmente vamos falar do Marcelo enquanto figura, mas a gente tava marcado por 

isso também - que tava chegando agora e tava querendo sentar na janela. De uma luta de 
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quem tava falando de direito. De direito do favelado! Enfim...Então, desde o primeiro 

momento, a disputa pela presença na Comissão de Direitos Humanos foi um processo 

de acirramento. Assim como na Comissão de Educação, pelo menos na minha memória 

são as duas que ele (Marcelo) tá logo de pronto. E acho que a de educação ainda era 

suplente. 

Bom e a gente tinha o histórico do presidente (da Comissão de Direitos Humanos), o 

Alessandro Molon, que era o presidente da comissão por ser uma pessoa atuante, e tinha 

sido reeleito. Não tinha um vácuo para o Marcelo entrar. Foi uma disputa, foi uma 

construção. Bom, então nós ficamos na vice-presidência da Comissão de Direitos 

Humanos, de 2007 à 2009, acho que o Sidney traz já esse histórico, não vou me repetir. 

Mas queria dar esse passo atrás, porque foi o momento da gente se entender, na 

transição de movimentos social, de favela, de movimento estudantil, pra luta de direitos 

humanos e pra ressignificar a luta de direitos humanos. E aí, já lembrando assim de 

momentos que marcam, acho que tem vários, mas determinado momento de março, não 

vou lembrar o ano, tentei lembrar de cabeça, mas não lembrei. Mas (foi) a primeira vez 

que a gente mediou, num março, num ato do Edson Luís (estudante morto na ditadura), 

na porta da ALERJ, quando o Caveirão vem pra porta da ALERJ violar direito da galera 

do movimento estudantil, que ali estava protestando por menino que foi vítima desse 

processo dessa ditadura lá atrás. 68.  

Então, assim, pra gente que tá na favela, vivendo tudo que o Caveirão traz, trazia, 

organiza...e muita da gente que não vivia isso, passou a viver ali, porque xingou, jogou 

água, foi pra cima, jogou bomba. E eu não to falando isso, pelo menos, tenho certeza, 

dos últimos 5 anos, e não...não é de 2013 pra cá. A gente, então, tá falando disso, do 

momento de maiores violações desse Estado. Porque o favelado tava acostumado a ser 

violado pelo Caveirão, e o Caveirão vem...Tem gente que falava inclusive da 

"democratização" desse espaço (de violação). Eu não acho (isso positivo), mas ao 

mesmo tempo foi bom pra gente se deparar com esse lugar da violação em vários 

espaços, e a Comissão de Direitos Humanos mediou, foi pra cima, atuou, resolveu. 

Então, a gente cumprir esses papeis da institucionalidade na porta da ALERJ, se 

deparando com esse lugar da violação que viola na favela, mas viola também no centro, 

é uma das marcas desse processo que, enfim, me marcou tanto nos anos da Comissão de 

Direitos Humanos. 
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Mônica Cunha: Me chamo Mônica Cunha, chego na Comissão em 2016, também 

depois do apoio de Marielle, enfim, dessa articulação que começou por você, né? Chego 

nesse espaço. Mas um espaço que é novo, da minha inserção direta. Porque não é um 

espaço novo enquanto conhecimento, enquanto já estar dentro dele desde o início, né? 

Porque também recebo o convite porque venho de movimento social, venho de uma luta 

enquanto representação dos familiares que são vítimas desse Estado, e tanto do 

encarceramento quanto dos assassinatos, feitos pelo Estado, a esses filhos dessas 

mulheres, a esses maridos, enfim, a esses entes queridos dessas mulheres e que essas 

mulheres perdem e perderam nesse tempo. A minha historia se inicia em 2000, quando 

meu filho aos 15 anos vai cumprir medidas socioeducativas, e depois de quatro 

entradas, idas e vindas, ele é assassinado em 2006. Então, assim, a minha aproximação 

com o Marcelo Freixo, vem ainda dele encarcerado, ele cumprindo medida 

socioeducativa. A gente sabe que na lei é cumprir medida socioeducativa, mas na 

prática é encarcerado, porque  tristemente ainda essas medidas de fato não são 

cumpridas (nos termos legais da socioeducação). 

Então, eu conheço o Marcelo numa reunião, com outros familiares, enfim, por conta de 

lutar pelo direito desses meninos, que existe dentro de um estatuto, mas não existe na 

prática. E passo a conhecer o Marcelo falando e querendo as mesmas coisas que aqueles 

familiares naquele momento queriam para aqueles meninos. Então, começa aí a minha 

inserção e ter uma porta aberta dentro dessa Comissão de Direitos Humanos, pra mim 

vir, e trazendo os familiares, e tendo Marielle desde já como parceira, para ter a escuta 

para aqueles familiares, deles virem falar de todos os abusos, de todas as violações, de 

todas as discriminações, que eles passavam tendo os filhos dentro daquele lugar. 

E por todo esse caminhar, hoje estou dentro desse espaço. Já chego num espaço que já 

tá meio que construído, que teve outras pessoas e outras pessoas fortes e significantes 

que construíram, mas a vinda minha e de outros novos que vieram junto comigo, é pra 

dar continuidade e colocar, com mais força e mais fortalecimento, esse espaço. Que hoje 

estou dentro dele, vendo o quanto ele é necessário, o quanto ele é importante existir. 

Porque de fato, só a gente dentro daquela comissão, para a gente ver o que acontece 

dentro desse Estado. Pra gente ver como de fato esse Estado está adoecendo as pessoas 

que vivem dentro dele. Quer dizer, eu tinha uma ampla e tenho um amplo 

conhecimento, né, de estar junto desses familiares, principalmente as mulheres e as 

mulheres negras, né? Dentro de favela, dentro das unidades, na fila das unidades, 
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principalmente nas portas dos cemitérios, mas não tinha uma amplitude de uma 

sociedade. E hoje me deparo com diversas pessoas, por diversos motivos, vindo pedir 

assistência dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, enquanto eu achava que o 

Estado só fazia mal a essas mulheres, de fato eu vejo que o Estado faz mal a uma nação. 

À muita gente. Claro que muita gente ainda é (a) maior parte negras e negros. Porque 

nós ainda somos o maior número nesse estado e o maior número a ser violado. Então é 

uma mistura de sentimentos. De dor, mas de poder estar ali, né? Falando e 

encaminhando e orientando...É um trabalho que eu gosto de fazer, aprendi a fazer.  

Mas ao mesmo tempo também me deixa muito triste, porque muitas das vezes a gente 

não pode evitar morte, evitar nesse momento que já houve...Marielle fala do lançamento 

da campanha em 2006; em 2017, a gente tá de novo lançando (a campanha contra) o 

Caveirão, parece assim ao olhar dos outros que a gente não fez nada. A gente fez e faz 

muito. Mas parece que quando a gente conseguiu um status na diminuição dessa 

violação, parece que agora ela vem com força total, e passa realmente em cima da gente, 

em cima dos outros, mais forte que o Caveirão. Então, tamos aí de novo, fazendo uma 

campanha contra o Caveirão. Porque ele tá matando mais do que nunca.  

Tá dentro, estar nesse conjunto, é muito bom, porque por mais que esteja nesse 

momento tudo ruim, é saber que estamos do lado dessas pessoas, que tão com gás. As 

meninas que acabaram de chegar, que são as estagiárias, novas de idade, novas de lutas, 

novas de conhecimentos, não tem, não tinham, até entrar, nenhum cotidiano nesse dia a 

dia dessas lutas. É dar gás pra gente que já tá, não só com idade, mas também meia 

cansada. Então, elas chegam dando esse gás pra gente de juventude, de inspiração, então 

vamos lá, vamos continuar, enfim.  

Marielle Franco: Mônica traz dois elementos que eu queria dialogar, na verdade três, 

mas um eu vou levantar bola só, pra Dejany. (risos) Eu fui coordenada pelo Sidney né 

cara, então assim, do lugar...e eu fico muito feliz - e aí se a Dejany e o Antônio não 

tiverem fazendo isso vocês falam (risos), vamos dar um humor nesse negócio que é 

muito sério! (risos) Vamos lá, tem umas coisinhas pra falar...(risos) Desse lugar da 

comissão que tá junto, que atende, que elabora, isso não fui eu que inaugurei quando 

coordenei, isso eu aprendi com Sidney Telles, acho que isso é importante da gente dizer, 

dos que vieram antes de nós, e desse lugar dos mais velhos, e de quem ensina, né?  
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É a nossa vida, é a angustia de ligarem "Tá tendo tiroteio aqui", e a gente "Vamos 

ligar!" "Vamos ver quem é", "Procura informação", "Vamos acionar os órgãos, porque a 

gente é fiscalizador". Mas a gente não tem colete salva vida e nem colete a prova de 

bala, melhor dizendo...E nem condições de "Decreta-se agora que pare o tiroteio na 

Maré", nós não estamos no executivo, pelo menos não por hora. Então assim, estar 

naquele lugar, principalmente da gente, que quem não tá nesta classe, tem a identidade 

de classe e vive junto, então esse é um elemento importante, e a gente vai fazendo. 

Então o aprendizado dessa nova forma de coordenar de estabelecer, eu não tenho 

dúvida, a gente faz hoje lá na Comissão da Mulher, lá na Câmara, reunião, café, 

encontros, que faz parte do que a gente aprendeu coletivamente na Comissão de Direitos 

Humanos.  

Eu queria trazer um ponto e um elemento que foi, que desde o primeiro momento a 

gente queria que as "Mônicas" tivessem acolhidas naquele lugar. Pra isso a Comissão de 

Direitos Humanos precisava se reconhecer. Porque quantas vezes você teve lá junto 

antes de fazer parte (se direcionando à Mônica Cunha)? E quanto que foi importante pra 

gente? E outra coisa, a gente não era amiga! A gente se conheceu na luta! E virou uma 

amizade de reconhecimento, de uma história de vida. E eu brincava e fico muito 

tranquila, porque ao mesmo tempo, isso é lugar de trabalho. Então, quando a Mônica às 

vezes tava lá e eu falava "Mônica, a gente vai fazer uma reunião. Você pode esperar um 

pouquinho?" Ou então, "Você pode ficar por aqui", porque era a tua casa! Né? E ao 

mesmo tempo, da gente ir aprendendo, construindo, e foi fundamental, quando a gente 

começa a fazer uma auto análise, e entender que a nossa história precisava estar ali. 

Quando a gente começa a ver "quem tiver na comissão precisa ter essa cor, essa história, 

esse gênero, esse lugar de reconhecimento, esse lugar de reconhecimento,..". Quando a 

gente entendeu que a gente já estava com estofo político pra dizer que quem ia fazer a 

seleção da equipe dos estagiários era a gente e não a ALERJ...É óbvio que isso não tá 

dado em 2007. Por isso que eu queria trazer esse histórico de 2007 a 2009. Não tava 

dado.  

Quando, e aí eu quero muito agradecer, porque eu acho que a gente constrói e leva pra 

vida essa relação afetiva que tá aqui, o processo de seleção e de entrada da Dejany...Eu 

conheci a Rejany, eu não conheci a Dejany. Ela vem pelo lugar que a gente tava 

entendendo que precisava de uma psicóloga. Percebe? Por mais que a gente tenha afeto 

hoje, carinho, respeito, tinha o lugar de cuidado com a coisa pública. Da compreensão 
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de que, não era a amiga que eu queria trazer, porque nós não nos conhecíamos. Eu  

precisava de uma psicóloga, e de uma psicóloga preta, e de um lugar de uma mulher que 

pudesse olhar pra Mônica, e a Mônica olhar pra ela, e a gente se reconhecer na luta, 

porque isso faz diferença.  

Lembrei, ia falar do Guilherme (Pimentel), uma pena o Guilherme não tá, ele tá fora, 

sugiro que conversem. Cada um com a sua sensibilidade histórica, eu brinco que ele era 

um prodígio, o Guilherme é um cara que tenho muito carinho, só cresce. E tenho muita 

tranquilidade de falar que o Guilherme é um menino branco da Tijuca. Então, o 

Guilherme podia pautar o que é um grupo de trabalho terapêutico antes de eu pautar. Eu 

achava que psicólogo era coisa de maluco, até um tempo atrás. Hoje eu faço análise 

(risos). Eu lembro como se fosse hoje, o Guilherme falando: a gente precisa se cuidar. 

Acho que se o Sidney não falou, depois...Hoje a gente tá dando uma entrevista, mas isso 

aqui se assemelha muito ao grupo de trabalho terapêutico, (que foi) depois estabelecido 

pela Dejany, mas num processo que a gente só faltava se matar. "Que que a gente faz", 

"Como que a gente manda um ofício?". A gente foi colocado lá dentro, e eu fico muito 

tranquila de falar isso, porque acho que isso tem que ser dito. A Comissão de Direitos 

Humanos anterior não deixou nada de documentação pra gente, de 2007 a 2009, isso 

precisa ser dito. Com todo respeito que eu tenho ao deputado federal Alessandro Molon. 

Isso precisa ser colocado. A gente tinha relações pessoais, com a Érica, com aquele 

outro menino que eu esqueci, com o aquele outro menino que esqueci...o Célio. (Essas) 

pessoas que nos orientavam, ajudavam um pouco, mas em termos de 

documentação...Hoje, passando pela Comissão de Direitos Humanos, eu até entendo o 

cuidado com a nossa documentação, mas a gente começou do zero. Quando o 

Guilherme estabelece, quando a gente vai construindo programa, atendimento, era no 

papel, passa a ser online, isso é um trabalho, isso não tá dado não galera, e acho que isso 

é importante do histórico. A gente tem processos difíceis, quando dava por exemplo 

violações de direitos, porque eu acompanhei até perícia de local, exumação...Quando o 

bicho pegava, dependendo da situação, que a gente tinha que ir pra rua, cansaram de 

ficar um estagiário atendendo todo mundo lá. 

E aí vou passar a bola, porque esse é um processo muito coletivo, e que só pode ir se 

aperfeiçoando quando a gente tem um grupo, vai crescendo, amadurecendo, errando, 

acertando, se fortalecendo na Casa, tendo mais contato com mães, fazendo redes de 

apoio, os estagiários e as estagiárias, foi um lugar de um carinho e de um processo que 
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eu tenho muito afeto. Porque foi quando a gente percebe que dá pra vir sendo mulher e 

assumindo responsabilidade e estar na linha de frente. Dá pra vir com o nosso histórico 

de favelada e assumir ali um papel importante. 

Nem sempre a gente teve parcerias maravilhosas, como citaram, da defensoria...A gente 

- e eu não tenho dúvida, porque eu quero que isso entre para a história -  a gestão do 

defensor geral Nilson Bruno foi deprimente, catastrófica para o nosso processo. 

Lamentável. E acho que para nós, negros e negras aqui, (isso) precisa ser colocado. 

Porque foi um cara que fez um desserviço, um cara que levou a Vila Autódromo pro 

fim, foi um cara que retira a doutora Maria Lúcia do Núcleo de Terras e Habitação e 

coloca o Francisco Horta, dificultando a nossa intervenção, e o direito à 

moradia...porque não era com a Marielle nem com a Comissão de Direitos Humanos. 

Era dificultar o direito à moradia e tudo que tava colocado.  

A gente pôde desabrochar junto, eu não tenho dúvida que o meu lugar hoje de defensora 

da pauta das mulheres, para além do feminismo que tá colocado - porque já era 

feminista, já disputava a questão da mulher, eu sou mãe de uma menina, sou casada com 

uma mulher -, para todas as questões que me tocam com relação a questão da 

mulher...Ver as mulheres que procuravam direitos, as Mônicas da vida...e aí eu fiz 

questão - e não lembro, acho que foi o Vinícius que fez o cálculo tembém -...a gente 

imprimiu o relatório dos atendimentos. E acho que mais de 65% eram mulheres que ou 

eram as que eram violadas, ou as que procuravam os direitos. Então, era a mãe, a filha, a 

mulher, a irmã, a vizinha, mas era a mulher, aí a pauta virou o debate de gênero e 

direitos humanos, central, que me constitui até hoje. Então, assim, isso é fruto, desde lá 

o início, eu, Bel Mansur, Raquel, mas é fruto das estagiárias, é fruto das mães e é fruto 

dessas mulheres que passaram e passam. Como eu olho essa semana quando eu tive lá, e 

vejo vocês, sinto saudade, é boa essa passagem de bastão que Mônica trouxe, quando a 

gente olha hoje pra vocês (se direcionando às estagiárias) e quando eu vejo o nosso 

desabrochar junto, né Michelle (Lacerda)? Michelle e Gizele (Martins), nesse sentido, 

de deixar de ser "só a favelada" pra ser a mulher que atende e precisa ter segurança e 

estofo para atender uma violação que tantas vezes nós passamos. Quantas revistas, 

quantos tiroteios, quantas agressões, o quanto de desespero, de não ter um lugar pra 

ligar...E faz diferença ter o telefone da Comissão, que alguém possa ligar, por mais 

louco que seja. Essas mulheres precisam ter essa escuta, esse lugar, que hoje tá aí na 
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mão de uma coordenadora, de um coordenador, de um amigo, desse lugar da mulher 

que faz diferença.  

Dejany Ferreira: Eu sou Dejany, sou psicóloga hoje, mas quando eu entrei na 

Comissão, eu estava psicóloga em formação, é isso que eu digo pros estagiários: "Ah 

sou estudante de direito", "Não, você é um advogado em formação" (risos). Eu entro na 

Comissão, a partir de uma conversa, né Mari? A gente tem um grupo de mulheres de 

Manguinhos que a gente construiu em 2009, 2008, por aí. Marielle era amiga da minha 

irmã, agora é minha também, posso dizer isso. Aí numa reunião ela falou: "A gente tava 

querendo estagiária de psicologia" e eu falei "Cara, posso mandar meu currículo?". Aí 

eu lembro que ela ainda falou assim "Você quer mesmo?", aí eu falei assim "Quero!". 

Aí, eu mandei o currículo e teve o processo seletivo, aí eu acho que eu ganhei a minha 

vaga quando eu falei que eu trabalhava na Delegacia Legal, era serviço de recepcionista 

de luxo - foi essa frase que eu usei - que não funcionava bem, mas que tinha uma rede 

de saúde mental. Eu sou militante da luta antimanicomial também, e aí comecei a falar 

um pouco desse meu lugar enquanto militante, estudante de psicologia, mulher, negra, 

moradora do morro do Tuiuti também, né? Então, eu me lembro muito, eu tava muito 

nervosa, eu conhecia a Marielle, mas eu olhava pra ela e pro Beto (Roberto Gevaerd), 

assim, e dizia "Ai meu Deus"...Mas chego na Comissão a partir da solicitação da 

equipe, e pena que o Guilherme não tá aqui, mas estar aqui foi fruto da insistência do 

Guilherme, ele ficou um tempo insistindo na necessidade que a equipe tinha, de ter um 

profissional dialogando, trocando. E eu venho com toda a experiência e a rede da saúde 

mental e da assistência social, que eu conhecia dentro do processo, porque eu trabalhei 

na (Colônia) Juliano Moreira como estagiária também.  

Então foi...eu to meio emocionada, to meio confusa aqui, nossa, é um negócio...Entrar 

como estagiária, estar como coordenadora, eu preciso agradecer Sidney, Marielle 

também...Eu lembro que eu era (uma) estagiária folgada, mas eu era (uma) estagiária 

que trabalhava, eu gosto de trabalhar muito. Eu lembro que, em algum momento, o 

Sidney deu um sustinho na gente. Eu obriguei ele a ir ao médico, e aí ele tava 

seriamente doente naquele momento, e aí eu meio que fiquei coordenando os 

estagiários, assim, e foi muito interessante esse momento da Comissão...E eu falo pras 

meninas que elas pegam um momento mais tranquilo, porque a gente aprendeu no fogo, 

assim...Os estagiários que entraram depois, o Vitor e o André, a gente aprendeu meio no 

fogo. Porque o Rio de Janeiro tava pegando fogo e os assessores precisavam estar em 
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vários lugares ao mesmo tempo, e a gente precisava tocar a Comissão enquanto 

estagiário, então é um lugar de aprendizado, nossa...Eu sou outra pessoa. 

Importantíssimo, ter muita coisa pra dar, mas receber muita informação, muito 

conhecimento. É um lugar realmente igualitário. Por isso que eu posso hoje ter chegado 

como coordenadora, e o lugar que eu ocupo tem a ver com as coordenações que me 

coordenaram, Sidney, Marielle e Beto, porque a escuta, e o estagiário tem um lugar 

ainda hoje na Comissão, e espero que continue assim, um lugar de fala. Ninguém olha 

pro estagiário e fala "Ah, você é um estagiário", eu falo pras meninas, "Vamos lá, eu 

entrei como estagiária, vamos dar ideia, vamos tocar, porque aqui é um espaço de escuta 

e a gente pode construir coisas interessantes juntas". Eu não sei, tenho muitas coisas pra 

contar ainda, pensar que eu entrei em 2010, hoje é 2017, são sete anos de comissão, ser 

estagiária, assessora, assessora coordenadora, troca, e o atendimento às mulheres, o 

grupo (terapêutico da equipe) que eu coordeno dentro da Comissão...É muito importante 

a percepção, a minha percepção e a percepção generalizada, de como a partir do grupo 

há muitas mudanças dentro da Comissão de Direitos Humanos. A gente fala da gente, a 

gente fala das nossas dificuldades, mas fala dos casos, divide tudo, isso também é muito 

importante, né?  

Então, eu tava emocionada com as falas aqui e veio uma emoção, também, porque são 

sete anos trabalhando na Comissão, lidando com muitas violações, muitas escutas, 

muitas coisas, e esse ano, foi a minha família que foi vítima dessa violência de Estado. 

Eu perdi a minha tia assassinada no Jacaré, em agosto desse ano. Então, eu sempre tive 

muita empatia, muito cuidado, sou eu quem atende todas as mães que perderam seus 

filhos, sou eu que ligo para todas elas, eu atendo todas elas, as mães dos policiais 

também, que perderam seus filhos, as mulheres que perderam seus maridos. E esse ano, 

foi a minha família assim que foi vitimada. Eu lembro que eu liguei pra Mari, pro Beto, 

e disse "Cara, a vítima agora sou eu". Então, que bom que tem esse espaço para poder 

dialogar, pra poder acompanhar e ter...porque no caso da minha família eu tinha as 

informações, já tava há muito tempo fazendo isso, atendendo, encaminhando, mas a 

minha cabeça deu um nó, quando era comigo. 

Tem algumas mães específicas que nossa...quando eu encontro nos atos e dou 

abraços...Ana Paula, de Manguinhos, é uma delas. Porque eu liguei pra ela 10:00 horas 

da noite, no dia que o filho dela foi assassinado, mas quando foi comigo foi, é, está 

misturado nisso, sabe? Mas to aqui, e continuo ligando, continuo atendendo, continuo 
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fazendo meu trabalho na Comissão, esse trabalho essencial e importantíssimo que nós 

temos. Essa equipe multidisciplinar, que a gente precisa realmente falar dessa 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, que a Comissão tem, que eu acho que faz 

toda diferença para o tipo de trabalho que a gente faz. A gente precisa, também, 

agradecer ao Marcelo, porque ele abre esse espaço e fala "Ó, a equipe vai escolher a 

equipe". E a gente vai vendo dentro das necessidades como a gente vai ampliando esse 

lugar de trabalho, e hoje quem escolhe as pessoas somos nós. 

O quanto é importante para as outras famílias, para as outras mulheres, a forma como a 

Comissão se estruturou e é estruturada e como a gente encaminha as coisas. É essencial 

para o estado do Rio de Janeiro, a gente tá num momento complexo de desmonte, de 

vários direitos e vários serviços, mas mesmo assim a gente continua. Pra mim, a 

Comissão é o nosso lugar, o meu lugar na Comissão é poder amenizar o sofrimento de 

alguma maneira, é indizível. Já que a gente não pode impedir que ele aconteça. Quando 

essa semana a gente atendeu alguns familiares do Salgueiro e a menina olhou pra gente 

e falou assim "Obrigada, por favor continuem fazendo isso, vocês não tem ideia do que 

foi o telefonema de vocês pra gente, a gente não sabia o que fazer, pra onde ir, e 

ninguém nos procurou. Por favor!" E ela falou isso umas três vezes durante o 

atendimento. E a Comissão é isso, né? É o acolher, a gente só é capaz de encaminhar 

pra resolução de problema porque a gente é capaz de acolher, cuidar e ouvir. Eu sou 

uma profissional da escuta, né? E eu acho que mais do que tudo, (o que) a gente faz (é) 

ouvir. Por isso que a gente consegue fazer os encaminhamentos, e acolher, e é por isso 

que os nossos telefones não param de tocar.  

Antônio Pedro: Eu sou Antônio, estou hoje junto com Dejany coordenando a 

Comissão, acho que o meu depoimento vai voltar um pouco, porque eu, assim como 

Mônica, eu atuo né, em parceria, a gente apoia e construiu uma série de atividades ao 

longo desses anos, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, antes de eu 

entrar na Comissão. Eu entrei na Comissão em 2015, mas na verdade, desde 2007 a 

gente desenvolve ações junto com o mandato, e a partir de 2009, quando o Marcelo 

assume a presidência da Comissão, acho que já perdi, não tenho noção de quantas 

audiências públicas, quantos atendimentos conjuntos, a gente fez ao longo desse tempo. 

Eu venho de uma trajetória no campo dos direitos humanos, que se inicia ali quando eu 

tava no movimento estudantil. Ainda em 2005 pra 2006, participo daquele momento da 

campanha contra o Caveirão, organizamos um encontro de estudantes de direito 
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pautando a questão do discurso da segurança pública, esse era o tema do encontro. Que 

a gente botou a foto do Caveirão no cartaz para marcar a posição, para fortalecer a 

campanha contra o Caveirão naquele momento, na PUC, o encontro se dá justamente, 

por exemplo, na semana dos crimes de maio em São Paulo, que a pauta da Segurança 

Pública tava bombando. E dali...,na verdade, esse foi o primeiro momento que eu vi um 

contingente de estudantes de direito efetivamente voltando a sua atuação e 

demonstrando uma preocupação com a questão da violação de direitos humanos e 

principalmente da violência policial. Ali foi quando eu me decidi pela trajetória e de lá 

eu vou trabalhar na defesa de direitos humanos como estagiário de direito numa ONG 

que prestava assistência jurídica à vítimas de violência. É quando eu conheço Mônica, 

quando eu conheço Sidney. A Mari, eu conheci ali na campanha do Caveirão. O 

Marcelo, eu conheci nesse encontro lá da PUC que eu tava falando, numa palestra que 

ele fala sobre Caveirão especificamente. E de lá pra cá (foram) várias ações em parceria.  

Eu nesse lugar do homem, branco, classe média, estudante universitário, quando a gente 

pensa na Comissão de Direitos Humanos, a gente pensa nas ações públicas da Comissão 

de Direitos Humanos, nas audiências públicas, casos que a comissão acompanha que 

tem visibilidade, as inserções midiáticas, no acompanhamento, no enfrentamento às 

violações de Direitos Humanos, mas a Comissão de Direitos Humanos quando você tá 

dentro é outra parada. E isso assim, eu posso dizer porque isso marca muito a minha 

atuação junto à comissão. E você vê, o que que é... Eu sou um quadro técnico, eu venho 

do atendimento, eu sou formado no atendimento, acho que isso é um depoimento 

importante aqui, eu sou um entusiasta da equipe multidisciplinar, eu fui formado nessa 

modalidade, de equipes que tenham equipes de atendimento jurídico, social e 

psicológico. Equipes que buscavam uma atuação interdisciplinar, né? Que muitas vezes 

não é possível, mas tem que ser um objetivo. E acho que na Comissão tem muito disso. 

A Dejany orientando a família de como entrar na justiça atrás do seu direito, a Ize 

(Laíze Benevides), a Bebel (Isabel Pereira) dizendo "Cara, você tá precisando de 

terapia". É isso. Porque é esse funcionamento, multidisciplinar, interdisciplinar 

efetivamente que a Comissão...é porque a gente faz isso o dia todo, né? As pessoas não 

tem noção, as pessoas não tem noção, do que é o dia a dia da Comissão de Direitos 

Humanos. O que é o dia a dia daquele calabouço. Aquele bolo de noiva por dentro, que 

é como a gente chama a sala da Comissão. Que cá entre nós, não é uma sala né? É uma 

não-sala, né? É um hall de elevador que foi adaptado pra ser a sala da Comissão de 
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Direitos Humanos. Não à toa que a Comissão de Direitos Humanos tá nesse lugar de 

não-sala também, que tem o simbolismo que a gente precisa. Nunca foi a atenção, 

prioridade no funcionamento da ALERJ.  

A gente precisa dizer que, a opção do mandato quando assume a Comissão de Direitos 

Humanos, de deslocar assessores do mandato pro funcionamento da Comissão de 

Direitos Humanos, é fundamental. As pessoas não tem noção que a Comissão de 

Direitos Humanos tem dois cargos. Não fosse uma opção política de tornar aquele 

espaço um espaço de luta, de fortalecimento da pauta de direitos humanos junto à 

sociedade civil, junto a sociedade como um todo, a Comissão de Direitos Humanos não 

funcionaria, porque são duas pessoas que não dariam conta da dinâmica, da demanda 

que é monstruosa, no Rio de Janeiro, a demanda por direitos humanos é monstruosa. E a 

ida do Freixo pra Comissão de Direitos Humanos traz toda uma demanda que 

acompanha a trajetória dele, que as pessoas identificam como defensor de direitos 

humanos, que é um cara que tá ali, professor dentro do sistema prisional, militante na 

causa do enfrentamento da violência policial na área de segurança pública, o cara que 

presidiu a CPI das Milícias. E a demanda de violência, de perseguição, de ameaça de 

morte por milicianos, porque trás essa demanda pra Comissão após o término da CPI 

das Milícias, a gente precisa dizer isso. Então é isso, é um espaço que tá ali de 

atendimento todo dia de 10h às 17h da tarde, chega de tudo, ameaça de milícia, ameaça 

pelo tráfico, ameaça pela polícia. Pessoas em situação de miserabilidade, pedindo ajuda 

- e que aumentou imensamente nos últimos 12 meses. Mesmo quem não estava aqui 

percebeu, ao longo de 2017, essa mudança. Pessoas chegando lá:  “Preciso de uma cesta 

básica, eu não tenho nada pra dar pro meu filho. Não tenho bolsa família, não tenho 

nada”. A gente recebe de tudo que você pode imaginar...é demanda pra Comissão de 

Direitos Humanos.  

E eu, nesse lugar de quadro técnico de formação no atendimento, ao entrar na Comissão 

de Direitos Humanos, eu vi, então, um elemento que até então pra mim não aparecia. 

Como isso que a Mari colocou, do lugar de fala, do lugar de origem, das pessoas que 

realizam o atendimento, muda o caráter do atendimento. Essa identificação do usuário 

com a equipe, mas principalmente da equipe com o usuário é muito diferente. Eu vivi os 

dois lados. Eu sou o homem branco que fiquei durante muitos anos atendendo o 

público, nem sempre nessas pautas genéricas, genéricas que eu digo amplas, com uma 

amplitude tão grande quanto na Comissão. Mas já coordenei programas de proteção a 
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pessoas ameaçadas de morte, já coordenei projetos de atendimento a famílias de 

adolescentes no sistema socioeducativo, fui do Mecanismo de PRevenção e Combate à 

Tortura, que fazia as fiscalizações no sistema prisional e atendia familiares, presos, 

pessoas vítimas de tortura. E a partir do acompanhamento diário do trabalho da 

Comissão, assim, o elemento empatia por identificação de gênero, de raça, fica muito 

claro. O vínculo construído é de outra natureza. 

Natália Santanna: Meu nome é Natália, eu cheguei na Comissão no final de 2013, eu 

cheguei como estagiária de direito, passei por um processo seletivo, na época eu tava no 

MPF, eu tava com uma experiência profissional em órgãos institucionais, defensoria, 

MP estadual, e fazia pesquisa na área de drogas e direitos humanos com a professora 

Luciana Boiteux, que é a minha orientadora até hoje, mas até em outro tema. Fiz a 

entrevista, fui selecionada, passei por um tempinho na geladeira da ALERJ, que assim, 

até ser chamada, é algo que dá pra escrever um livro. E aí eu cheguei lá, vinha de uma 

experiência institucional tipo MP, tinha meu computador, minha sala, cartão de ponto, 

órgão público, era luxo, né? Aí, cheguei na Comissão que era um espaço institucional 

completamente diferente do que eu tinha trabalhado. Com pessoas diferentes também. 

Porque quando entrei na Comissão, foi o Sidney que me recebeu pra fazer a entrevista. 

Aí, eu fiz a entrevista e era Mari, Dejany, Roberto. Era só vocês? Ou o Vitor tava? O 

Vitor tava também! Era um espaço completamente diferente, tava acostumada a atender 

pessoas, ou até não atender porque não era nossa atribuição, então a gente não tinha que 

lidar com isso.  Proibido, né? “A gente só manda pra outra pessoa porque essa pessoa 

não é nossa responsabilidade”.  

Nesse espaço aqui é só Comissão. Só quem é Comissão sabe o que é Comissão. Não 

existe outro, e é a vivência, a experiência da vivência. Que quando a gente...só tá a 

gente, a gente baixa a guarda legal. E aqui todo mundo já chorou em uma hora do 

depoimento. Todo mundo. É um trabalho pesado, um trabalho muito pesado. O primeiro 

caso que me fez ficar muito mexida, porque eu já tinha feito visita à presídio na época 

que eu fui da defensoria...Fiz algumas visitas com a Comissão, em conjunto com o 

mecanismo, que é uma política que a Comissão de Direitos Humanos tem, que é de 

continuar fazendo as visitas ao espaços de privação de liberdade. Foi um caso que eu 

nem conhecia pessoalmente, não tive tempo. Que era uma pessoa presa, um senhor que, 

enfim, tava preso por homicídio, e a irmã - a irmã não, minto - a filha ligava pra gente, 

porque ele tava com pedra no rim, uma coisa, assim, tratável que no mundo real você 
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toma remédio e a pedra se desfaz e você urina a pedra. Só que ele tava no presídio, e 

tava indo e voltando da UPA do Hamilton Agostinho. Aí a pedra do rim não saía, aí não 

tinha remédio, porque no presídio você tem dipirona, a UPA do Hamilton Augustinho 

era no complexo de Bangu, e a família morava no interior, e ela não tinha como visitar 

sempre, porque uma vez que uma pessoa entra no presídio, todo o custo que o Estado 

diz que essa pessoa tem, não se reverte em nada, pra além de uma parede grátis e 

pessoas que estão lá pra impedir que você fuja. Então, ela não tinha como levar material 

de higiene, ele não tinha roupa pra dormir, não tinha chinelo, porque a família não tinha 

como fornecer, então a gente mandou um monte de ofícios. Eu lembro que eu fiz muitos 

desses ofícios, para que ele fosse transferido para tratamentos médicos, para o 

subsecretário que coordenava essa questão das unidades hospitalares. A gente mandou 

milhões de ofícios para que ele fosse transferido, para que ele recebesse remédios. Pra 

que deixassem a família entrar com remédio, e ele ia piorando, e eu lembro da filha dele 

ligando, ligando, ligando, e (pausa)...aí eu não lembro em quanto tempo, eu acho que eu 

realmente não lembro em quanto tempo, e ele obviamente faleceu. E não foi o primeiro 

nem o último que eu atendi que faleceu. A questão, em relação a esse, que pra mim foi 

especialmente marcante...porque falava com a filha dele a cada semana, uma semana e 

meia, a gente às vezes se tratava pelo nome, reconhecia a voz. E quando ele morreu, eu 

atendi o telefone, como mais um atendimento que a gente atende por telefone, email e 

pessoalmente. Aí ela ligou e eu falei: “Oi fulana, como você tá?” E ela: “Oi Natália, 

queria falar com você.” Aí eu: “Oi, então, a gente mandou o ofício e tal”. E ela: “Então, 

meu pai morreu.” E aí, naquele momento, eu não conseguia mais falar. A Ana Marcela, 

que também trabalhava com a gente (e) era psicóloga, tava na sala, eu falei "cara eu não 

consigo, vou começar a chorar", entreguei o telefone pra ela, e ela encaminhou a partir 

daí. A filha do Antônio - o nome dele era Antônio - contratou advogado, processou o 

Estado, a gente tinha mais de 10 ofícios só dele. E ele era uma das pessoa que tava com 

esse problema, só uma, que tinha sei lá, cotidiano...só tinha dipirona pra dar e a pessoa, 

sei lá, com problema neurológico.  

Porque você cria um muro pra que você não adoeça, né? Porque não é um trabalho fácil, 

não é nem um pouco, fácil é última palavra que define. A gente aqui, todo mundo de 

coração aberto, porque é só a gente, mas a partir do momento que você ingressa no 

atendimento, existe um necessário resguardo da sua sanidade mental, por isso que o 

grupo de trabalho é uma necessidade permanente, né? Porque em algum momento você 
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precisa só chorar e falar “Que Estado assassino é esse  que a gente trabalha?”. Porque 

essa contradição tá colocada ali a todo momento. A gente é Estado e o Estado é o maior 

violador de direitos humanos que a gente lida. 

Aí criamos a rede de pessoas, de trabalhadoras e trabalhadores da Comissão, que 

permanece, né? Tem pessoas que já saíram da Comissão, mas se precisar, qualquer 

coisa é só ligar “Não sei, mas conheço o fulano, conheço o beltrano”. Que é boa parte o 

trabalho da Comissão, porque só o Estado não da conta - e a gente é o Estado naquele 

espaço de falar a polícia matou, e você tá lá como poder legislativo que tem o poder de 

fiscalizar a polícia - de lidar...Que a Comissão, não lembro quantas pessoas trabalhavam 

efetivamente. Eram três estagiários...umas seis, sete pessoas?  

Fiz pesquisa, continuo fazendo pesquisa, ler os textos, trabalhar com o que efetivamente 

significa criminalização da pobreza e seletividade penal...Não atendi, na minha vida, na 

Comissão, uma pessoa que não tivesse inserida em um dos recortes de gênero, classe e 

raça. “Nossa meu filho rico, foi preso por tráfico...” Eu nunca atendi. Acontece, o 

sistema penal tá aí...prende um branco classe média...enquanto isso a gente atendia 

todos os outros.    

Um dos milhões de saldos positivos da Comissão, além de conhecer pessoas 

maravilhosas, que vamos seguir juntas pra sempre, é que, em alguns casos, isso em 

muitos poucos, infelizmente, a gente conseguia ver a vida da pessoa melhorar. E isso 

que salvava. De cada vinte casos por semana, porque e média por dia sempre foi 

altíssima, você via um que representava uma efetiva melhora. Do tipo, soltaram o filho 

da Dona Lourdes, cara esse salvou o ano. “Nossa obrigada, porque o ofício fez com que 

entrasse o medicamento”...Caraca! Incrível! E cada pequena vitória naquele espaço de 

resistência, de construção coletiva, e construção coletiva real, a coordenação pegava 

tarefa, eu era estagiária e tinha tanto trabalho quanto Marielle, até menos, porque 

Marielle tava lá coordenando 10 mil lugares ao mesmo tempo. Pessoa onipresente.  

Laíze Gabriela: Meu nome é Laíze Gabriela, tudo isso, mas todo mundo me chama de 

Ize. Eu cheguei na Comissão em fevereiro desse ano, 2017. Mas eu também sou dessas 

que já vivia por perto da Comissão, vira e mexe tava por ali. Eu fui escutando a galera 

falar (aqui) e fui percebendo o quanto que minha historia é paralela ao que tava 

acontecendo aqui, de uma certa forma, na Comissão. Eu entrei no curso de direito na 

(Universidade) Federal de Sergipe, em 2007, militei no movimento estudantil, fui 
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militante da Federação Nacional dos Estudantes de Direito, tive uma militância muito 

virada pra militância nacional, foi muito pautada pelo Rio de Janeiro. Fui ouvindo vocês 

falarem e lembrando de quanto teve reflexo na minha própria formação também. 

Quanto Antônio fala do ERED, da CORED Rio, isso teve uma implicação central na 

militância nacional, principalmente por meio da UFF e, então, foram pautando a 

militância nacional, segurança pública virou uma das principais pautas da militância do 

país. Acompanhei o DDH abrir, o trabalho da Comissão, da militância de direitos 

humanos. Acabou que eu vim pro Rio, cheguei aqui em 2013, fui praticamente coagida 

a entrar no DDH desde que cheguei, muito por essa parceria que já vinha de muitos 

anos. Eu era responsável pelo acompanhamento político no Rio de Janeiro nos últimos 

dois anos na minha militância estudantil, foi quando eu me organizei no coletivo 

Levante, que não existe mais, e militei com boa parte dos estagiários da Comissão. 

Militei com Vitor, com Vinícius, com Gabriel, uma boa parte dos estagiários e tal, a 

minha história junto com a Comissão começou em 2014, com a Marielle e a Ana 

Marcela,  quando eu assumi no DDH a coordenação da área de educação popular em 

direitos humanos, por já ter uma trajetória de muitos anos nisso, Em Aracaju trabalhava 

com a pauta de cultura e acesso a direitos culturais e com acompanhamento de mulheres 

acampadas, mulheres do MST, em parceria com o MST, suprindo ali um vácuo em 

conjunto com o setor de formação do MST e o setor de mulheres. E aí, por conta dessa 

trajetória, eu fui convidada a coordenar o curso de direitos humanos do DDH, que foi 

pensado em parceria com a Comissão.  

Eu sou advogada desde 2014, e eu não conheço outra forma de advocacia sem ser na 

área a de direitos humanos e advocacia popular, nunca trabalhei na Defensoria nem na 

área institucional, não consegui ficar de sócia no escritório que eu criei, fiquei só três 

meses. Porque não me encontrei em outro trabalho...E acho que sempre esse trabalho foi 

muito junto com a Comissão, né? Acho que a centralidade do trabalho da Comissão no 

Rio de Janeiro tá aí né, articular as lutas do campo, porque você tem contato com 

diversas formas de militância em direitos humanos e acaba promovendo esses 

encontros. Sei lá, eu não teria contato com a Mônica antes da Comissão se não fosse 

através do Antônio...Então, esse papel de articulação do campo que a Comissão cumpre 

é importantíssimo também, pra que a gente continue tocando a vida, porque é essa coisa 

que a Natália falou de “eu não conheço, mas eu conheço quem sabe”. Aí você vai 
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passando, articulando, “vê com fulano, vê com sicrano, talvez fulaninho saiba”. E esse 

papel talvez seja um dos mais importantes.   

Acho que o caso que mais me marcou nesse ano na Comissão, eu não vou lembrar o 

nome dela agora mesmo, mas foi um caso que o mandato do (deputado federal) Chico 

Alencar encaminhou pra gente. Que era, enfim, uma mulher que chegou na Comissão 

durante o recesso, desesperada, tinha sofrido uma violência absurda, tinha sido 

convencida de que era louca, tinha sido internada compulsoriamente três vezes, sofreu 

uma violência tão grande que ela foi largada e destituída de qualquer direito, não era 

sequer reconhecida enquanto sujeito de direitos. Inclusive pelo judiciário, a juíza olhou 

pra ela e falou “Volta pro Ceará”, porque ela era do interior do Ceará.  Tipo assim 

“Você não tem direito nenhum, volta pro Ceará”. E a gente conseguiu com um 

telefonema sabe, porque às vezes o que gente faz é muito pouco, mas é esse pouco que 

muda a vida das pessoas. A gente ligou pra defensoria, conversou sobre a importância 

de articularem melhor as defesas nos diversos processos que ela tava respondendo, para 

que a defesa fosse efetiva, para que as diversas narrativas que iam sendo feitas nos 

diversos processos pudessem ser aproveitadas pra própria defesa dela.  

Michelle Lacerda: Eu me chamo Michelle, sou moradora da favela da Rocinha, estou 

na Comissão de Direitos Humanos, cai de paraquedas, não sou coco de pombo. A minha 

vinda pra Comissão, ela começa, primeiro, a partir de uma inquietude que começou a 

partir de 2012. E isso eu ainda não tinha intensa ligação política com a política, porque 

eu já tinha uma ligação política, mas não era com a política. Eu sempre briguei na favela 

por direitos, por acesso aos direitos, eu trabalhei doze anos da minha vida com teatro, e 

um teatro que não era acessível pra moradores da Rocinha, eu era bolsista num curso 

particular, então essa inquietude, essa busca de poder levar esse acesso a outras pessoas, 

começou a borbulhar dentro de mim a partir de um certo tempo. Começou a aflorar 

muito forte em 2012...2013 começam as manifestações na cidade, aí tudo começa a 

pipocar, aí eu já sabia que eu tava muito inquieta, então eu queria estar em algum lugar 

não sabia como nem aonde começar, mas eu sabia que parada não dava pra ficar. 

Sempre participei de projetos na favela, projetos que levavam acesso à cultura e 

educação, eu dirigia um curso de teatro pra crianças numa área mais humilde da 

rocinha, uma área onde as criaças não tinham acesso a muita cosa, a nada na verdade. 

Eu ia pra todos os atos, eu tava sempre envolvida com manifestações, mas eu não sabia 

que o nome disso se chamava militância em direitos humanos. 
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Aí foi quando aconteceu comigo. 2013 meu tio é retirado da porta de casa, torturado até 

a morte, na sede da UPP. UPP que um dia a gente pensou que talvez seria uma 

esperança, mas política de segurança sem política de educação, cultura e lazer, não é 

política em lugar nenhum. Aí a gente reúne a família, minha família não é pequena, 

minha avó teve doze filhos, e aí a gente começa a fazer atos, atos e atos, até que a gente 

solicita a presença da Comissão de Direitos Humanos, do presidente em pessoa. (Só) 

que não dava pra chegar lá né, levando em consideração que a família tava fechando o 

túnel junto com a favela, como é que o presidente da Comissão de Direitos Humanos ia 

chegar lá? Aí a gente encontra o Guilherme (Pimentel), que é a primeira pessoa da 

Comissão que eu tenho contato mais direito. E aí ele me chama pra conversar, porque e 

é isso, eu acabava montando os atos, fazendo eventos no facebook, mobilizando, 

chamando a favela, a partir de toda a representatividade que eu tinha em outros lugares. 

E aí o Guilherme vem falar comigo e eu naquela agitação de manifestação "Quero falar 

com ninguém não". Ele, eu lembro que o Marcelo (Freixo) consegue marcar uma 

reunião na Secretaria de Segurança Pública, que é a primeira vez que eu encontro com o 

Marcelo. Antes eu já havia feito campanha pra ele, já tinha feito alguns trabalhos, e já 

era uma eleitora, porque eu acreditava no caminho político que ele pautava. E aí aquela 

agitação de 2013, de mobilização, de busca mesmo por direito, por respostas, por, 

enfim, pelo direito de sepultar os nossos. (...) E aí o Marcelo vai na minha casa e me 

convida pra trabalhar na Comissão de Direitos Humanos.  

Aí eu chego na Comissão e pra mim era tudo muito novo, porque era uma pessoa que 

tinha sofrido tal violência do Estado, estando trabalhando no Estado. Porque o meu 

discurso era, primeiro, que eu não queria que a polícia investigasse a polícia, porque a 

polícia tinha matado meu tio. Então, como é que uma pessoa que cometeu um crime vai 

investigar...E a política era Estado, então quem matou meu tio obviamente era o Estado, 

então pera aí, então, eu to no Estado, mas o Estado matou meu tio? Foi uma confusão 

interna até eu conseguir estar na Comissão. A receptividade da equipe da Comissão, 

isso pra mim foi o diferencial, foi muito, muito, muito, diferente. Aí eu chego numa 

equipe que tem reunião toda sexta-feira, um grupo terapêutico onde a gente pode chorar, 

onde a gente pode rir, onde as pessoas abraçam a gente, onde tem um negão que me 

chama de filha e que todo mundo super respeita. 

Depois daí, eu comecei a ter orgulho de mim, porque caraca cara, eu era da favela, 

ficava...não menosprezando os meus problemas sabe, mas...Tem um estado inteiro, que 
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a gente toma porrada o tempo inteiro, toma, a gente chora o choro de muitas pessoas, 

mas a gente tá ali pra resolver sabe? Tem atendimento na Comissão que a gente não 

consegue fazer nada, mas a gente escuta. E esse lugar da escuta é todo diferencial que a 

gente pode dar pras pessoas. 

Quando (era) coordenada pelo Beto, pela Mari, eu senti que tinha uma mão de mãe 

protegendo ali de algumas coisas. Chegou o vídeo do caso do meu tio, a Mari me 

proibiu de assistir. E eu simplesmente obedeci. Eu nunca abri o caso do meu tio no 

sistema. E olha que eu sou curiosa à beça. E esse ano, nunca aconteceu, sempre teve um 

cuidado muito grande. Eu lembro que a Dê (Dejany) tava com dois casos na mão, dois 

papeis aleatórios, e falou "tenho dois casos, cada um atende um". E aí eu pego um, que 

eu não sabia o que era, e a Dê também não sabia. E aí eu ligo pra família do caso, e a 

família tá no velório, e é o caso do pedreiro que foi torturado e morto no Alemão, dentro 

da delegacia. Parece que eu vivi tudo de novo. Eu acredito muito no destino, em força 

de orixá, em força divina, e eu acho que, naquele momento, eu tinha que passar por 

aquilo, eu estava preparada para passar por aquilo. Eu tinha que me fortalecer de alguma 

forma passando por aquilo. E aí agendei o atendimento, aí a Dê falou que não era para 

eu poder participar do atendimento. Aí eu pedi pra participar. Porque não era 

sadomasoquismo não, mas eu precisava concluir aquele ciclo, e aquela família, por mais 

que a gente tava falando de um caso de tortura e morte, eles tinham um corpo. E isso pra 

mim era importante para fechar um ciclo, sabe? Depois daí eu comecei a fazer terapia, 

porque é isso. 

Quando chega uma família, uma mãe que perdeu alguém, uma tia. Porque é isso, é 

sempre mulher que chega. Quando chega uma mãe, uma tia, uma prima que perdeu 

alguém...A Mônica dá um abraço tão forte, porque aí não é uma pessoa de órgão 

público atendendo uma pessoa que foi vítima...É uma pessoa que sofreu aquilo, que 

sabe o que é o que aquela família tá passando, que não é aquele abracinho de "tá bom", 

é aquele abraço de troca de energia. 

Por todos os problemas, pelas coisas que a gente atende na Comissão, pelas coisas que a 

gente sofre na vida, pelo paralelo...E aí eu já falei na Comissão "que bom que a gente 

tem esse espaço que a gente trabalha, e esse companheirismo, e a galera que tá aí pra 

gente poder estender a mão", porque se fosse qualquer outros trabalho, a gente teria sido 

mandado embora! A gente não tem o direito básico. A gente trabalha na Comissão de 
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Direitos Humanos, e isso é irônico, mas a gente luta pelo direito básico de ir e vir. Tem 

dia que não tá tendo tiroteio, mas a gente não pode sair da nossa casa, porque a gente 

sabe que a policia vai invadir e vai quebrar as nossas coisas e vai levar o básico que a 

gente consegue colocar nas nossas casas sabe.   

Vinícius Melo: Meu nome é Vinícius, fui estudante de escola pública desde a minha 

infância, venho de família humilde, tradicionalmente nordestina, que vem pro Rio tentar 

uma vida melhor. Em virtude disso, eu nunca fui envolvido com política, nem conhecia 

muitas coisas sobre política. Eu, na verdade, era daquele grupo que a galera diz 

"alienado", mas na verdade, o Estado ele induz que a gente seja assim, porque se você 

não conhece os seus direitos, você não vai querer lutar por nada, dizer que a culpa é da 

corrupção, e por aí vai, por aí sempre foi. Em algum momento eu tive o sonho de 

estudar em uma faculdade pública, mas me via muito pra baixo, porque eu via as 

pessoas e pensava "nossa como eu vou passar nisso? Não tive uma educação de 

qualidade..." E eu lembro que tive a oportunidade de fazer um pré vestibular, meus pais 

se apertaram, lembro que meu pai pagava mensalidade, e juntava com a minha irmã 

mais velha que ajudava a pagar minha mensalidade. E com isso, eu consegui passar pra 

UERJ, fiz direito na UERJ, foi onde eu estudei, e assim que eu entrei na UERJ eu achei 

que...cabeça de sonhador né...achava que "vou mudar o mundo, vou conhecer tudo 

agora", e na verdade era uma outra realidade, você se depara com os bancos da 

faculdade, uma imposição da letra de lei, da norma, do formalismo, e que você fala 

"isso não é a realidade da nossa sociedade, não é a realidade que a gente vive". Me 

envolvi com o movimento estudantil, conheci pessoas do centro acadêmico que tinham 

a mesma percepção que eu de que "olha, aqui diz que eu tenho direito a educação, 

saúde, mas não é verdade, não é isso que nós vivemos na prática". Quantas vezes eu 

ficava meses e meses sem aula na escola pública e vai dizer que eu tinha direito a 

educação? Isso não é verdade. Eu fui uma das poucas pessoas, que estudavam comigo 

no ensino médio, que tiveram a oportunidade de fazer uma facudlade, nem faculdade 

pública, digo poder fazer uma faculdade. A grande parte dos meus amigos teve que 

largar a escola para poder trabalhar. Nesse meio tempo eu, ainda sonhador, vou estagiar 

na defensoria pública, no núcleo do sistema prisional. E aí, um dia, eu vou num 

presídio, eu lembro que aquilo me marcava muito forte, e um dia eu falei pra defensora 

"Poxa, eu gostaria de entrar dentro de uma cela, de conhecer". E aquilo foi marcante 

"Isso não é bom pra ninguém!", nem a pior pessoa que cometeu a maior atrocidade. Eu 
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fico pensando, se eu tivesse sido preso, eu ia querer sair de lá matando todo mundo. É 

um lugar completamente desumano. 

Nisso eu me vejo tendo oportunidade, no final de 2014, de vir participar da Comissão de 

Direitos Humanos, isso foi essencial pra minha formação, não só jurídica, mas como 

gente, como pessoa. Porque venho pra Comissão ainda sonhador, mas aí você descobre 

que...você ganha uma carga de realidade. Olha, você acha que tem direito mas não é 

assim não.  

Lembro de um outro caso que a gente também tava num recesso, em janeiro, que 

recebemos uma denúncia anônima (de) que havia um menor de idade dentro do sistema 

prisional, um lugar que era para pessoas maiores de idade. Ele deveria estar sofrendo 

medida socioeducativa, se tivesse, porque não teve nenhuma investigação, ele tava ali 

cautelarmente. E aí eu pedi ajuda, falei com o pessoal do Mecanismo, o Marcelo atuou, 

entrou na jogada, e a gente conseguiu que ele saísse dali. E aquilo foi uma questão 

relevante, que mais uma vez a Comissão demonstrou a sua importância pra sociedade, 

porque a gente de alguma forma quer dizer, quer trazer, como Comissão, que essas 

pessoas tem direito sim. 

Roberto Gevaerd: Era muito claro, o mandato do Marcelo assume a Comissão em 

2009. De 2009 à 2010, tem ali, muita clara, (a) consequência da CPI das Milícias, então, 

uma relação direta com os casos de ameaça, atendimento, a relação com os programas 

de proteção. A luta pela aprovação da lei do Comitê e do Mecanismo. O Marcelo vem 

com a carga do sistema penitenciário muito forte. Então, quando eu entrei, acho que nos 

primeiros meses, 70% dos casos era sistema prisional. Claro, além disso, processo das 

remoções, já estava na gestão do (prefeito Eduardo) Paes, a gente acompanhava 

algumas remoções. Acho que, a partir de 2011, tem uma mudança muito forte nisso. 

Uma é o início efetivamente do Comitê e do Mecanismo....Uma das minhas primeiras 

tarefas foi garantir a sabatina do Mecanismo. Tinha rolado a eleição do Mecanismo, já 

tinha a composição. Já tinha uma galera que a gente conhecia bem, mas foi um drama 

efetivamente começar o trabalho. Foi uma luta de sete meses para eles assinarem e 

começarem a trabalhar. Aí, depois falta de estrutura, falta de carro, como vai no 

presídio, com apoio de várias organizações, mas com um começo bem dramático do 

Mecanismo, Antônio participou do Comitê. Mas pra mim, tem o que eu brinco que é o 

batismo na Comissão, que é o caso Ruan. Entre esses marcos da Comissão, acho que o 
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caso Ruan joga a Comissão num patamar de visibilidade, já vinha crescendo por causa 

da CPI, mas o caso do Ruan dá uma explosão pra gente. Foi uma experiência, assim, de 

duas semanas intensamente ao lado da família do Ruan, até achar o corpo do Ruan. A 

gente foi em tudo e mais um pouco. Fomos em todos os depoimentos da DH (delegacia 

de homicídios) da Baixada, a gente acompanhou a necropsia quando achou (o corpo), 

fomos no enterro, garantimos a inserção no programa de proteção.  

Acho que o nosso trabalho é tornar a vida das pessoas um pouco menos cruel. Porque 

no fundo, quando a gente atende o caso como da família do Ruan, a gente ta tornando a 

vida um pouquinho menos...diminuindo o tamanho da porrada, o tamanho da dor. Foi o 

que a gente acabou fazendo ao longo dos anos. A gente consegue, nesse período, 

estruturar bem a Comissão, a gente atende casos como Porto do Açu, TKCSA, um 

pouquinho do COMPERJ, a gente faz audiência (pública) pra cacete, a gente vinha 

numa batida de produção de audiência, aí a gente faz não sei quantas audiências sobre o 

sistema penitenciário. Mas chega 2012, tem um marco também que foi a Cúpula dos 

Povos. Acho que a Noelle (Resende) participou bem desse processo, a gente começa a 

organizar minimamente, o que deu caldo pra 2013. A gente não imaginava que 2013 

fosse ser tão forte. A gente organizou uma estrutura de/com advogados, chamando 

outras organizações para acompanhar todos os atos, tudo o que acontecia na Cúpula dos 

Povos. 

Eu, Noelle e Tomás (Ramos) acompanhamos a atividade. Ia ter um ato ali na frente do 

Rio Centro (em) que os índios estavam como principais atores. Em determinado 

momento, o MST (que) tava negociando com o governo federal, falou que a 

manifestação ia ficar dentro da Vila Autódromo. Aí os índios ficaram "Vocês tão de 

sacanagem que eu vim até o Rio de Janeiro pra participar da atividade pra ficar dentro 

da Vila Autódromo". E partiram. E, no que partiram, partiram pro lado errado, e a gente 

ainda foi guiando eles até o Rio Centro. Enfim, foi um caos completo, desce 

helicóptero, vem Gilberto Carvalho (da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República na época), um caos que nos ensinou muito como nos organizar para 

atividades gigantescas.  

Nesse meio tempo teve um outro furacão que foi o caso Matemático...Depois de Ruan, 

depois de Cúpula dos Povos e eleição (para prefeitura em 2012). A gente tinha passado 

por uma eleição, não foi qualquer coisa...O Sidney, nesse período, se ausentou 
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temporariamente para melhorar, um spazinho forçado. A gente produz o relatório sobre 

internação compulsória, no meio da eleição, que tem uma super repercussão, a gente 

consegue uma vitória...porque a gente consegue mudar um pouco, enfim, a gente 

diminui a dor né...Então a gente vinha nesse crescente. Marcelo dá uma entrevista no 

Fantástico (Rede Globo) sobre o caso Matemático, aquele caso do helicóptero da polícia 

civil que vinha atirando, da CORE. Cara, foram duas semanas infernais, por aí, né, 

Mari? Que a gente levou tudo quanto é porrada, de tudo quanto é maneira, a galera 

desconstruindo tudo que a gente tinha feito. (...) 

A gente já tava atuando na região (Campus), a gente já tava acompanhando o caso do 

Cícero através do Leo Haua, que tinha uma relação forte com o MST. E a gente passa a 

ir pra Campos pra acompanhar, de maneira muito sistemática, pra acompanhar a 

apuração do assassinato do Cícero. E, nesse momento, explode, nada mais nada menos, 

(que) todas as manifestações do mundo. Me marcou muito, porque no dia que invadiram 

a ALERJ, eu e Leo e Marcelo estávamos em Campos, acompanhando o julgamento, 

tinha uma primeira audiência de julgamento, acho que era uma audiência pública. Mas 

que também, sobreviver a 2013...Eu confesso que, no final de 2013, eu tava jogando a 

toalha já da Comissão. 

A gente muda o nosso patamar nesse tempo, também, com a relação com as outras 

instituições, MP, Defensoria...Você olhar qual era a relação em 2009, em 2010, com a 

relação que é hoje com esses atores, é outro papo.  

E claro, 2013, tem casos emblemáticos que mudam o patamar, que foi o caso do 

Amarildo. Recesso pra gente sempre foi uma piada, principalmente pra Comissão de 

Direitos Humanos. Eu lembro da gente no recesso de julho de 2013, atendendo a família 

do Amarildo, toda ali na Comissão. Tava eu, Mari, Guilherme, principalmente, que fez 

a ponte, Dejany. Eu não lembro da Michelle naquele momento. Eu lembro de conhecer 

a Michelle num dia que eu tive (que) subir a noite na Rocinha para entregar um 

documento pra Michelle, porque a gente ia fazer audiência pública. Ali também foi um 

outro furacão que nos ensinou muito, né? Nos ensinou e também tirou um pouco do 

nosso coro. Cada caso desse fica um pedaço (nosso) no caminho, né?  

Aí, eu acho que depois do Amarildo, 2013, Amarildo, Matemático, a gente efetivamente 

entra numa disputa muito forte sobre a narrativa da segurança pública? E aí, a gente 

inclui a questão da morte dos policiais na pauta. E aí, quem tá...Mari, principalmente, 
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Mônica, Mari vai poder contar, Sidney também, como a gente apanhou, por mudar o 

discurso e disputar. 

Tinha um elemento que não era pouca coisa, né? Agora é muito mais fácil de falar, não 

era simples fazer críticas à UPP. Ela efetivamente, durante um período, mudou a rotina 

da cidade, e aí, mudou a rotina efetivamente (da) zona sul, Tijuca - desculpa não mudou 

a cidade, mudou um pedaço da cidade -, efetivamente (mudou) a realidade, os índices 

de homicídios efetivamente reduziram (nessas localidades). Ao mesmo tempo, a gente 

tava vendo que aquilo ali ia ruir e a corda ia arrebentar sempre pro lado do mais fraco. E 

como é que a gente pauta isso disputando a narrativa sobre segurança pública? Então, de 

2014 a 2016, foi duro sobreviver nessa disputa de narrativa, 

Tem um esforço, que aí o Antônio vem para consolidar, que a gente começa a costurar 

isso no final de 2014, e o Antônio vem, em 2015, pra fazer acontecer, que é 

efetivamente ter a Subcomissão da Verdade (na Democracia), né? A gente tem um 

pouco o respaldo, finaliza as comissões da verdade estaduais e a nacional, como que a 

gente trabalha essa memória e como a gente faz o link hoje? Então, demorou quase um 

ano de negociação para surgir a Subcomissão da Verdade. 

Isabel Pereira: Bom, eu sou Isabel. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais novas 

dessa Comissão, tirando as estagiárias. E a Gizele, nós entramos juntas. Eu entrei em 

março desse ano na Comissão de Direitos Humanos aqui da ALERJ. Eu venho 

trabalhando com direitos humanos desde de 2003, e como o Antônio, grande parte do 

meu trabalho é com atendimento de pessoas que sofreram violações de direitos 

humanos, nas mais distintas áreas. Eu comecei trabalhando com violações de direitos 

econômicos, sociais e culturais, trabalhei com Beto nessa. Depois eu entrei numa área 

de refugiados, trabalhei na área rural, trabalhei com indígenas, trabalhei com sistema 

penal. Acho que uma diferença grande das pessoas que estão aqui é que eu quase 

sempre não trabalhei com isso no Rio de Janeiro. Até março, eu fiquei quase dez anos 

fora do Rio de Janeiro. Trabalhei na área de desaparecidos também, esses sim no Brasil. 

Mas, eu acho que, eu fiquei dez anos fora do Rio de Janeiro. 

Eu fiquei dez anos fora do Rio de Janeiro, então a maioria dos meus trabalhos, das 

pessoas com quem eu trabalhei e atendi, eram pessoas vítimas de violações de direitos 

humanos que aconteceram fora do Rio de Janeiro, muito dentro do Brasil, mas também 

fora do Brasil. Então, voltar para o Rio de Janeiro, para mim, e nesse momento, foi uma 
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coisa forte, e foi um movimento de transição importante para mim, pessoalmente e 

profissionalmente. Mas, chegar na Comissão e ver essas pessoinhas maravilhosas, me 

fez me sentir em casa. 

Eu queria pontuar duas coisas que eu sinto que fazem muita diferença no trabalho da 

Comissão, uma já foi pontuada pelo Antônio, dessa questão do lugar de fala, né. 

Quando você vê que as pessoas que estão atendendo já sofreram, e sofrem, violações de 

direitos humanos nas vidas delas e na vida das famílias delas, isso faz muita diferença 

para a pessoa que está sendo atendida. E faz diferença, não só na hora do atendimento, 

mas na hora do planejamento das atividades, e na hora de você pensar o que é a equipe, 

e o que a equipe quer e o que ela vai fazer. Não é uma pessoa chegar com o olhar de 

fora e dizer "Ah, eu acho que deveria ser assim porque eu estudei isso, porque eu li isso 

no livro ou porque eu atendi uma pessoa que falou por isso". Não, é porque "Eu passei 

isso, minha família passou isso, e eu estou dizendo isso por experiência da minha vida, 

também pelo o que eu estudei, também pelo o que trabalhei". E isso faz uma diferença 

muito grande. Confesso que (em) todos os meus trabalhos anteriores, isso foi algo que 

sempre me incomodou e que eu sempre tentei trazer, e não era só eu, tinha mais pessoas 

que trabalhavam comigo que também tentavam trazer. 

E a outra coisa que pra mim, fez toda a diferença, e olha que eu sempre me dei bem com 

as minhas equipes de trabalho, mas eu nunca me senti tão cuidada como eu me sinto na 

Comissão. Eu sempre trabalhei com temas pesados, que a gente precisa desse apoio, 

desse suporte. Mas eu não sentia que eu tinha esse apoio, institucionalmente falando, eu 

sentia que eu tinha o apoio do meu colega ou da minha colega. Mas não dessa coisa 

institucional de sim, esse trabalho é pesado, e se não cuidarmos um dos outros a gente 

não vai conseguir sobreviver à semana. Mas, você senta para atender, e você termina o 

atendimento, e você não sabe o que fazer com caso, e o Sidney sempre está ali para te 

ajudar, para te passar calma. Para atender os casos quando a maioria das pessoas não 

está, ou está. É você sentir que tem uma pessoa que está ali e que conhece tudo. A gente 

sabe que ele conhece tudo e, ainda sim, ele traz a humildade de muitas vezes vir com 

questionamentos, mesmo quando a gente sabe que ele sabe de tudo. 

Em relação aos casos que mais me marcaram neste ano, foi o caso da Maria Eduarda, 

que faleceu dentro da escola onde ela estudava e ela estava treinando o esporte que ela 

amava. E, é claro que a gente já sabia que o Estado faz isso com as pessoas, mas você 
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ter que ir para o IML acompanhar uma família que está passando por isso, e não poder 

dizer para ninguém que a sua filha vai voltar, porque ela não vai voltar, é muito duro. 

Então, você ver que realmente, estar lá, escutar e acolher, faz diferença na vida de uma 

família. Outro caso que eu queria pontuar aqui que me marcou, mais pessoalmente que 

profissionalmente, foi o caso da tia da Dejany. Assim, você sentir que isso está 

acontecendo com alguém que trabalha com você, que não só trabalha com você todos os 

dias, (mas) trabalha com isso há tanto tempo, e ela própria sofrer isso, é difícil. E todos 

os dias, ver que os colegas de trabalho, às vezes, não podem sair de casa porque está 

tendo tiroteio, ou ver que as suas famílias estão sofrendo por uma violência que o 

Estado impõe. Outros casos que me marcaram muito esse ano foram casos de 

perseguição e ameaça por milícia, foram dois casos, um de um homem e sua família e 

outro de uma mulher e sua família. E ver duas famílias desamparadas pelo Estado, se 

não fosse o momento de vir à Comissão e conversar com a gente, aquelas pessoas 

estariam sem ter com quem contar. E ver o quanto que, infelizmente, um programa de 

apoio à vítimas é essencial, principalmente no Rio de Janeiro...Da forma que a gente 

está nesse momento, (o programa) passa por dificuldades financeiras muito graves, o 

que coloca pessoas em risco. 

Mônica Cunha: Mas teve esses dois casos na Comissão que muito me admiraram, e me 

deixou muito feliz de fazer parte. Um foi a Maria Eduarda sim, pois logo no início eu 

me deparei dentro daquele lugar, vendo uma dor de uma mulher que era igual a minha. 

Então isso me deixou muito feliz ali, poder dizer pra ela que eu sabia o que ela tava 

sentindo, mas que eu estava ali. Que eu não podia trazer a Maria Eduarda de volta, mas 

que ela podia segurar na minha mão, que a gente ia chorar juntas, que a gente ia tentar 

amenizar, naquele momento ali, um pouquinho a dor. Então, para mim, foi muito 

importante estar naquele lugar com aquela mulher e com vocês. E outra, esses diversos 

casos que a gente vem atendendo, das pessoas que são expulsas das suas casas. A gente 

tem um caso que já é da Comissão, mas calhou de voltar para mim quando eu cheguei, e 

aí nesse dia a pessoa não pôde voltar para o lugar. A gente tentando ligar para quase 

todo o Rio de Janeiro para enfiar a pessoa (em algum lugar) e quase não conseguiu. Só 

foi de tardezinha, no final da tarde, que a gente conseguiu um lugar pra ele. Eu lembro 

quando a gente fez a reunião de grupo, foi o que me deixou muito feliz, assim, que a 

gente se uniu, assim, em prol de uma pessoa, e a gente conseguiu. Aquilo me deixou tão 

feliz.  
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Então, é para dizer que eu gosto de fazer isso. Rafael, ele não está mais aqui, por isso 

que eu digo, ter adquirido a justiça pelo Rafael, é fazer o que eu faço todos os dias. É 

olhar para vocês e entender que, de alguma forma, vocês são meus, de alguma forma eu 

gerei, eu to criando...eu falar, eu me preocupar. 

Gizele Martins: Meu nome é Gizele, sou moradora favelada da Maré, e aí, é muito 

louco porque né, eu venho do movimento popular comunitário de favelas. Eu tenho 32 

anos, e a maior parte da minha vida foi ouvindo relatos, relatos humanos, como a gente 

chama hoje os relatos que a gente vem escrevendo, foi ouvindo relatos, hoje eu conheço 

quase todas as favelas do rio, lutando contra as remoções, lutando contra qualquer tipo 

de opressão. E aí, sempre vindo em uma linha de frente, se colocando, rodando pelo 

país, e ao mesmo tempo contando sobre as minhas histórias, por ser moradora de um 

lugar totalmente violado, que não é só a Maré, é a favela, um lugar negro, um quilombo 

urbano. Foi nessa semana, o exército entrou na Maré, eu fiquei completamente 

apavorada, pois eu tenho um medo enorme do exército, pois eu fui ameaçada pelo 

exército diretamente. E aí, eu entrei em pânico em casa, eu não conseguia fazer nada, eu 

demorei três horas para entender o que estava acontecendo comigo. E a Mônica 

perguntou: "O que você está fazendo aqui?". E eu respondi: "Eu vim aqui para rir 

Mônica, porque pelo menos do seu lado eu consigo estar rindo!". E na hora do almoço 

eu estava rindo, e falei: "Ai, que bom, estou rindo", e a Mônica virou e falou: "Você 

está me chamando de palhaça?" (risos). E eu falei: "Cala a boca! Deixa eu rir!". E ai, é 

isso né, é ser ouvido também, é para além de ouvir os relatos, é relatar os nossos 

sofrimentos. Eu gosto muito de estar ali. E quando eu chego, eu sento perto do Sidney, 

ver no telefone, o atendimento, o abraço. Quando eu to bolada, ele fala: "Olha só, você 

não vai embora sem me dar um abraço não!". E é muito bom estar do lado de cada um e 

cada uma, pois a gente se houve, e isso é muito importante.  

O meu momento de chegada na Comissão é um momento conflituoso, né? Que aí, o 

Leon me conhece...Eu nunca trabalhei com Leon, eu vivo com Leon desde...o Leon me 

xingando no preparatório, eu xingando ele, a gente quebrando a porrada ali...depois me 

deu aula no pré-vestibular anos...E aí, o meu momento de chegada na comissão, é um 

momento de aflição, e aí de novo o questionamento sobre a minha escrita. E aí, o Leon 

sabe que o processo da escrita pra mim é...ser questionada pela escrita, pra mim, é muito 

difícil. Hoje fazendo os relatos humanos, pra mim, tá sendo muito importante, porque é 

quando a escrita da Gizele, a sua capacidade criativa, de estar transformando esse 
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processo tão pesado em contos, pra mim tá sendo um processo muito importante e 

terapêutico também. Porque o momento que eu to escrevendo, eu sou obrigada a ser 

criativa nesse processo de escrita né, de inventar relatos, ou aumentar relatos, e 

transformar nomes, e ali eu coloco toda a minha sensibilidade, porque é isso, né, eu não 

faço um jornalismo seco, faço um jornalismo com muita emoção. 

Eu venho aprendendo muita coisa né? Quando vem a Dejany e fala “se apodera mais do 

que hoje você tem como possibilidade de estar apoiando esses...se apodera mais desse 

lugar que você ocupa hoje, você tem tantos contatos com os movimentos plurais de 

favelas ou de qualquer outro tema, traz isso pra cá também, se apodera mais, se coloca 

mais, utiliza mais desse espaço enquanto Gizele da Comissão, tenha mais liberdade, se 

coloque nesse lugar e se enxergue nesse lugar”. 

Vanessa Farias: Meu nome é Vanessa, sou estagiária de psicologia da Comissão. Tá 

sendo uma experiência muito nova, porque eu entrei agora, dia 06 de novembro, apesar 

de estar esperando pela vaga, por um tempo assim...pra gente não passou tão rápido, foi 

maçante, mas tá valendo. Além de estar como estagiária de psicologia, eu achei muito 

lindo a atitude da Comissão nessa recepção, de ter um olhar além daquilo...que você se 

apresente, de te ver como ser humano, como uma pessoa, de ver quando você tá bem, 

quando você não tá, por mais que você não demonstre. Eu também tenho as cargas da 

minha vida, eu não era militante antes. Como a maioria dos trabalhadores brasileiros, eu 

tinha que acordar as 4:00hrs da manhã, trabalhava desde os 15 anos, tive que me 

sustentar, entrei numa faculdade particular com 50% de bolsa, mas eu tive que pagar. Só 

pude estudar pagando, porque ou eu trabalhava para me sustentar ou eu fazia, tentava 

estudar para entrar numa faculdade pública. Então, assim, eu me orgulho por isso, de ser 

moradora de favelas, e ao entrar na CDH, foi um mundo pra mim, porque a gente 

descobre o tanto de direitos que a gente tem, que eu, como moradora de favela, pobre e 

trabalhadora, estudante, eu não sabia, sabe? Algumas coisas aconteciam e eu não tinha 

noção que eu tinha certos direitos assim...Eu meio que vivia naquela caixinha, só 

trabalhava, estudava, depois que eu entrei na comissão, foi tipo a borboleta, sabe? Por 

isso que eu falo, que eu sou uma borboleta, porque eu to num casulinho e ele tá se 

abrindo, a minha formação não  vai ser de uma psicóloga qualquer, entendeu? 

Beatriz Nunes: Meu nome é Beatriz Nunes, sou estudante de serviço social, to 

estagiando na Comissão desde outubro desse ano. E é isso, pra falar da importância da 
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Comissão de Direitos Humanos, a gente tem que falar da nossa vida, né, porque se 

mistura. Eu, enquanto estudante universitária, numa instituição pública que entrei aos 

24 anos de idade, vindo de São Gonçalo, pobre, preta, ter contato com esse espaço, é 

realmente o que a Vanessa colocou. Desabrochados, né, é um descortinamento pra um 

novo horizonte, para uma nova perspectiva de formação, para uma nova perspectiva de 

sociedade, e tudo mais. É, eu tive contato com o movimento estudantil na universidade, 

ainda tenho, tive contato com o movimento negro, e a partir disso eu me interessei por 

um grupo de estudos e pesquisa, na universidade, que pauta medidas socioeducativas. 

Até com o professor Fábio Simas, que todo mundo aqui conhece, e aí quando eu 

comecei a me envolver com isso, eu comecei a muito me interessar por essa área. Eu 

também sou estudante de escola pública, estudei a vida toda no colégio municipal e no 

Brizolão, que fica na beira da favela, e muitos dos meus colegas com quem eu estudei já 

não estão mais entre a gente. E antes, eu não tinha uma percepção do porquê isso se 

dava, e agora eu tenho percepção disso, e fazer parte desse processo, tá aqui dentro, ter 

contato com famílias que passam por isso, o contato com a Mônica, todo mundo vai 

falar, mas é isso. A gente vai repetir sempre: Mônica e Sidney. Mônica é uma pessoa 

que me marca muito. Eu vejo minha mãe na Mônica, eu vejo a Mônica na minha mãe. 

Por ser mulher preta, guerreira, batalhadora. E eu só tenho a agradecer todo mundo, 

principalmente a Ize, que foi quem fez essa ponte, para eu conhecer esse espaço que eu 

não tinha ideia da magnitude, enfim, que me proporcionou uma outra perspectiva de 

formação, efetivamente.  

Eu trabalho já tem dez anos de carteira assinada, sempre trabalhei, 14h, 15h por dia, saía 

da aula pro trabalho. E agora eu tenho uma vivência da universidade que eu nunca na 

minha vida eu pensei ter. Mas quando aconteceu isso, a gente ficou quase um ano na 

geladeira esperando esse negócio (ser chamada para o início do estágio), que eu ficava 

“Não, não é possível, não tá acontecendo”. Que eu ficava com medo de perder sabe, 

quando alguma coisa boa acontece que você fica “Não, vai dar alguma merda”. Que é 

muito bom, e de fato é muito bom, tem os seus desgostos, o amargo que é lidar com 

essa miserabilidade extrema, lidar com as piores expressões, que é a violência de 

Estado, que não se reflete só nas ações policiais, mas também, como todo mundo falou, 

na violação do direito à cultura, ao espaço, ao lazer, à educação. São coisas que eu vivi, 

que ainda vivo. Então, assim, é enriquecedor mesmo com todos os dissabores, mas eu 
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espero que daqui a algum tempo, possa estar também num espaço como esse, fazendo 

esse relato, pra outras pessoas que vão estar ocupando esse espaço. 

As pessoas que vem com todas as suas demandas, todos os seus sofrimentos, todas as 

violações sofridas, elas são o nosso olhar pro mundo. A gente acaba olhando o mundo 

através dos olhos daquelas pessoas. A gente acaba sofrendo através do sofrimento 

daquelas pessoas.  

Sidney Telles: Só tenho a agradecer a vocês porque também, como não poderia deixar 

de ser, vocês me acolhem também. Eu também choro, eu também tenho problemas, eu 

também tenho as minhas decepções. Infelizmente e felizmente as violações que eu 

sofri...felizmente eu não tinha consciência, naquela época, que eu tava sendo violado no 

direito de poder ingressar numa escola de oficiais, preparatória de cadetes, para ser 

piloto, meu sonho era pilotar aviões. Mas de ter meu sonho violado porque era pobre, 

preto, favelado. E em determinado momento alguém cortou meu nome ali, para colocar 

outra pessoa, e era uma época que eu não podia reclamar, em plena ditadura militar, no 

mínimo eu seria jogado na Funabem, seria tachado de subversivo, ou desapareceria. 

Dejany Ferreira: No inicio do ano, fui com a Bebel (Isabel Pereira) no IML, foi a 

primeira de todas as vezes, eu faço contato com as famílias, mas foi a primeira vez que 

eu fui ao IML, acompanhar uma família tão diretamente assim. Da Duda, da Maria 

Eduarda. Nossa foi muito difícil fazer aquilo. Às vezes, eu converso com a equipe, e ter 

uma equipe multidisciplinar é incrível, porque a Ize (Laíze Benevides) vai ligar para o 

posto de saúde e eu vou ligar para a delegacia. E de um tempo pra cá, eu tenho falado 

pras pessoas “Gente vamos dividir isso". Porque tem o lugar psi, o suposto saber, “você 

é psicóloga”, então eu falo “gente divide comigo”, porque pra todo mundo dar o 

primeiro atendimento, entrar em contato com as famílias nesse primeiro momento, é 

muito difícil, as pessoas estão muito fragilizadas, elas estão mal, e eu falo pras meninas, 

"cara eu faço isso há muito tempo,  mas passar a mão no telefone não é fácil, pra fazer o 

primeiro contato”. E acompanhar o caso da Duda, enfim, a Mônica foi essencial naquele 

atendimento ali, eu cheguei depois né, vim correndo do consultório e quando eu cheguei 

já tava tudo organizado ali. Então, são casos que me afetaram né. Como o da Ana Paula, 

(mãe) do Johnatha.  

Mas eu quero dividir com vocês o (caso) de um jovem, não vou falar o nome, que foi 

logo no início que eu comecei na Comissão. Ele estava dentro de casa, e segundo relatos 
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ele estava fumando maconha dentro da casa dele, dentro de uma favela, em um morro 

desses no centro do Rio. E os policiais entraram na casa dele, ele estava sozinho em 

casa, a mãe não estava, E ele foi torturado. Só que a única marca que ficou nesse jovem 

foi um corte no pé porque ele se debateu. Mas os policiais fizeram afogamento na caixa 

d'água com ele, colocaram saco na cabeça dele, e a mãe contando e ele ali na minha 

frente no atendimento. E eles chegaram até a Comissão...nem lembro como essa família 

chega, e a partir daí, há uma denúncia e a polícia civil sobe para identificar os policiais 

que fizeram isso, e o tráfico começa a criar questões porque a polícia civil estava atrás 

dos PMs que fizeram a tortura. Os PMs ficaram passando em torno da casa para 

ameaçar, e o tráfico disse (para a mãe sobre a denúncia), “Olha o que você fez, isso tá 

gerando problemas”. E aí, num terceiro ou quarto atendimento, que a gente tava 

atendendo esse caso há um tempo, e estava a mãe ele e a vizinha, a gente dialogando, e 

elas recebem um telefonema dizendo que eles foram expulsos do morro pelo tráfico.  

Eu passei duas noites sem dormir. Porque que falei "cara, as pessoas vão buscar os 

direitos, e quando conseguem...", a família tava ameaçada pelos dois lados. Tanto pelo 

trafico varejo, tanto pela polícia que havia feito. E aí, a gente encaminhou esse caso, ele 

entrou para um programa de proteção, mas quando a mãe atende o telefone, diz: 

"Falaram que eu tenho que sair agora". 

E o problema é que a vizinha, que foi testemunha, também foi expulsa. E falaram assim 

"A gente tem que subir agora, não vai dar tempo de tirar nada, eu tenho que pegar meu 

outro filho na escola, e não vai dar tempo” Eu falei “Como?” É, eu sei que isso 

acontece, mas aquilo tava materializado na minha frente, e eu falei "Nossa, vocês vão 

poder ir lá?” e aquilo foi me gerando uma angústia muito grande, porque eu falei “Cara, 

será que vai dar tempo mesmo deles saírem? Ou vão fazer alguma covardia? Ou então 

eles sobem e a polícia tá na porta?"  

Aí a família entrou no programa de proteção, enfim, então era assim, lidar com aquela 

família, com aquela realidade, com medo efetivamente que eles fossem mortos. Porque 

eu fiquei muito preocupada, porque na verdade eles estavam ameaçados dos dois lados, 

porque ao final era: se acontecesse alguma coisa, quem foi que cometeu o crime?  

Antônio Pedro: Acho que isso merece uma atenção. Quando a Dejany fala dessa figura 

na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, são essas figuras, esse perfil, que faz o 

atendimento direto à população (que estão) nos estados de maior vulnerabilidade 
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psíquica, social, tudo que vocês possam imaginar. Pensa: é a pessoa responsável pelo 

programa de proteção à pessoas ameaçadas de morte. Só pra pegar (um exemplo)...Mas 

é esse o perfil da pessoa que atende na delegacia, na maioria das vezes, e quando a 

gente lida com as pessoas com sofrimento psíquico e que não são poucos, isso faz parte 

do dia a dia da Comissão...Isso apareceu aqui, mas apareceu muito pontual, mas acho 

que é importante colocar isso. Encarar essa pessoa, como uma pessoa com sofrimento 

psíquico, não torna ela imune às violações de direitos humanos, não desacreditar do 

relato dela pelo simples fato dela estar rotulada como pessoa com sofrimento psíquico, 

isso é um diferencial que você não encontra (em outros lugares). Você encarar o 

sofrimento psíquico como provavelmente fruto de uma violação de direitos humanos. 

Aquela pessoa sofreu uma violação gravíssima (e) adoeceu em razão dela. A gente já 

tinha isso na equipe, mas quando a Mônica traz o adoecimento dessas mães, vem 

reforçar uma prática da Comissão de muitos anos, mas que ali está materializado: é a 

Mônica trazendo a experiência dela no atendimento a essas mães, a convivência com 

essas mães. A Comissão de Direitos Humanos tem esse diferencial. 

 

12.1 - Os Atendimentos da CDDHC/ALERJ: Relatos de Agressões, Maus Tratos e 
Tortura. 

 

Nessa seçao do relatório, apresentamos os casos atendidos pela Comissão referentes ao 

tema da violência policial e da tortura. Os casos foram levantados a partir da plataforma 

virtual de registro de casos, assim, aqueles atendidos anteriormente à implantação desse 

sistema de registro não constam nesse relatório. Isso porque, antes desta implantação, 

que ocorre após a designação da presidência da CDDHC para o deputado Marcelo 

Freixo, não havia uma metodologia consolidada para a construção do acervo de 

atendimentos.  

Os casos foram selecionados a partir do uso dos filtros "Agressão Policial"; "Sistema 

Penitenciário"; e "Sistema Socioeducativo". Fazemos a ressalva de que, por existirem 

diferentes filtros de cadastro dos casos, é possível que eventuais atendimentos que se 

referissem mais centralmente a outros temas, mas que tenho sido também atravessados 

por essas formas de violência, não estejam aqui contemplados. Por fim, alguns casos 

levantados que não possuíam informações suficientes para a composição de um breve 
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relato e para a produção de uma memória referente ao caso, estes foram retirados na 

etapa de consolidação desse acervo aqui apresentado. Em todos os relatos foram 

suprimidos os nomes e eventuais informações que possibilitassem a identificação do 

atendimento. Cumpre ressaltar que, ao longo de sua existência e até o presente 

momento, a Comissão já atendeu mais de 5.000 casos. 

A continuidade do trabalho da Comissão de Direitos Humanos de forma comprometida 

com a proteção e a garantia desses direitos, frente ao atual cenário de aprofundamento 

das violações praticadas pelo Estado, especialmente com a eleição de um governo de 

extrema direita no Brasil e especificamente no estado do Rio de Janeiro, é de extrema 

importância. Seguiremos na luta. 

 

*** 

 

V. e C. relataram, no dia 30/11/2009, o episódio da prisão de seu 
filho. Eles afirmaram que quatro policiais implantaram 10kgs de 
maconha e duas pistolas no seu filho e o levaram para a 74ª DP, 
após torturá-lo. Na delegacia, ele foi apresentado como gerente 
do tráfico. Por estar muito machucado após a tortura, foi levado 
para realizar um exame de corpo de delito. Os policiais o 
ameaçaram caso revelasse alguma informação sobre o ocorrido. 
À época da denúncia à Comissão, a vítima fazia tratamento para 
tuberculose e havia sido transferida para a Polinter de Neves 
(73ª DP). 

 

 

No dia 5/11/2011, C. entrou em contato com a Comissão para 
relatar o caso de seu primo, M., que sofria constantemente maus 
tratos dentro do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, com 
diversos episódios de agressões feitas por agentes do Estado. 
Em um episódio, em que M. denunciou as agressões dos 
agentes, ele foi punido com uma falta disciplinar. As denúncias 
que M. fez ao Ministério Público através de uma carta, no 
momentoem que C. foi à Comissão, não haviam tido 
desdobramentos. Ele temia pela vida do primo, pois um agente 
havia ameaçado M. e sua esposa. Por conta das ameaças a 
esposa tinha parado de realizar visitas. No dia 27/04/2012, R., 
irmão de M., contatou a Comissão para denunciar que M. estava 
na unidade Ismael Sirieiro em isolamento, inclusive com 
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bloqueio de alimentos que a família havia levado para o 
presídio. No dia 07/05/2012, R. relatou que o irmão havia sido 
liberado da solitária e que não seria mais transferido de unidade 
(ameaça que havia sido feita), no entanto para isso havia sido 
forçado a assinar um documento desmentindo todas as 
acusações feitas pela família. No dia 03/05/2012, havia sido 
encaminhado o ofício 121/2012 para o subsecretário adjunto de 
unidades prisionais Sr. Sauler Antônio Sakalem, com cópia para 
a Sra. Kátia Mendonça diretora do instituto penal Ismael Pereira 
Sirieiro, relatando o caso. 
 

 

No dia 10/05/2014, F. denunciou um caso de violência policial 
sofrida por seu filho na madrugada de 06/05/2014. Ele estava no 
bar dela, na favela do Borel, quando policiais o abordaram e o 
levaram para um beco (prática comum de acordo com os 
moradores da região). No beco, o acusaram de ser o dono de um 
cigarro de maconha supostamente encontrado mais cedo pelos 
policiais. Após negar os fatos afirmados, os policiais o acusaram 
de desacato e o agrediram verbal e fisicamente. Ele foi levado à 
UPP, mas os policiais desistiram de denunciá-lo. A família ficou 
com medo de denunciar o caso e de fazer o RO na delegacia. Os 
moradores relataram que um dos policiais envolvidos no caso, 
após o fechamento do bar, abordava recorrentemente os clientes 
e os levavam até esse beco. É comum, também, os policiais 
usarem capuz e retirarem a identificação. A Comissão oficiou 
apenas a Coordenadoria de Polícia Pacificadora que em resposta 
informou que foi instaurado um procedimento de averiguação. 

 

 

No dia 10/05/2014, E. denunciou um caso de violência policial 
contra seu filho. No dia 28/04/2014, seu filho estava no Largo 
do XV (favela do Borel), voltando do trabalho, quando foi 
abordado por policiais que miraram as armas contra ele, 
gritaram e deram tapas durante a abordagem. Os policiais o 
levaram para a 19ª DP sob o protesto da população local contra 
a arbitrariedade. Os policiais utilizaram, então, spray de 
pimenta, balas de borracha e bombas de gás contra a população. 
Seis meses antes, seu filho havia se recusado a sentar no chão 
durante uma abordagem pelos mesmos policiais, por considerar 
uma humilhação desnecessária na presença de sua filha de um 
ano. A abordagem atual seria uma retaliação por parte do grupo 
de policiais. Moradores relataram que o delegado da 19ª DP 
afirma que este plantão utiliza recorrentemente a abordagem 
violenta, que parte dele foi transferido para a UPP do morro da 
Formiga e que parte ainda permanece no Borel. Após o 
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atendimento, a Comissão enviou um ofício para a 
Coordenadoria de Polícia Pacificadora e outro para a 19ª DP. 
Como resposta, a delegacia, informou que nunca foi procurada 
por caso de violência policial e passaria a investigar o caso. Já a 
Coordenadoria instaurou um procedimento de averiguação. 
 
 

 

No dia 16/05/2014, C. denunciou que policiais da favela do 
Borel gritaram para que uma criança de oito anos encostasse na 
parede de casa, enquanto um deles apontava o fuzil na direção 
da residência do garoto. Após a abordagem violenta, os policiais 
ordenaram que o marido de C. descesse da laje onde estava para 
ser revistado, mas a mulher impediu que ele fosse até os 
policiais afirmando que ele não era “bandido”. Após outra 
ordem dos agentes, ela levou até eles os documentos do marido. 
O policial foi embora depois de dizendo “quer me ensinar a 
trabalhar?”. Após o atendimento, a Comissão enviou ofícios à 
19ª DP e à Coordenadoria Geral de Polícia Pacificadora. 
Enquanto a delegacia afirmou que não foram informados de 
casos de abuso policial na região, a Coordenadoria instaurou um 
procedimento de averiguação.  

 

 

No dia 15/05/2015, M. ligou para a Comissão para denunciar o 
caso de seu neto, G., que estava no presídio Tiago Teles. Ela 
relatou que seu neto era portador de sofrimento psíquico, mas 
não recebia os cuidados necessários para sua condição. 
 

 

No dia 18/04/2012, a Comissão atendeu M., vítima de violência 
policial. Ela denunciou que os policiais a agrediram após ela 
mesma ter os chamado por ter sido furtada. Segundo a vítima, os 
policiais que participaram do caso eram da 12° BPM. Após a 
agressão, Melissa ficou presa, por aproximadamente duas horas, 
na 76ª DP. 
 

 

No dia 31/07/2012, V. telefonou à Comissão para denunciar o 
que aconteceu com seu sobrinho, C.E. Segundo V., policiais do 
GATE e do 14°BPM invadiram a casa onde o sobrinho dormia e 
o levaram para um outro local na Vila Kennedy. V. relatou que 
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ele foi agredido e tentaram forjar um porte de arma. C.E. é 
egresso do sistema penitenciário e havia terminado de cumprir a 
pena dois meses antes do caso. A esposa de CE. tentou procurá-
lo, mas ao chegar no local, ele já tinha sido levado para a 
delegacia. 
 

 

No dia 20/08/2012, a Comissão recebeu a denúncia de agressões 
e prisões arbitrárias feitas pela Guarda Municipal. No dia 
19/08/2012, T. estava na rua do Catete com seu bebê de sete 
meses, quando viu o marido, A., e o filho de nove anos 
brincando em frente ao CIEP da Glória. Nesse momento, um 
grupo de cinco guardas municipais realizaram uma abordagem 
com cassetetes. Após discutirem com os guardas por causa da 
abordagem, T. e A. foram presos arbitrariamente. Os agentes 
imobilizaram A. e o agrediram, o derrubando em cima dos tubos 
de ventilação do metrô, o que ocasionou hematomas no peito e 
arranhões no cotovelo. A. foi algemado. O casal foi 
encaminhado para a 9ª DP, onde foram acusados de desacato e 
resistência à prisão, o que foi negado pelas vítimas. No dia 
seguinte ao atendimento, a Comissão acompanhou o casal até a 
Secretaria Estadual de Ordem Pública. O secretário informou 
que uma corregedoria da GM investigaria o caso. O secretário 
ainda prometeu que os agentes identificados seriam afastados da 
rua e passariam a exercer trabalho puramente burocrático até o 
fim do processo administrativo. O caso foi encaminhado pela 
Comissão ao NUDEDH. 

 

 
No dia 04/09/2012, R. ligou à Comissão para denunciar um caso 
de violência policial ocorrido contra ele. R. estava a caminho de 
casa e um policial o parou para revistá-lo. Depois, sem nenhuma 
motivação legal, o policial o levou para a 37ª DP, onde R. foi 
agredido pelo inspetor de polícia e pelo delegado. Por conta 
dessa violência, R. realizou exame de corpo de delito no IML. 
R. desejava cópias do exame para apresentar à justiça. A 
Comissão oficiou o IML requerendo essas cópias. 
 

 

No dia 04/10/2012, L. telefonou à Comissão para denunciar uma 
tortura sofrida em 1996 em uma delegacia. Na ocasião L. foi 
atendida pelo então presidente da Comissão e recebeu 
acompanhamento psicológico do Grupo Tortura Nunca Mais. L. 
ligou para a Comissão, pois o processo contra o Estado pelos 
danos ocasionados pela tortura estava parado.  
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No dia 30/10/2013, L. telefonou à Comissão para denunciar que 
naquele momento policiais estavam invadindo a casa de 
adolescente que estava junto com a tia e a avó. Ela relatou que 
os policiais estavam barrando a entrada de pessoas na casa e 
estariam agredindo o adolescente. Por não ter meios de filmar  a 
situação, L. não conseguiu registrar o caso, somente gravou o 
nome de um dos policiais. Após o telefonema, a Comissão 
entrou em contato com o 9° Batalhão que afirmou que apuraria o 
caso. 
 

 

H. telefonou à comissão, no dia 03/10/2014, para denunciar 
casos de grave tortura psicológica que o filho sofreu dentro do 
quartel e que causaram graves sequelas. 

 

 
No dia 21/10/2014, A. visitou a Comissão para denunciar o caso 
de L., seu familiar, acusado de furto em uma loja no Centro da 
Cidade. No momento do suposto furto, L. foi agredido, 
amarrado com uma corda, e levado para 5ª DP. L. não foi 
encaminhado para o exame de corpo de delito. No registro de 
ocorrência, os policiais afirmaram que L. foi detido por 
populares, mas a Comissão admite a possibilidade de policiais o 
terem agredido. No dia 03/11/2014, a Comissão enviou um 
ofício à 5ª DP questionando as agressões, a detenção com a 
corda e a ausência de exame de corpo de delito. 
 

 

No dia 12/12/2014, SR foi até a Comissão para denunciar a 
violência sofrida por ele no dia 06/12/2012. Após reagir a um 
assalto na Central do Brasil, ele levou a pessoa que cometeu o 
delito à 4ª DP. Quando chegou à delegacia, gritou pela polícia, 
mas só haviam dois inspetores no local. Um dos inspetores lhe 
deu voz de prisão por suposto desacato e falsidade ideológica 
(segundo policiais, ele entrou na delegacia afirmando ser PM). 
A vítima foi posta pelos policiais ao lado da pessoa que o 
assaltou. SR. afirmou que após esse momento perdeu a 
consciência e ao acordar estava com “várias escoriações pelo 
corpo, com muita dor na cabeça do lado esquerdo, cotovelos 
sangrando e inchados, um dos pés inchado e machucado”. SR. 
fez o RO da agressão sofrida na delegacia, o exame de corpo de 
delito e protocolou uma denúncia na corregedoria da polícia 
civil. Disse desejar entrar com o caso no Ministério Público. 

 



 

882 
 

 
No dia 16/09/2014, C. foi à Comissão para denunciar que seu 
filho teria sido assassinado por soldados do exército na Maré. 
Segundo C.., ela estava dormindo quando ouviu um garoto 
chamá-la avisando que seu filho estava nas mãos dos 
“periquitos” (soldados do exército). O garoto disse que seu filho 
estava “espumando e jogado no chão”. Ao chegar no local 
indicado pelo garoto, C. encontrou o filho no chão da rua e os 
vizinhos a ajudaram a colocá-lo em um táxi para o hospital. A 
Comissão enviou ofícios para o Hospital Geral de Bonsucesso, 
para o IML e para a delegacia. No dia 13/10/2014, a Comissão 
recebeu a resposta da delegacia afirmando ter instaurado um 
inquérito para investigar a morte de MA.. No entanto, em 
03/03/2015 o Comando Militar fez a oitiva dos militares 
envolvidos e concluiu que eles “agiram nos limites da lei”. No 
dia 17/04/2015, C. retomou contato com a Comissão para dizer 
que lhe foi negada a cópia da autópsia realizada em seu filho e 
que quando foi até a 21ª DP foi maltratada pelos policiais. 
 

 
No dia 30/05/2012, M. entrou em contato com a comissão para 
denunciar o tratamento dado aos internos presos na unidade 
prisional Dr. Serrano Neves, mais conhecida como Bangu 3. Um 
amigo de M. que estava preso há quatro meses não havia 
recebido materiais importantes para o cotidiano, como o 
colchão. Além disso, ela relatou a dificuldade dos familiares 
conseguirem levar alimentos e medicações devido à modificação 
constante das regras em relação ao que podia ser entregue pelas 
famílias. M. retomou contato no dia 11/04/2013, com a denúncia 
de espancamentos por parte de agentes de Estado dentro do 
Complexo de Gericinó. Devido aos espancamentos, um preso de 
nacionalidade argentina havia morrido, fato escondido pela 
administração, que atribuiu a morte à rivalidade entre gangues 
dentro da unidade. 

 

 
No dia 14/06/2012, C. comunicou o caso de L., que ainda sem 
condenação definitiva, estava em Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) a cerca de três meses, acusado de matar um 
guarda.  
 

 
R. afirmou estar a mais de 30 dias no isolamento na unidade 
prisional Ismael Sirieiro e pediu ajuda para que sua integridade 
física fosse mantida. 
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G. escreve para a Comissão relatando as irregularidades na 
unidade prisional Plácido de Sá Carvalho: falta de atendimento 
na emergência (mesmo existindo idosos presos), celas 
superlotadas e falta de condições mínimas de saneamento. 
 
 

 
A., preso na unidade Jonas Lopes de Carvalho (Bangu 4) 
escreveu à Comissão, no dia 24/07/2012, para relatar que é 
soropositivo e portador de hepatite C. Enquanto o vírus HIV era 
tratado de forma razoável segundo seu relato, ele nunca havia 
recebido a medicação para hepatite. Por conta da ausência dessa 
medicação, A. se recusou a tomar o coquetel para o tratamento 
do vírus de HIV nos três meses que antecederam o envio da 
carta à Comissão. O preso já havia enviado cartas para a OAB e 
para a Corregedoria Geral de Justiça, porém nenhuma medida 
eficaz havia sido tomada. Segundo o mesmo, apesar de um juiz 
haver determinado a transferência do preso para tratamento 
hospitalar condizente com a seu quadro de saúde, a 
determinação não foi efetivada. Outra carta foi enviada por A. 
no dia 01/07/2013, informando que havia contraído tuberculose 
no sistema penitenciário. Neste momento ele estava sendo 
tratado no hospital penal, porém ao retornar a unidade de origem 
ele era obrigado a dormir no isolamento. Apesar das denúncias 
essa situação não havia sido solucionada e A. temia por 
represálias que colocassem sua vida em risco. 

 

 

A Comissão recebeu, em 2012, a denúncia de que na unidade 
prisional feminina Oscar Stevenson, as mulheres presas estavam 
sofrendo maus tratos, muitas dela sendo humilhadas em um 
plantão denominado de “plantão da Carminha”. A denúncia 
afirmava, também, que algumas mulheres estavam sendo 
levadas para o isolamento. Após receber a denúncia a Comissão 
oficiou o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura 
(MEPCT/RJ) informando sobre o caso. 
 

 

O MEPCT/RJ informou à Comissão, no dia 01/11/2012, que 
durante uma visita à unidade Evaristo de Moraes, haviam sido 
abordados pelo apenado C. que apresentava diversos sinais de 
agressão no corpo. Ele relatou que fora agredido pelos 
inspetores de segurança da unidade. Ao ouvir a denúncia o 
Mecanismo conduziu C. até a 17ª DP, onde foi feito o RO. 
 

 
No dia 12/04/2013, V. telefonou à Comissão para relatar maus-
tratos realizados pelos agentes na unidade prisional Milton Dias 
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Moreira. V. afirmou que, mesmo na posse da carteirinha de 
visitação, não conseguiu ver o filho nos oito meses que 
antecederam o atendimento, pois era impedida de entrar na 
unidade. 
 

 

Foram denunciados à Comissão diversos casos de maus tratos 
dentro da unidade prisional Plácido de Sá Carvalho, estando 
alguns presos em greve de fome. A denunciante afirmou que 
existia presos com Visita Periódica ao Lar e Livramento 
Condicional com prazos vencidos, somente aguardando a 
liberação do diretor para realizarem os exames necessários. 

 

 

K. e M. respectivamente esposa e irmã de J., preso na unidade 
prisional Hélio Gomes, informaram à Comissão, no dia 
10/06/2013, sobre humilhações que os presos dessa unidade 
sofriam regularmente. Relataram que J., ao reclamar da atuação 
dos funcionários, foi levado para a solitária, onde estava há três 
dias. K. relatou, também, que J. havia sido torturado em trajeto 
para o fórum, tendo desmaiado ao chegar no destino. Relataram, 
também, humilhações sofridas durante as visitas e as más 
condições da alimentação fornecida aos presos (comida 
estragada, objetos - como pregos - encontrados nas quentinhas). 
Disseram que os presos que reclamavam da situação eram 
torturados. Denunciaram, também, a morte de dois presos por 
falta de atendimento médico. 
 

 

Alguns familiares informaram à Comissão, no dia 14/06/2013, 
abusos e maus tratos que ocorriam na unidade prisional Pedro 
Melo José Cláudio - principalmente relacionados ao diretor 
dessa unidade à época. Os familiares ainda relataram que os 
presos sofriam torturas regularmente, muitas vezes com 
choques. Quando houve uma tentativa de fuga na unidade os 
presos foram obrigados a ficar em situações degradantes por um 
longo período. Por último ainda comentaram a proibição de 
visitas quando seus entes estavam sendo punidos. 

 

 
Em 01/07/2013, uma funcionária da ALERJ denunciou a 
situação de G., preso na penitenciária Esmeraldino Bandeira. O 
mesmo respondia a um processo com outros trinta acusados, 
sendo o único réu preso e constantemente espancado. 
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No dia 12/07/2013, a Comissão recebeu uma mãe que 
denunciou o caso de seu filho P. que havia morrido dentro do 
sistema penitenciário por falta de assistência médica. P. contraiu 
um problema pulmonar dentro do sistema e foi transferido da 
unidade Hélio Gomes para uma unidade do Complexo de 
Gericinó.  

 
 
No dia 23/08/2013, a Comissão recebeu uma denúncia anônima 
relatando diversos casos de abuso contra as visitas por agentes 
de Bangu II. Não havia lugar para todas as visitas sentarem e os 
funcionários gritavam constantemente com os familiares. Na 
semana que antecedeu o atendimento, duas pessoas haviam tido 
a carteira de visitação suspensa por passarem do horário de 
visitação, por conta de atraso da própria administração da 
unidade. 
 

 
A família de C. informou à Comissão que ele estava preso na 
unidade Milton Dias Moreira e foi encontrado morto no dia 
13/08/2013. O atestado de óbito indicou asfixia mecânica como 
causa da morte. Segundo a família, duas circunstâncias foram 
surpreendentes: a primeira foi o fato de C. ter discutido com um 
agente penitenciário e ter sido levado para o isolamento na 
véspera de sua morte de interno. A outra questão apontada foi o 
fato de nenhum familiar ter tido acesso ao corpo de C. no IML. 
Eles só tiveram contato com o corpo quando este estava no 
caixão com apenas a cabeça descoberta, tendo chamado a 
atenção da família os hematomas visíveis.  

 

 

No dia 09/10/2013, a Defensoria Pública informou à Comissão, 
através de um ofício, que C., na época interna do presídio 
Nelson Hungria, havia sido vítima de estupro dentro do sistema 
penitenciário. No dia 19/9/2013, C. passou mal e foi transferida 
para a UPA dentro do Complexo de Gericinó. Lá, ela foi forçada 
a realizar sexo oral em um dos enfermeiros da unidade, tendo o 
mesmo ameaçado que “tiraria” seus filhos caso ela revelasse 
algo. Ao ter conhecimento do fato, a Defensoria Pública 
encaminhou a acusação para a direção do presídio que se 
comprometeu a levar o caso para a 34ª DP. 
 

 

No dia 9/11/2013, a senhora M., moradora do Complexo do 
Alemão, mãe de M., foi até a comissão para denunciar um caso 
de agressão contra seu filho feita por policiais na localidade 
conhecida como Pedra do Sapo. O relato trata do dia em que M. 
estava indo consertar uma máquina de música, quando seis ou 
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sete policiais o revistaram e um deles o agrediu com pauladas na 
cabeça. Não foi feito o R.O. do caso e mesmo com o 
reconhecimento do policial por parte de M. (através de 
fotografia exibida), o mesmo continuou trabalhando na 
localidade. 

 

 

No dia 9/11/2013, uma mulher, que desejou não ser identificada, 
relatou à comissão o caso de seu amigo R., agredido em um 
baile no Complexo do Alemão, por um policial. Segundo o 
relato, e o policial levou R. até a UPP do local e efetuou 
diversos choques nele. 
 

 
No dia 02/12/2013, S., advogado de R., preso na unidade Bangu 
1, informou que seu cliente foi torturado por agentes 
penitenciários dentro da unidade prisional. S. denunciou o caso 
na ouvidoria do Ministério Público. 

 

 

R. telefonou à Comissão, no dia 03/02/2014, para denunciar a 
tortura que sofreu no sistema penitenciário. A vítima informou 
ter iniciado um processo contra a SEAP e que a delegada da 5ª 
DP havia instaurado um inquérito para ver os “papéis”. R. 
estava com receio de ser assassinado por conta da denúncia. 
Após ouvir o caso, a Comissão se comprometeu a encaminhar o 
mesmo para o MEPCT/RJ. 
 

 

M. relatou à comissão, no dia 11/02/2014, que seu companheiro 
foi preso em uma operação policial no Juramento. Durante o 
ocorrido, os policiais o agrediram causando cortes profundos em 
seus braços, o torturaram e o obrigaram a carregar os corpos dos 
mortos durante a operação policial. A Comissão encaminhou M. 
para fazer a carteira de visitação e à ouvidoria da SEAP, para 
verificar a possibilidade de visitação especial, devido a agressão 
relatada. No dia 18/02/2014, a Comissão entrou em contato com 
M. que avisou que conseguiu obter a carteira de visitação, mas 
não teve o direito à visitação especial. 

 

 

A Comissão atendeu S. no dia 13/02/2014, que relatou a 
situação de seu sobrinho, J., que fora punido arbitrariamente por 
ter questionado um funcionário, no momento da visita de sua 
esposa, na unidade Esmeraldino Bandeira. J. estava no 
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isolamento desde o dia 29/01/2014 e a carteira de visitante de 
sua esposa havia sido retida pelo diretor da unidade.  
 

 
M. denunciou o caso de V., preso arbitrariamente ao ser 
confundido com o participante de um assalto a uma funcionária 
de um hospital. V. estava voltando de seu trabalho quando foi 
parado por policiais que o obrigaram a deitar de bruços e o 
colocaram dentro de um camburão. A vítima do assalto 
reconheceu V. como sendo o assaltante, mesmo as câmeras de 
segurança do local tendo revelado que a única semelhança entre 
a pessoa que realizou o assalto e V. serem a cor da pele negra e 
o cabelo black power. No momento do atendimento V. estava 
preso e incomunicável desde o dia 17/02/2014 na unidade 
prisional Patrícia Aciolli. 

 

 
O Conselho Estadual de Direitos Humanos informou à 
Comissão que L., preso na unidade Bangu II, foi agredido dentro 
da prisão. Na esfera jurídica seu processo foi analisado no 
mutirão e teve seu pedido de comutação negado. 
 

 

J. denunciou por telefone, no dia 27/03/2014, a situação de seu 
namorado D., levado diversas vezes para o isolamento de forma 
arbitrária na cadeia pública ISAP Tiago Teles de Castro 
Domigues. Inicialmente havia sido levado para o isolamento 
devido a uma suposta resposta agressiva de D. a uma ofensa 
feita por um agente penitenciário no dia 08/02/2014. Desde 
então, D. saiu do isolamento apenas nos dias de visita ou para ir 
às audiências de seu processo. Após ouvir a denúncia de J. a 
Comissão enviou ofício para a ouvidoria da SEAP com cópia 
para o diretor da unidade relatando a situação de D. A único 
desdobramento à época foi a transferência do preso para outra 
unidade. 

 

 
Familiares de presos da unidade prisional Contrim Neto 
denunciaram, no dia 04/04/2014, maus tratos que ocorriam 
dentro da unidade. Segundo os familiares, a comida do presídio 
era invariavelmente estragada, os internos eram obrigados a 
beber a água dos chuveiros, os bebedouros estavam quebrados 
ou com água suja e, além disso, eram usuais casos de punição 
coletiva. Ademais, nos momentos de transferência, o SOE 
(divisão responsável pelo transporte dos presos) agredia verbal e 
fisicamente os internos. 
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No dia 08/03/2012, a Comissão recebeu L. e M., que 
denunciaram o caso de seu filho K. Ele estava preso 
provisoriamente na unidade Frederico Marques quando uma 
funcionária avisou para L. e M., que K. havia praticado uma 
falta disciplinar, porém sem informar mais detalhes. O advogado 
visitou K. e constatou que ele estava muito machucado, com 
diversos hematomas no corpo 

 

 
No dia 13/03/2012, a Comissão recebeu um telefonema anônimo 
com diversas denúncias sobre o tratamento dado às crianças e 
adolescentes internas no Centro de Atendimento Integrado do 
sistema socioeducativo de Belford Roxo. Foram relatados casos 
de maus tratos e agressões contra os jovens da unidade, além da 
presença de ratos e a precariedade do sistema elétrico (algumas 
vezes as próprias crianças faziam as instalações para 
equipamentos). 
 

 
No dia 27/03/2012, V. ligou para a Comissão com o intuito de 
denunciar um caso de tortura sofrida por seu filho, A., dentro da 
Polinter. Em 2008, A. foi acusado de tentativa de estupro e 
preso na Polinter de Neves, onde sofreu agressões e torturas. A. 
foi transferido para o Hospital Heitor Carrilho, após sua mãe ter 
denunciado as agressões sofridas ao Ministério Público. Depois 
de dois meses presos, A. passou a responder o processo em 
liberdade e, anos depois, foi determinada a aplicação de medida 
de segurança de 8 meses. A. sofria de problemas neurológicos e 
o tempo preso agravou seu quadro. No momento da denúncia, 
A. estava realizando tratamento em um Centro de Atenção 
Psicossocial. V. afirmou que desejava processar o Estado por 
conta das agressões sofridas por seu filho. 

 

 

M. telefonou para a Comissão no dia 09/05/2013 para denunciar 
os maus tratos contra as visitas e os internos da unidade Plácido 
de Sá Carvalho. A denunciante, tia de um dos presos, relatou 
que os agentes quebraram os banheiros e as piscinas para trancar 
os internos dentro. 
 

 
No dia 14/05/2013, J. ligou para a comissão e denunciou a 
situação da penitenciária Pedro Melo, na qual seu filho estava 
preso. Após a modificação na direção do presídio, diversas 
arbitrariedades começaram a ser realizadas contra os visitantes. 
J. relatou que os visitantes não conseguiam levar produtos 
básicos para os presos e que algumas carteiras de visitantes 
tinham sido apreendidas por funcionários. J. denunciou que os 
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internos estavam sem médico, que precisavam marcar consulta 
na assistência social, e que a água dos presos estava com penas 
de pombo. 

 

 
L. entrou em contato com a Comissão, no dia 01/07/2013, para 
denunciar o caso de seu sobrinho W., preso na unidade Alfredo 
Tranjan. L. havia sido atendida pela Comissão e conseguido a 
transferência de W. para outra unidade. No entanto, alguns 
meses depois, W voltou para Bangu 2, onde ficou no 
isolamento, sem possibilidade de receber visitas. Outros internos 
informaram à L. que seu sobrinho sofria agressões de alguns 
agentes da unidade. 
 

 
No dia 02/09/2013, a Comissão recebeu uma denúncia anônima 
sobre casos de violência na unidade prisional Laércio da Costa 
Peregrino. Segundo o denunciante (que não se identificou), J.V., 
preso na unidade, sofreu diversas agressões e maus tratos. 
Denunciou também que diversos internos, no dia do 
atendimento realizado pelo denunciante, estavam indevidamente 
a mais de dez dias no isolamento, não tendo direito a agasalhos, 
por exemplo. Por fim a pessoa que solicitou o atendimento da 
Comissão demonstrou a preocupação de haver mortes nesse 
isolamento. 

 

 

No dia 17/02/2014, a Comissão recebeu uma carta datada de 
outubro do ano anterior de G., preso no sistema penitenciário, 
sobre agressões e perseguições dentro de diversas unidades 
prisionais. G. relata que há alguns anos denunciou ao diretor da 
unidade Bangu 2 devido a entrada de drogas, celulares e 
armamento realizada pelos funcionários do presídio. Segundo 
seu relato, ele foi perseguido e espancado dentro de Bangu 2 por 
conta de denúncias realizadas para diferentes órgãos. Ele citou 
na carta a equipe responsável por agredi-lo. Quando foi 
transferido para a unidade Ary Franco, G. foi espancado, 
segundo ele por conselho da equipe de Bangu 2. Relatou, 
também, que dentro do sistema prisional já havia ficado, em 
diferentes momentos, no isolamento por longos períodos. Outra 
denúncia foi relacionada às agressões realizadas pelos agentes 
do SOE nas transferências para as delegacias e hospitais. G. foi 
diagnosticado com claustrofobia por um perito da SEAP, o que 
impediria ele de ser transportado na “caçamba”, havendo 
inclusive ordem judicial sobre o assunto, porém essa 
determinação não era respeitada pelos agentes, ocasionando nele 
um “terror psicológico”. Transferido para a unidade Bandeira 
Estampa (Bangu 9), ele afirmou que sua vida estava em risco, já 
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que internos dessa unidade tentaram matá-lo duas vezes, em 
rebeliões que ocorreram na unidade Ao tentar denunciar a 
situação, G. foi ignorado pelo chefe de segurança e 
posteriormente espancado por vinte presos. Um dos funcionários 
da unidade - afastado por estar respondendo uma sindicância - 
incentivava as agressões contra G., e o havia ameaçado quando 
corregedores da SEAP foram coletar seu depoimento sobre a 
sindicância contra ele. G. alegou que a corregedoria o 
encaminhou para o IML e para a Defensoria Pública e solicitou 
sua transferência da unidade, mas essa não havia ocorrido até a 
data da denúncia para a Comissão. Segundo ele, no momento da 
escrita da carta, ele estava sendo constantemente ameaçado e 
privado de alimentos e material de higiene. Logo após ter a 
informação da situação de G., a Comissão buscou o contato dos 
familiares, que comunicaram que ele ainda estava em Bangu 9 e 
ainda sofria perseguição. 
 

 

No dia 30/07/2014, a Comissão recebeu uma carta de JC. e J. 
presos na unidade Alfredo Tranjan (Bangu 2). A carta 
denunciava as agressões sofridas por eles no dia 30 do mês 
anterior. Eles haviam sidos agredidos e torturados por um agente 
na presença do subdiretor na unidade. Segundo as vítimas, o 
motivo dessas agressões foi o pedido para serem transferidos de 
unidade. Na agressão foi utilizada a caixa onde eram guardados 
os cadeados, causando diversos hematomas nos corpos e 
cabeças dos presos. Por fim eles pediram para serem 
encaminhados para uma delegacia com o intuito de prestar 
queixas contra os agentes, mas como resposta ao pedido foram 
algemados e forçados a tomar um banho gelado (resfriado pela 
geladeira).  

 

 

No dia 11/02/2015, L. foi à Comissão para denunciar a 
perseguição que sofria por um agente de Bangu 2 nas visitas. 
Após fazer uma denúncia à ouvidoria da SEAP, L. passou a ser 
revistada de forma humilhante. Em dezembro de 2014, esse 
agente apreendeu a carteira de visita dela sob o argumento de 
que ela tinha cometido desacato. L. foi na Fundação Nelson 
Mandela e no NUSPEN por conta dessa suspensão da carteira e 
estava aguardando a resposta. 
 

 
No dia 14/04/2015, a Comissão recebeu os parentes de E., que 
denunciaram diversas agressões. E. havia sofrido muitas 
agressões na transferência de Japeri para Água Santa. 
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S., irmã de E., telefonou à Comissão para denunciar as agressões 
sofridas por seu irmão dentro do sistema penitenciário. E. foi 
preso em 2014, acusado pela morte de um policial, foi 
espancado na delegacia e continuou sendo agredido dentro do 
sistema penitenciário. S. afirmou que ele estava em Japeri, mas 
foi transferido para o presídio de Água Santa, por conta de um 
suposto planejamento de fuga na antiga unidade. Ele foi muito 
agredido durante o transporte. Uma vez em que foi agredido, E. 
ficou muito ferido, tendo sete agentes participado diretamente 
do fato. S. disse que E. possui uma advogada particular que faria 
uma denúncia à ouvidoria, mas estava preocupada com a 
segurança do irmão. 
 

 

No dia 23/06/2014, uma pessoa que preferiu não ser identificada 
denunciou à Comissão o caso da unidade prisional Benjamim de 
Moraes Filho, na qual os presos não haviam recebido cobertores 
e as famílias eram proibidas de levá-los. Ao receber a denúncia 
a Comissão a repassou ao Mecanismo de Prevenção e Combate 
à Tortura. 

 

 
Y. foi à Comissão para entregar uma carta escrita por seu pai, 
policial que estava preso em Bangu, para denunciar os maus-
tratos sofridos na unidade em que se encontrava. 
 

 
No dia 11/08/2014, A., advogada de F., foi à Comissão 
denunciar que F. havia sido transferido da unidade Bandeira 
Estampa (Bangu 9) para a Alfredo Trajan (Bangu 2) sem motivo 
aparente, pois possuía bom comportamento e trabalhava no 
presídio. Segundo F., a transferência se deu por conta da 
perseguição que sofria do agente coordenador da unidade. Em 
Bangu 2 a situação era de insalubridade, superlotação e falta de 
material básico. Por estar em isolamento, não tinha direito a 
visitas e nem ao banho de sol. 

 

 

No dia 12/04/2014, a Comissão atendeu J., advogado de M. e F., 
que denunciou a situação de seus clientes na unidade Patrícia 
Aciolli. M. e F. estavam privados de água e de alimentos, e eram 
constantemente agredidos. Segundo eles, haveria uma 
preparação de rebelião, em protesto às privações e agressões. O 
MEPCT/RJ confirmou a falta de água e alimentos na unidade. A 
Coordenação de Custódia da Defensoria Pública também 
confirmou os problemas relacionados à água e a aos alimentos. 
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A SEAP foi oficiada e informou que as denúncias eram falsas. 
Em relação à água, afirmou que o fornecimento era controlado, 
mas não havia falta desse recurso. Em relação aos alimentos, 
afirmou que a empresa que os fornecia venceu o edital público 
de seleção e possuía cardápio supervisionado por nutricionistas. 
Algum tempo depois do atendimento, J. e a Comissão 
retomaram contato, e esse informou que uma presa, C., havia 
falecido dentro da unidade Nelson Hungria, vítima de crise 
causada por bronquite. Outra interna precisava urgentemente de 
atendimento médico devido a sua condição cardíaca e de 
hipertensão. 
 

 

No dia 22/09/2014, E., mãe de W., denunciou a situação vivida 
pelo seu filho que é tetraplégico e está na unidade Plácido de Sá 
Carvalho. Segundo E., a prisão não possui condições para 
receber uma pessoa com as necessidades de W. A Comissão se 
comprometeu a ligar para a defensora responsável pelo caso e 
enviou um ofício para a coordenação de saúde da SEAP. No dia 
29/10/2014, a coordenação de saúde respondeu o ofício, 
afirmando que apesar das dificuldades, W. estava bem, sendo 
auxiliado pelos outros presos. Após receber a resposta a 
Comissão entrou em contato com a Defensoria Pública. 

 

 

A comissão de presos do presídio Pedro de Melo, no dia 
30/10/2014, informou à Comissão, através de uma carta, o 
falecimento de um preso, segundo eles, por negligência dos 
funcionários.  
 

 
M. foi, no dia 06/01/2015, à Comissão denunciar as condições 
do presídio Plácido de Sá Carvalho onde seu marido se 
encontrava. F., havia sido preso, injustamente segundo M., por 
uma briga de trânsito e estava a quatro meses na unidade. As 
condições eram extremamente precárias, com superlotação e 
alimentos estragados. Muitos presos estavam com os prazos dos 
benefícios vencidos. Após o relato, a Comissão enviou um 
ofício e obteve como resposta essas condições já eram de 
conhecimento dos órgãos de fiscalização. 

 

 

No dia 21/01/2015, a Comissão recebeu uma carta de internos 
da unidade prisional Milton Dias Moreira. A carta continha 
diversas denúncias referentes às condições precárias da unidade. 
Outro fato relatado era que durante a visita do MEPCT/RJ, o 
diretor não havia mostrado diversas galerias do presídio. Os 
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familiares denunciavam, também, a falta de local adequado para 
os visitantes - não havia sanitários nem bebedouros para os 
familiares. Na carta continha a orientação de que essa fosse 
entregue também ao MEPCT/RJ. 
 

 

No dia 23/01/2015, uma denúncia anônima chegou ao 
conhecimento da Comissão informando sobre as condições 
precárias de higiene no presídio Cotrim Neto, em Japeri. Na 
denúncia havia informações sobre a falta de água, inclusive para 
necessidades básicas e manutenção da limpeza e higiene das 
celas. Em decorrência da falta de água, havia uma exploração na 
venda de baldes, comercializados a preços abusivos. Já há 
existia uma denúncia na ouvidoria da SEAP tratando sobre o 
assunto. Até a data da denúncia à Comissão, nada havia sido 
feito para solucionar o problema. 

 
 
No dia 30/03/2015, um denunciante anônimo informou à 
Comissão sobre a morte, dentro da cela, de uma interna do 
presídio Nelson Hungria. Afirmando que a administração enviou 
o corpo já sem vida para a UPA. 
 

 
No dia 06/05/2015, a Comissão recebeu um ofício do Cartório 
da 2ª Vara Criminal. Nessa comunicação havia a informação de 
que M. teve alvará de soltura concedido, mas tal ordem não foi 
cumprida por conta de um erro da SEAP. Assim que teve acesso 
a esse dado, a Comissão oficiou o corregedor da SEAP. 

 

 
M., através de um e-mail enviado para Marcelo Freixo, 
denunciou as condições desumanas que viveu durante os 56 dias 
nos quais ficou presa na unidade Joaquim Ferreira. M. afirmou 
que era tratada como um animal e que o cárcere “rasgou” sua 
alma e dignidade.  
 

 
No dia 19/05/2015, a Comissão recebeu uma carta (sem 
identificação) de um interno do Alfredo Tranjan denunciando a 
condição de isolamento que passou no presídio. O interno 
chegou à unidade no dia 13/05/2015, mas, por motivos de 
problemas pessoais (não há maiores informações), foi levado 
diretamente para o isolamento e permaneceu lá. Na carta, além 
de denunciar o isolamento, denunciava também as condições do 
mesmo. 

 



 

894 
 

 
No dia 20/05/2015, a Comissão recebeu A., advogado de alguns 
internos do presídio Ismael Sirieiro, que denunciou a atitude de 
alguns funcionários da SEAP dentro da unidade. Segundo A., os 
funcionários escolhiam os internos que estavam com os prazos 
de livramento condicional perto de serem alcançados para terem 
as celas revistadas e nesse processo aconteciam diversas 
agressões contra os internos. Outra questão apontada por A. foi 
a condição estrutural do presídio: muitas refeições eram servidas 
com comidas estragadas, havia colchonetes insuficientes para a 
população da unidade e os poucos disponíveis estavam em 
condições inaceitáveis para o uso. 
 

 

No dia 01/06/2015, a Comissão recebeu uma denúncia anônima 
sobre as condições do presídio Milton Dias Moreira. A denúncia 
informava que os internos estavam dormindo no chão e que nos 
dias de chuva eram obrigados a dormir em pé, já que a água da 
chuva entrava nas celas. A comida era servida estragada e vários 
presos estavam com escabiose (sarna). 

 

 
No dia 08/07/2015, S. entrou em contato com a Comissão para 
tratar das condições do presídio Hélio Gomes, local onde seu 
irmão estava preso. S. relatou que recebeu uma ligação de seu 
irmão que contou que os alimentos chegavam à unidade 
estragados e com um atraso muito grande, ocasionando falta de 
comida para os internos. Outro ponto denunciado pelo irmão foi 
relacionado aos idosos que estavam dormindo no chão de 
concreto.  
 

 

No dia 14/07/2015, M. denunciou à Comissão o caso de seu 
sobrinho J., que foi ameaçado diversas vezes por agentes dentro 
do presídio Elizabeth Sá Rego (Bangu 5). Cerca de um mês 
antes do atendimento de sua tia, J. passou mal e se dirigiu à 
enfermaria, onde foi abordado por agentes penitenciários que o 
jogaram no chão, pisaram nas suas costas (provocando 
hematomas) e apontaram uma arma para sua cabeça. Alguns 
dias após o ocorrido, J. passou mal novamente e foi informado 
pelos médicos que possuía grave problema cardíaco para o qual 
era necessária uma intervenção cirúrgica. A família está 
preocupada com a segurança de J., com seu estado de saúde, e 
com o fato de já ter tentado suicídio.  

 

 



 

895 
 

No dia 10/09/2015, T. telefonou à Comissão para denunciar as 
represálias que seu marido, R. sofria na penitenciária Lemos 
Brito. R. estava nessa unidade prisional a dois anos e havia 
pedido transferência por conta de problemas de relacionamento 
com os outros internos. Logo após o pedido de transferência, o 
Ministério Público visitou o presídio e recolheu diversas 
denúncias feitas por R. sobre irregularidades dentro da prisão. A 
partir da visita, R. passou a sofrer represálias do diretor e dos 
funcionários da unidade. No dia do atendimento de T., R. se 
encontrava a um mês no “seguro” com outros dois internos. O 
MEPCT/RJ informou ter visitado o presídio no dia anterior à ida 
de T. à Comissão e recebido denúncias relacionadas à demora na 
transferência dos internos.  
 

 

No dia 16/09/2015, E. foi à Comissão para denunciar a morte de 
seu filho dentro da unidade prisional Ary Franco. E. tentava a 
mais de um mês visitar seu filho, sendo sempre impedida por 
conta da ausência da carteirinha de visitação. No dia 
11/09/2015, foi à 2ª vara criminal de Nova Iguaçu pedir 
autorização judicial para visitar M. e foi surpreendida com a 
informação de que seu filho tinha falecido no dia 05/08/2015. A 
SEAP não informou em momento algum a morte de M. e, 
aparentemente, ele havia sido sepultado como indigente. O 
advogado de M. havia feito contato com o subsecretário da 
SEAP, que informou que o caso não seria priorizado e seguiria 
como outro procedimento da SEAP. Havia indícios de haver 
uma sindicância da SEAP para apurar o caso. No dia 
28/09/2015, o advogado de M. entrou em contato com a 
Comissão informando que não havia recebido resposta do 
pedido no qual solicitava uma cópia da sindicância da SEAP 
sobre o caso. 

 

 

No dia 16/07/2015, F. telefonou para a Comissão para denunciar 
as condições do Presídio Evaristo de Morais. Os presos estavam 
sem atendimento médico, inclusive aqueles portadores do vírus 
HIV. A comida chegava à unidade estragada e os processos de 
parlatório estavam parados por conta da falta do kit para realizar 
exame de sangue. 
 

 
No dia 13/11/2015, A. foi à Comissão denunciar o tratamento 
sofrido por seu companheiro, R. na unidade Lemos Brito. 
Segundo A., R. estava sendo ameaçado pelo diretor da unidade, 
ela estava impedida de visitar seu marido, e uma ordem judicial 
transferiu R. para um “cubículo”. Ao fazer contato com o 
advogado de R., a Comissão foi informada que o mesmo 
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encontrava-se em local sem “passagem de ar” o que acarretara 
problemas de saúde em R. 

 

 

No dia 18/11/2015, N. enviou um e-mail à Comissão 
denunciando o diretor da penitenciária Lemos Brito por conta de 
maus tratos na unidade prisional. Segundo N. o diretor, 
recorrentemente, enviava internos para o “castigo”, onde 
ficavam sem água e comida. N. relatou que em diversas 
oportunidades em que visitou seu marido na unidade o viu com 
marcas de agressões. 
 

 
No dia 19/11/2015, a Comissão recebeu uma denúncia, de uma 
pessoa que preferiu não ser identificada, relacionada ao sistema 
prisional. O denunciante é pai de uma pessoa que está presa e 
quando a família faz as visitas na unidade é sempre maltratada 
pelos agentes - estes ameaçam retirar a carteira de visitação, são 
extremamente truculentos e os familiares são sempre 
violentados. 

 

 

No dia 04/01/2016, R. denunciou o caso de seu filho, J., que foi 
morto dentro da unidade Plácido de Sá Carvalho. Segundo R., 
seu filho morreu no dia 16 ou 17 de dezembro do ano anterior. 
Após uma tentativa de fuga da unidade, os agentes 
penitenciários o agrediram e na certidão de óbito consta como 
motivo da morte “eletropressão ação elétrica”. Ao ouvir a 
denúncia, a Comissão enviou o caso para a Defensoria Pública e 
para o MEPCT/RJ. No dia 19/06/2017, R. retornou à Comissão 
para obter informações acerca do processo e informou que 
estava fazendo tratamento psíquico na clínica da família perto de 
sua casa.  
 

 

No dia 23/02/2016, os presos da unidade Evaristo de Morais 
enviaram uma carta endereçada à Comissão com diversas 
denúncias relacionadas às condições da unidade e ao tratamento 
por parte dos agentes. Na carta foi relatada a violência praticada 
pelos funcionários, pela coordenação de segurança e pela 
direção da unidade. Há relatos de presos que são levados para a 
galeria “E”, são algemados no aparelho de ar-condicionado e 
espancados pelos agentes. A denúncia relatava também a falta 
de material básico como colchões, vestuários e produtos de 
higiene. Por último informaram que na unidade havia 
deficiência nos cuidados com a saúde dos internos, inclusive os 
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presos que adoeciam de tuberculose circulavam sem as 
precauções necessárias para evitar a proliferação da doença.  

 

 

No dia 24/02/2016, L., advogada de M., foi à Comissão 
denunciar a morte de seu cliente e pediu auxílio na investigação. 
M. estava preso em Bangu 3, quando atendido no dia 
20/02/2016, após diversos dias de mal estar severo. No 
atendimento administraram o medicamento bezectacil, porém o 
problema de M. provavelmente era de natureza cardíaca, caso no 
qual este medicamente não possui efeito. No atestado de óbito 
não há nenhuma informação referente ao preso. Outra violação 
apresentada pela advogada foi a desinformação da família, que 
não foi avisada da morte de M. pela administração da unidade. 
 

 

No dia 14/04/2016, a Comissão recebeu, por e-mail, a denúncia 
de que I. estava preso na solitária em uma unidade do sistema 
prisional a mais de 45 dias. Segundo a denúncia, outros internos 
estavam na mesma situação.  

 

 
No dia 25/05/2016, G. relatou o caso de W., preso em uma 
delegacia em Búzios, após ter sido capturado em sua residência. 
Segundo G. as informações disponibilizadas pela polícia 
afirmavam que ele seria transferido no dia 19/02/2016, mas tal 
transferência só ocorreu 3 dias depois. No intervalo entre a sua 
prisão e a transferência para uma unidade prisional, Wallace foi 
diversas vezes privado de sua alimentação e de contatos com seu 
advogado. 
 

 
No dia 23/05/2016, a Comissão recebeu uma denúncia 
relacionada à precariedade das condições na unidade prisional 
Carlos Tinoco e de abuso de autoridade recorrente do subdiretor 
da unidade e do chefe de segurança, que supostamente 
obrigavam os internos a consumirem alimentos da cantina onde 
eram cobrados preços abusivos. 

 

 

No dia 25/05/2016, a Comissão recebeu informações sobre a 
ocorrência de torturas dentro da unidade Bangu 2. Na denúncia 
recebida pela Comissão havia também o relato de que uma 
funcionária do presídio maltratava recorrentemente as visitas 
dos internos e ameaçava retirar as carteiras de visitação. 
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No dia 27/06/2016, R. visitou a Comissão para denunciar a 
morte de seu filho, A., no presídio Ary Franco dia 24/06/2016. 
R. visitou o filho no dia anterior ao falecimento dele e para 
conseguir ver sua mãe A. foi carregado pelos companheiros de 
cela até o espaço de visitas. Nesse momento, ele relatou que, na 
noite anterior, ele tinha sido retirado da cela para supostamente 
ir ao hospital, mas foi transferido para uma cela fria onde ficou o 
resto da noite, sendo devolvido para sua cela comum na manhã 
da visita. Ao ver o filho nessa condição, R. pediu para que um 
dos companheiros de cela falasse com o diretor sobre o caso de 
seu filho. Como resposta, a administração afirmou que chamaria 
o transporte para socorrê-lo, fato que não ocorreu. No dia 
seguinte, R. chegou às 10:00 da manhã, quando foi informada 
do falecimento de A. A informação de causa de morte que 
consta no atestado de óbito é de falecimento em decorrência de 
“bronco pneumonia, derrame pleural, hipertrofia cardíaca”. 

 

 
No dia 20/03/2017, P. ligou para a Comissão e relatou um abuso 
de autoridade no momento de visita de C. na unidade Evaristo 
de Morais. Uma agente puxou sua bolsa e gritou com a visitante. 
Mesmo com o pedido de P. a agente continuou a abordagem 
violenta, até o momento no qual P. jogou sua bolsa no chão. Por 
conta dessa última atitude, a agente afirmou que seu marido 
ficaria “de castigo”, não receberia os pertences entregues e que 
P. ficaria três meses sem a carteira de visitação.  
 

 

A. telefonou à Comissão, no dia 29/03/2017, para denunciar as 
ameaças sofridas na unidade Crispim Valentino (regime aberto). 
A. relatou que, em janeiro de 2017, aconteceu uma guerra entre 
as facções dentro da unidade, o que resultou na expulsão dos 
presos pertencentes ao Terceiro Comando do presídio. Ao 
saírem, doaram seus objetos para as pessoas que não pertenciam 
a nenhuma facção, como A., mas pouco tempo depois internos 
do comando vermelho apreenderam esses objetos e ameaçaram 
de morte os proprietários.  

 

 

No dia 01/10/2015, S. compareceu à Comissão com o intuito de 
denunciar o caso de T., seu companheiro que estava na 
penitenciária Milton Dias Moreira. Segundo S., T. foi agredido 
por funcionários da direção do presídio (informação recebida 
através familiares de outros presos).  
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No dia 23/02/2016, a Comissão recebeu uma carta de J. com 
diversas denúncias de agressões dentro do Complexo 
Penitenciário de Gericinó. Ao chegar na unidade Bangu 10 foi 
muito agredido. Afirmou ter denunciado dois agentes, mas 
nunca ter sido chamado para depor. Solicitou uma visita para 
vistoria das unidades, a Comissão encaminhou o caso ao 
MEPCT/RJ. 

 

 
No dia 20/05/2014, a Comissão recebeu um e-mail de D. e R., 
com a denúncia do caso de MD., um adolescente parente das 
solicitantes. MD. havia sido alvejado por quatro disparos de 
arma de fogo na cabeça e se encontrava algemado em uma cama 
no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes em Saracuruna. 
Segundo as familiares, a equipe de enfermagem maltratava o 
paciente e cuidava dele com descaso, além disso os guardas 
impediam que a mãe solicitasse atendimento dos médicos, 
inclusive com ameaças. O quadro de saúde de MD. era 
extremamente grave. A mãe de MD. relatou sofrer diversos 
constrangimentos da equipe de enfermagem, dos médicos e dos 
policiais que faziam a custódia do adolescente. Segundo o relato 
da denúncia, os disparos foram realizados por policiais contra o 
veículo no qual MD. se encontrava com um amigo, sem a 
realização de qualquer abordagem anterior. Após alvejar o carro, 
os policiais retiraram os corpos (um ferido e um morto), 
colocaram no asfalto, fizeram algumas fotos e chamaram uma 
viatura para fazer a ocorrência. Não foi realizada perícia de 
local. O policial que realizou os disparos, originário da 15ᵒ 
BPM, alegou ter ocorrido uma troca de tiros na ocasião, porém 
nenhuma arma foi encontrada com os garotos. Após o contato 
por e-mail, a Comissão enviou o caso para a Secretaria de 
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, ao Ministério 
Público Estadual (Coordenadoria do 4º Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude), 
Defensoria Pública Estadual (Coordenadoria de Defesa da 
Criança e do Adolescente), Chefia de Polícia Civil e Comando 
do 15º BPM – Duque de Caxias. A Comissão solicitou a 
apuração da denúncia e, subsidiariamente, início de um 
procedimento administrativo contra os policiais citados no caso. 
 

 
No dia 09/07/2014, M. telefonou à Comissão para denunciar o 
caso de seu neto, V., que sofria agressões dentro da escola João 
Luiz Alves do sistema socioeducativo. 

 

 
No dia 18/05/2015, a Comissão recebeu uma denúncia anônima 
de que na Casa de Passagem Lizaura Ruas ocorriam casos de 
violência sexual contra as adolescentes. Segundo a denunciante, 
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adolescentes que estariam nas ruas próximas ao local invadiam a 
casa de noite por conta do ar-condicionado no abrigo. Ao 
receber essas informações, a Comissão enviou ofícios com o 
caso para o Ministério Público de Niterói, para Comissão da 
Criança e do Adolescente e para a SEASDH. 
 

 
No dia 02/07/2017, a Comissão recebeu M. que denunciou o 
caso de seu filho, I., interno do Educandário Santo Expedito 
(ESE) do sistema socioeducativo. I. foi espancado dentro da 
unidade e sua mãe solicitou que a Comissão realizasse 
fiscalizações no local para inibir as torturas que ocorriam dentro 
da unidade. 

 

 
S. foi à Comissão no dia 12/01/2012 para pedir ajuda no caso de 
seu irmão, S., morto sob a custódia do Estado. S. informou que 
seu irmão foi preso no dia 07/12/2011 e transferido para Água 
Santa dois dias após a prisão. No dia 19/12/2011, ele deu 
entrada no Hospital Souza Aguiar e morreu no mesmo dia. A 
irmã desconfia que S. foi espancado dentro do sistema prisional. 
Ela pediu ajuda à Comissão para conseguir a cópia do 
prontuário médico de seu irmão para saber as condições dele ao 
chegar no hospital. Em 02/03/2012, S. foi à Comissão para levar 
o atestado de óbito de S., porém nele não constava a causa 
mortis. Após o atendimento a Comissão tentou telefonar para as 
assistentes sociais do hosiptal e do presídio, mas nenhuma 
informação relevante foi extraída nesse contato. Além disso, um 
ofício foi enviado, no qual solicitava o prontuário médico que 
relatasse a condição de S. ao chegar no hospital. 
 

 
No dia 14/08/2012, a Comissão recebeu um e-mail de D. com a 
denúncia da morte de J. sob a custódia do Estado. O adolescente 
J., ao ser preso, foi levado para a carceragem do fórum de São 
Gonçalo. Posteriormente ele foi encontrado desmaiado. J. foi 
levado ao pronto socorro de São Gonçalo, porém faleceu antes 
de chegar no local. A suspeita dos médicos foi de morte por 
insuficiência respiratória. Segundo a família, policiais da 74ª DP 
prenderam J. e outro jovem de 19 anos e no dia seguinte o 
levaram para a oitiva do MP. J. aguardava na carceragem do 
fórum para ser levado ao Instituto Padre Severino. Quando um 
policial civil foi buscá-lo o encontrou desmaiado. No momento 
do contato com o SAMU, foi informado que todas as 
ambulâncias estavam sendo utilizadas. Um juiz determinou que 
dois policiais levassem J. para o pronto socorro. No dia 
16/08/2012, a Comissão foi ao fórum de São Gonçalo para 
encontrar os pais de J.. Estes afirmaram os policiais não 
permitiram o contato com o adolescente após a prisão. No 
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entanto, ao ser levado para a oitiva do MP, o pai chegu acruzar 
com J. no corredor e afirmou que seu estado de saúde era bom. 
No dia 20/08/2012, o DEGASE respondeu um ofício enviado 
pela Comissão, informando que J. não estava registrado no 
sistema deles. A Comissão solicitou ao NUDEDH o 
acompanhamento do caso. 

 

 
No 05/05/2017, R. e R. foram à Comissão denunciar a morte de 
seu filho, R., preso na unidade Milton Dias Moreira. O pai 
recebeu uma ligação, no dia 12/10/2015, solicitando o 
reconhecimento do corpo do filho no Instituto Médico Legal 
(IML) de Campo Grande. Segundo os companheiros de cela, R. 
passou mal após uma refeição e teria sido levado para a UPA de 
Japeri ou de Queimados. R. ainda teria voltado para a unidade 
prisional, sido levado para o “buque”, e depois os internos não 
souberam mais o que aconteceu. De acordo com a certidão de 
óbito, Roger faleceu por conta de uma pneumonia bilateral e um 
empiema pleural no Hamilton Agostinho (hospital penal) em 
Bangu. Os pais só tiveram acesso ao laudo cadavérico oito 
meses após a morte. A família teve dificuldade para conseguir 
atendimento na Defensoria Pública. Tentaram com um defensor 
que informou que a família deveria ligar antes para agendar uma 
visita. Apesar de diversas tentativas de entrar em contato com o 
número disponibilizado para marcar o atendimento, eles nunca 
conseguiram ser atendidos.  
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13. Notícias de Jornal: Casos de Tortura Noticiados durante Três Décadas 

 

Ao longo da pesquisa, foi realizado o levantamento das notícias publicadas pelo jornal 

O Globo, entre os anos de 1985 e 2017, a partir da palavra-chave "Tortura". Para a 

realização deste levantamento, foi utilizado o acervo online do jornal. As notícias 

levantadas foram então filtradas, sendo descartadas aquelas que não eram pertinentes 

para a pesquisa, por se tratarem de torturas praticadas por agentes privados.  

Após essa filtragem, e a partir de todas as notícias localizadas cujo agente responsável 

era o Estado - a partir de suas diferentes instituições - foram produzidos os relatos dos 

casos expostos nessa seção do relatório. Por se tratarem de notícias já publicadas na 

mídia e, portanto, por não se tratar de conteúdo sigiloso, todos os nomes que aparecem 

foram mantidos. É importante notar que em alguns casos a notícia não foi veiculada no 

ano do fato ocorrido, mas posteriormente, por conta de algum acontecimento 

relacionado à violação em questão. Nesses casos, respeitamos o ano de publicação da 

notícia. Ademais, as notícias relacionadas às milícias estão também registradas, pela 

consolidada compreensão de que essas organizações relacionam de maneira intíma as 

esferas públicas - atuação de agentes do Estado e políticos com mandatos em diferentes 

esferas de representação - com interesses privados - econômicos e empresariais. 

 

*** 

 

1985 

 

Tortura de Gílton Gabriel Coelho 

No dia 2 de fevereiro de 1985, o presidiário Gílton Gabriel Coelho de 55 anos, que era 

mudo, foi torturado por agentes penitenciários no corredor da Galeria C do Presídio Ary 

Franco, localizado em Água Santa, Zona Norte do Rio. Em seu testemunho, o preso 

relatou através de gestos e escritos em pedaços de papel, que fora espancado a chutes, 

com bicos de botina, pelo guarda José Carlos Durães Leal, um policial militar. Segundo 
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a vítima, outros dois agentes, conhecidos como Pimentel e Ariel, também teriam 

participado da tortura. No dia seguinte, Gílton foi transferido para o Hospital 

Penitenciário da Rua Frei Caneca, ocasião em que, por consequência das agressões que 

sofrera, sentia muitas dores e teve que usar sonda para urinar. Outros três detentos, em 

depoimento, confirmaram a versão trazida pela vítima. Um deles relatou, ainda, que o 

diretor do presídio, Guinaldo Fíuza Rosa, raramente ia ao local, deixando a direção sob 

a responsabilidade de um sargento da PM. Também foram encaminhadas cartas escritas 

por dez presos, os quais denunciaram violações no presídio e afirmaram que no mesmo 

corredor em que Gílton foi torturado, haveria uma sala denominada "Maracanã", 

destinada a práticas de espancamento contra os detentos. A fim de evitar atos de 

vingança, o juiz responsável, Válter Soares, da Vara de Execuções Criminais, 

encaminhou Gílton para exame de corpo de delito e determinou que o DESIPE o 

transferisse, assim como as demais testemunhas, para outra unidade prisional. Ademais, 

determinou que fosse instaurado um inquérito na Corregedoria da Polícia e oficiou o 

caso à Consultoria de Direitos Humanos da Procuradoria Geral da Justiça e ao 

Departamento do Sistema Penitenciário. 

 

Tortura de Antônio Cláudio da Silva Barros 

Entre os dias 11 e 14 de janeiro de 1985, o preso Antônio Cláudio da Silva Barros foi 

torturado pelos detetives da 34ª DP (Bangu), Hélio da Paixão e Rogério dos Santos 

Oliveira. Segundo a promotora Vanda Menezes Rocha, que no dia 26 de abril do 

mesmo ano denunciou o crime ao Juiz da 1ª Vara Criminal de Bangu, Siro Darlan de 

Oliveira, as torturas eram realizadas em pau de arara, com choques elétricos e ocorriam 

no Setor de Investigações Especiais da Delegacia, chefiado pelo próprio Hélio da 

Paixão. 

 

Tortura de um Soldado e Quatro Civis 

Um Inquérito Policial-Militar foi instaurado, na 1ª Companhia de Polícia do Exército, 

na Vila Militar, para apurar as denúncias de torturas contra um soldado e quatro civis 

acusados de furto e receptação de cinco pistolas do 1º Batalhão de Engenharia de 

Combate. As denúncias foram feitas pelo soldado Claudecyr Carvalho e os civis 
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Antônio Joaquim dos Santos, Gonçalo Manuel da Silva, Luís Mandu da Silva Filho e 

Francisco de Assis Luís, quando foram interrogados na 2ª Auditoria de Exército. O 

encarregado do IPM, Tenente Haylton Ferreira Carneiro, entendeu que as acusações 

eram improcedentes e irresponsáveis. Segundo ele, elas teriam "o intuito de denegrir o 

nome e os componentes de uma unidade de elite do Exército brasileiro". Todavia, em 

maio de 1985, a Promotora Hermínia Célia Pinto da Silva, da 3ª Auditoria do Exército, 

requereu ao Juiz José Vitor Marques dos Santos a baixa do IPM para ouvir novamente 

os denunciantes e saber se eles mentiram. 

 

Tortura de Cinco Presos na 54ª DP 

Entre 8 de dezembro de 1984 e 16 de fevereiro de 1985, os presos Hélio Barroso 

Hosken, Valmer da Silva Pereira, Waldemir Vilela Carvalho, Severino Raimundo dos 

Santos e Ademir Feliciano Rodrigues foram torturados na 54ª DP de Belford Roxo por 

detetives e guardas penitenciários. Os detetives Valentino da Silva Barroso e Azamor 

Justo e os guardas penitenciários Aristóteles Teixeira da Costa e Walace da Silva foram 

denunciados, pelo promotor Cláudio Ramos, da Consultoria de Direitos Humanos da 

Procuradoria Geral de Justiça, por torturar, no térreo do prédio da DP e no segundo 

andar, em dependências da Delegacia da Baixada Fluminense, os detentos com 

espancamentos, pau-de-arara e choques elétricos. O preso Hélio foi torturado pelo 

detetive Valentino da Silva Barroso, que apresentou falsas vítimas de roubo para 

incriminar o preso - que, logo, foi inocentado por elas. O detetive também foi acusado 

de falso testemunho na 6ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, onde alegou desconhecer 

Fábio Soares de Souza, preso que ministrou tinturas de arnica e novalgina a Hélio. O 

preso Valmer foi espancado pelo detetive Azamor Justo, que também teria mandando 

um homem aplicar-lhe choques elétricos para que ele assinasse uma folha de papel em 

branco e implicá-lo em um inquérito criminal. O preso Valmer também foi espancado 

pelo detetive Azamor, junto aos guardas Aristóteles Teixeira da Costa e Walace da 

Silva. Os guardas penitenciários também foram acusados de tortura, com choques 

elétricos, do preso Severino. O guarda Aristóteles também teria torturado o preso 

Ademir. 

 

Biscateiro do Dops - Tortura e Morte de Luiz Cardoso de Barros 
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 O biscateiro Luiz Cardoso de Barros, de 34 anos, morreu no dia 20 de abril de 1985 em 

decorrência das torturas que sofreu nas dependências do DOPS no Rio de Janeiro entre 

os dias 12 e 15 de abril do mesmo ano. Luiz havia sido preso pela Guarda Portuária no 

dia 11 de abril ao furtar um tripulante de um navio panamenho. No mesmo dia, ele foi 

levado ao DOPS, onde apresentou-se como Luiz Antônio Ferreira e foi autuado em 

flagrante por roubo e estelionato, sendo encaminhado, no dia seguinte, para um exame 

de corpo de delito no qual não foram registradas lesões. No dia 13, o biscateiro foi 

submetido, às 09h05min da manhã, a exames clínicos no Hospital Souza Aguiar. No 

local, conforme consta em documentação do hospital, ele revelou aos médicos que o 

assistiram que foi espancado no dia anterior, quando estava sob a guarda do DOPS da 

Polícia Federal. O diagnóstico realizado, todavia, foi omisso quanto ao quadro clínico 

do paciente, apontando apenas “dor torácica” e descrevendo como causa da lesão 

“alegação de agressão há um dia” - não houve definição do tipo de lesão e indicava 

alguns sintomas, como vômito de sangue e diarréia. No dia 16 de abril, Luiz foi 

transferido ao Presídio Ary Franco, onde foi levado a exame médico e atendido pelo 

clínico geral José Humberto Laurito Junior. O médico registrou, na ficha de 

atendimento médico, que o biscateiro relatou que havia sido espancado fora do Presídio 

Ary Franco por “guardas ferroviários”. Ressalta-se que o clínico, em testemunho, 

confirmou as informações, além de asseverar que não conseguia sequer tocar no preso 

por conta das fortes dores que sentia. Após examinar a vítima, Laurito Junior o 

encaminhou, com urgência, para o Hospital Central Penitenciário onde Luiz ficou 

internado entre os dias 17 e 18 de abril, quando foi transferido, em estado grave, para o 

Hospital Souza Aguiar. Segundo o Boletim de Emergência n.º 224, Luiz deu entrada no 

HSA às 10h30min do dia 18, sendo diagnosticado com politraumatismo causado por 

agressão a socos. Não foram especificados o local e a autoria da agressão, mas há 

referência a fratura de cinco arcos, após exame radiológico. No mesmo dia 18, segundo 

o prontuário n.º 199.905, Luiz foi internado no Serviço de Cirurgia Geral e veio a 

falecer dois dias depois, às 20h30min. Em sua certidão de óbito, realizada pelo médico 

legista Luiz Maurício de Carvalho Ramos, a causa mortis foi “contusão do tórax e do 

abdômen, fraturas múltiplas de costelas e de esterno com hemorragia pulmonar”. O 

corpo de Luiz foi reconhecido por sua mulher, Laureci da Silva Melo, a qual relatou sua 

peregrinação por hospitais, delegacias e necrotérios até encontrar o corpo de seu marido 

no IML. Laureci, mãe de nove filhos e moradora de Cabuçu, foi informada pela Polícia 

Federal sobre a prisão do marido somente no dia 23, após ter encontrado Luiz morto no 
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IML. O caso foi denunciado no dia 17 de julho de 1985 pelo advogado Nélio Soares de 

Andrade, da Comissão de Defesa dos Direitos do Preso. Nélio narrou que recebeu a 

denúncia por meio de um telefonema anônimo e investigou o ocorrido durante maio e 

junho, período em que coletou provas suficientes para acusar a Polícia Federal e alguns 

agentes pela tortura que levou à morte do biscateiro. Esta denúncia complementou o 

inquérito n.º 25/85 do DPF, que investigava a morte do biscateiro desde o dia 3 de 

junho. O Departamento da Polícia Federal negou que Luiz fora espancado nas 

dependências do DOPS em ofício n.º 290/85 enviado pelo delegado titular da época, 

Élbio Pereira de Melo, à juíza da 13ª Vara Federal, Julieta Lídia Machado Cunha Lunz. 

O referido ofício indicava que Luiz teria tido uma crise de epilepsia em sua cela, no dia 

12 de abril, que lhe provocou uma queda e algumas fraturas e ferimentos. Ademais, 

ainda consta no documento que o companheiro de cela de Luiz, Hugo Andres Diaz 

Aquino, testemunhou a crise, e que o DPF tomou uma série de providências para 

auxiliar o preso. A mulher de Luiz negou essa versão, afirmando que o marido não 

sofria de epilepsia. A juíza encaminhou o caso ao Procurador da República, José Pedro 

de Saboia Bandeira de Mello Filho, que concluiu a partir do exame de corpo de delito e 

dos testemunhos, que as fraturas que levaram a morte de Luiz foram causadas por 

espancamentos ocorridos no DOPS da PF. 

 

Porteiro de São Cristóvão -  Tortura de Luís Carlos Da Silva 

 

Durante todo o dia 27 de agosto de 1985, Luís Carlos da Silva, porteiro, zelador e 

motorista, de 34 anos, foi torturado com choques elétricos nos dedos, através de um 

telefone antigo de manivela, pelos delegados Jesus Alves da Silva e Edson Lopes Sá e 

por um policial não identificado na 17ª DP de São Cristóvão. Em denúncia feita à 

Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, Luís Carlos contou que foi preso na 

agência Bradesco de São Cristóvão ao tentar sacar Cr$900 mil (equivalente à cerca de 

R$2.850,00), quantia que fora depositada em sua Caderneta de Poupança por engano 

pelo banco dois meses antes. Um dos bancários, de nome Rui, teria telefonado para a 

17ª DP e denunciado Luís Carlos a dois policiais, alegando que ele havia cometido o 

crime de estelionato contra a agência. O porteiro foi encaminhado à delegacia, onde foi 

espancado e torturado com choques elétricos a fim de confessar o suposto crime de 

estelionato. As agressões foram cessadas ao fim do dia, quando Luís Carlos foi liberado. 
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O porteiro logo denunciou a tortura que sofrera à OAB e, no dia seguinte, o delegado 

Luis Eduardo Salles Nobre e os promotores Leonardo Chaves e Wanda Menezes, todos 

da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, foram até a Delegacia. No local, a 

vítima indicou a sala onde foi torturado, oportunidade em que foram apreendidos um 

telefone antigo de magneto com manivela, quatro fios desencapados e um pedaço de 

pneu em forma de palmatória – materiais que teriam sido utilizados para executar a 

tortura e encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE). 

O laudo pericial do ICCE concluiu no dia 12 de setembro do mesmo ano que o aparelho 

telefônico era utilizado para aplicação de choques elétricos, uma vez que não realizava 

ligação para qualquer linha telefônica interna ou externa. Todavia, a Secretaria de 

Polícia e o delegado titular da 17ª DP, Afonso Alves Gomes, insistiam que os objetos 

não eram meios de tortura, mas "parte da instalação do ar condicionado". A referida 

Autoridade Policial, junto ao delegado de plantão Wanderley de Barros, relutaram 

contra a presença dos membros da Comissão em "sua" sede policial no dia 28 de agosto. 

Wanderley, irritado com a apreensão dos objetos, falou que o delegado da OAB havia 

invadido seu local de trabalho e Afonso reclamou com Luís Carlos, asseverando que o 

porteiro somente deveria ter feito a denúncia após informá-lo acerca do ocorrido. O 

delegado titular também retardou o reconhecimento dos torturadores, apenas 

autorizando o auto de reconhecimento quando a DP já estava quase vazia. Assim, no dia 

30, o promotor Leonardo enviou um ofício requerendo que o delegado Afonso 

apresentasse, com urgência, o nome dos policiais lotados naquela delegacia, com o 

intuito de a vítima identificar seus torturadores pelo nome. No entanto, foi apenas no dia 

20 de setembro, após depor para a OAB, para a Procuradoria Geral da Justiça e para o 

Departamento de Investigações Especiais (DIE), que Luís Carlos reconheceu, dentre 

oito policiais colocados em sua frente, os detetives Jesus Alves da Silva e Edson Lopes 

Sá como dois dos três oficiais que o torturaram no dia 27 de agosto. O terceiro 

torturador não foi identificado. Mesmo com o reconhecimento, no dia 03 de outubro, o 

delegado José Maria da Silva, da DIE, enviou um inquérito à justiça sem incluir os 

policiais acusados. Por fim, no dia 14 de outubro, o promotor Élio Fischberg acusou os 

detetives de abuso de poder por terem aplicado com telefone de magneto choques 

elétricos em Luís Carlos. De acordo com a denúncia, "Edson girava a manivela do 

telefone, enquanto Jesus impedia que Luís Carlos retirasse os fios elétricos que lhe 

foram enrolados nos dedos". No dia 10 de novembro, os delegados foram sumarizados 

na 19ª Vara Criminal, pelo Juiz Nestor Ahrends.  
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Tortura de Julierte Ornelas de Carvalho 

 

Na madrugada do dia 29 de agosto de 1985, o preso Julierte Ornelas de Carvalho foi 

espancado, com um pedaço de pau, na Divisão de Roubos e Furtos. A denúncia foi 

levada à Procuradoria Geral da Justiça por sua companheira, Sandra Borges Nogueira. 

O detento foi encaminhado no dia seguinte para o exame de corpo de delito no IML, por 

determinação da Promotora Wanda Menezes, a fim de constatar a tortura. Segundo 

Sandra, Julierte relatou a ela o episódio e, na manhã do dia 29, ele apresentava muitos 

ferimentos e cuspia sangue, além de informar que seu companheiro estava detido por 

vadiagem, já havendo sido condenado a dois meses de reclusão. Os policiais da Divisão 

em que ocorreu a tortura, de acordo com a denúncia da mulher da vítima, queriam que 

Julierte assinasse mais cinco inquéritos. O delegado Elson Capello, diretor da Divisão, 

mostrou-se surpreendido com a denúncia e disse que estava envolvido em outro caso na 

madrugada da tortura. 

 

Tortura de Flávio Gomes da Silva 

 

No dia 12 de setembro de 1985, o detento Flávio Gomes da Silva denunciou na 34ª Vara 

Criminal que fora espancado e torturado com choques elétricos na 17ª DP em São 

Cristóvão. Flávio, que estava detido no local desde 27 de agosto acusado de vadiagem, 

estava com o pé direito ferido e sem tratamento médico. A Juíza Maria Inês da Penha 

Gaspar encaminhou o preso a um exame de corpo de delito e pediu sua transferência 

para outra delegacia. Suspeitava-se que ocorriam torturas na 17ª DP desde 28 de agosto, 

quando foram encontrados cabos e fios condutores de eletricidade, pedaços de borracha 

de pneus e um telefone adaptado para provocar choques elétricos na delegacia. A partir 

da denúncia de Luís Carlos da Silva, que também havia sido preso na DP, a Consultoria 

de Direitos Humanos da Procuradoria Geral de Justiça encaminhou o material para 

análise no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que concluiu que os materiais 

apreendidos eram utilizados para torturar os detentos.  
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1986 

 

Tortura de Paulo Sérgio Trindade da Silva 

 No dia 09 de março de 1986, Paulo Sérgio Trindade da Silva foi torturado na 64ª DP, 

localizada em São João de Meriti. O motorista de 34 anos fez a denúncia das torturas ao 

Delegado Supervisor de Dia, Hamilton Queiroz, e ao Promotor da Consultoria de 

Defesa dos Direitos Humanos da Procuradoria Geral de Justiça, Élio Fischerg. Ele 

contou que após ser detido por PMs perto de sua casa, na Rua Diva, Tiradentes, a 

mando de sua sogra, ele foi recebido na delegacia a socos e pontapés. Logo após, Paulo 

foi levado para uma cela, onde foi espancado durante toda tarde e noite do domingo, dia 

09. Quando estava desacordado, o motorista teve seu rosto queimado por vapores de 

óleo fervente, sendo constatadas queimaduras de primeiro grau pelo exame de corpo de 

delito feito no dia 13. Os torturadores não foram identificados. 

 

Tortura de Hélio Gomes da Silva 

O soldado Hélio Gomes da Silva, de 22 anos, foi torturado com choques elétricos e 

pancadas, pelo Capitão José Eduardo Macedo e três civis durante os dois meses que 

esteve preso na Escola de Equitação do Exército, em Realengo. O soldado foi detido, no 

dia 12 de junho de 1985, sob a acusação de ter pego uma pistola para manutenção na 

sala de armas da unidade e de a ter deixado secando em local impróprio, respondendo 

também pelo desaparecimento e extravio do armamento. Em depoimento ao Juiz 

Oswaldo Lima Rodrigues Junior, no dia 27 de fevereiro de 1986, Hélio contou que 

enquanto estava preso para responder ao inquérito policial militar, o Capitão José 

Eduardo, encarregado do seu inquérito, e outros três civis aplicaram choques nos 

testículos do soldado e pancadas com as mãos em concha nas orelhas, denominadas 

'telefone'. O Juiz determinou a instauração de um inquérito policial militar, a pedido do 

Promotor Paulo César de Siqueira Castro e, assim, o Juiz da 1ª Auditoria do Exército, 

Paulo Jorge Simões Corrêa, enviou um ofício ao Comando Militar do Leste pedindo a 

abertura de um inquérito para apurar o fato. 
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Sobre a escola de equitação do exército: Interrompido em 1938, em virtude da Segunda 

Guerra Mundial, o curso foi retomado em 1946, nas dependências do Departamento de 

Equitação e de Educação Física da Escola Militar do Realengo.  Em 1954, foi 

estabelecida a denominação atual da Escola de Equitação do Exército. A partir de 1995, 

a Escola ocupou parte das instalações do Regimento Escola de Cavalaria (REsC) e em 

2005 foi transferida para as instalações do antigo 21º Batalhão Logístico, ao pé do 

Morro Capristano. 

 

Tortura e Morte de Carlos Alberto Silva Andrade 

Entre os dias 23 de maio e 09 de junho de 1986, Carlos Alberto Silva Andrade foi 

torturado por policiais civis e militares, nos fundos da 10ª DP, localizada em Botafogo, 

vindo a morrer no dia 11 de junho, em razão dos espancamentos que sofrera. O pintor 

de paredes, pai de dois filhos, foi preso no dia 23 de maio, acusado de vadiagem, 

apresentando-se como Leandro. Ele ficou 18 dias preso e morreu no Hospital Souza 

Aguiar no dia 11 de junho, 48 horas após ser liberado da Delegacia. Quem denunciou a 

tortura como causa da morte de Carlos Alberto foi sua viúva, Maria Alzemira 

Vasconcelos. Acompanhada de seu advogado, Luis Henrique da Costa, do delegado da 

Comissão de Direitos Humanos da OAB, Roberto Souza, e de representantes de 

entidades de defesa dos presos e dos direitos humanos, Maria Alzemira depôs à 

Procuradoria da República, no Rio, no dia 17 de junho. Ela narrou que esteve com seu 

marido no dia de sua morte e que o preso Durval Antônio da Silva Filho, detido junto a 

ele, havia presenciado os espancamentos que causaram a morte de Carlos Alberto. O 

delegado titular da 10ª DP, Osmar Peçanha, porém, apontou que no dia da prisão da 

vítima ninguém de nome Durval fora autuado. Ademais, o laudo cadavérico do Instituto 

Médico Legal, divulgado no dia 15 de junho, apontava que a morte teria ocorrido por 

intoxicação exógena (excesso de medicamento), sem indicar sinais de espancamento. A 

certidão de óbito de Carlos Alberto, no entanto, não era precisa na causa mortis, 

alegando que "dependeria do resultado de exames complementares (patologia e 

toxicologia)". No sepultamento da vítima, realizado no Cemitério de Catumbi, quando 

foram retiradas as ataduras que envolviam a cabeça e o queixo do pintor eram 

perceptíveis marcas de afundamento do maxilar e do crânio, fazendo com que o laudo 

do IML fosse contestado. Assim, a morte do pintor tornou-se uma bandeira de luta 
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contra a tortura e contra a impunidade policial. Exigiu-se um novo exame cadavérico, 

devendo o Conselho Regional de Medicina indicar médicos patologistas para refazê-lo 

e, além disso, buscou-se o testemunho de Durval, que também teria se apresentado sob 

outra denominação, e, por fim, exigiu-se um esclarecimento, por parte da polícia, sobre 

as reais circunstâncias da morte de Carlos Alberto. Estavam presentes no enterro 

representantes do grupo "Tortura Nunca Mais" OAB, da Comissão dos Direitos dos 

Presos, o candidato ao governo do Rio à época, Fernando Gabeira (PT-PV), e as 

deputadas Lúcia Arruda e Liszt Vieira (PT). Foi aberto um inquérito pela Polícia para 

apurar as circunstâncias da morte do pintor que, segundo o Procurador Geral de Justiça 

do Rio, Freitas Gomes, teria supervisão permanente da Consultoria de Direitos 

Humanos. Além disso, o Procurador João Pedro Sabóia Bandeira de Mello, encarregado 

da área de Direitos Humanos, também instaurou um inquérito administrativo, que iria 

acompanhar o trabalho do Ministério Público do Estado. 

 

Tortura de Wagner Alvarenga da Silva e Renato Teles 

Os presos Wagner Alvarenga da Silva e Renato Teles denunciaram no dia 19, a tortura 

que sofreram por três policiais, na 4ª DP (Praça da República), no dia 11 de agosto de 

1986. Em depoimento ao Delegado Ary Pereira de Castro, Diretor da Divisão de 

Atividades Especiais do Departamento de Investigações Especiais, na 2ª DP (Saúde), a 

dupla falou que três policiais da 4ª DP os torturaram na semana anterior, durante um 

interrogatório sobre um roubo ocorrido na área. Conhecidos como Magrinho e Volponi, 

de 18 e 30 anos, respectivamente, eles foram detidos por matarem, a tiros, um traficante. 

Seus depoimentos separados sobre o episódio de tortura apresentavam contradições 

acerca do momento em que ela ocorreu e um exame superficial realizado por médico-

legista não comprovou nenhum vestígio de tortura. Mesmo assim, eles foram levados 

para um exame mais completo no IML. 

 

1987 

 

Tortura de Jorge Crispim da Silva de Oliveira 
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No dia 16 de janeiro de 1987, o vendedor de sorvetes Jorge Crispim da Silva de 

Oliveira, de 20 anos, foi torturado por soldados da PM em uma sala da sede do 17º 

BPM. O jovem foi preso durante uma incursão policial no Morro do INPS, no bairro 

dos Bancários, a qual fora motivada pela procura da quadrilha do bandido Fernando 

Hulk, que além de assaltar e ameaçar moradores, vinha atirando contra carros policiais e 

soldados no posto de operações. Em depoimento ao delegado titular da 37ª DP (Ilha do 

Governador), Alédio Américo dos Santos, Jorge narrou que estava soltando pipa em 

cima de uma casa, quando viu os soldados entrarem atirando. Com medo das balas, ele 

se escondeu no banheiro de uma casa, onde deparou-se com o menor LCC, que tinha 

duas armas nas mãos. Foi lá que os soldados encontraram a dupla, levando-os presos, 

junto a outros dois homens, Carlos Marcondes e Carlos Alberto Oliveira, para o 17º 

Batalhão da Polícia Militar. Em seguida, Jorge Crispim afirmou que foi levado para 

uma sala, local onde os soldados da PM o torturam para que ele confessasse sua 

participação na quadrilha de Hulk, fato negado por ele todo o tempo. A vítima relatou, 

ainda, que os PMs colocaram livros pesados sobre a sua cabeça e suas costas, bateram 

nele com marretas e chutaram seus calcanhares, sendo certo que ele apresentava marcas 

de espancamento em seu corpo. O castigo só teria terminado após o jovem sangrar 

muito e sentir tonturas. Por fim, o vendedor de sorvetes acrescentou que um de seus 

torturadores era chamado de Rangel. O cabo Alexandre da Silva Passos e o soldado 

Alexandre Luis Filho, no entanto, apresentaram outra versão. Em depoimento ao 

delegado-adjunto João Portela Filho, eles afirmaram que, enquanto perseguiam a 

quadrilha de Hulk, encontraram Jorge e o menor LCC em um barraco, portando 

espingarda de calibre 38, com três cartuchos. Assim, a dupla, junto aos outros dois 

"elementos", foram levados ao 17º BPM para serem fotografados e identificados para 

investigação. Jorge Crispim foi autuado por porte de armas, mesmo afirmando que 

estava desarmado e que não havia motivo para prisão. O comandante do batalhão, 

Coronel Flávio Ribeiro da Silva, disse, no dia 21, não ter conhecimento dos fatos 

denunciados pela vítima, alegando que os presos foram levados para o quartel para 

identificação e inclusão de suas fichas no álbum de investigação. Segundo o 

comandante, "os presos criam estas histórias e até se machucam para se livrar de 

situações piores". Mesmo assim, o delegado Alédio instaurou um inquérito para apurar 

as denúncias de tortura sofridas pelo jovem, que seria acompanhado pelo Secretário da 

Polícia Civil, Nilo Batista. 
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Tortura de Zacarias Gonçalves Rosa Neto 

Em março de 1987, Zacarias Gonçalves Rosa Neto, de 35 anos, preso por porte de 

drogas, foi espancado e submetido a choques elétricos pelos policiais da Delegacia de 

Roubos e Furtos. Quem realizou a denúncia foi a Comissão de Defesa dos Direitos do 

Preso, e esta foi acompanhada pela Assessoria de Direitos Humanos e Interesses 

Coletivos da Procuradoria Geral de Justiça do Estado. O promotor responsável pelo 

caso, Leonardo Chaves, informou que Zacarias era capaz de identificar os policiais que 

o torturam e que o detento foi encaminhado para exame de corpo de delito. 

 

Tortura de Subalternos no Exército 

O Tenente Carlos Cezar Ferreira, do 1º Batalhão Logístico do Exército, foi a julgamento 

por violências praticadas contra subalternos durante um acampamento de instrução 

básica realizado pela sua unidade, em Gericinó, Zona Oeste do Rio, no dia 18 de abril 

de 1986. No processo, iniciado em setembro de 1986, o tenente foi acusado de ter, 

durante a instrução, praticado tortura contra os recrutas. Carlos Cezar disse que apenas 

mandou os subalternos praticarem exercícios de vivacidade, seguindo normas do 

manual de instruções de treinamento sobre armadilhas. A defesa foi contestada pela 

promotora Solange Augusto Ferreira, que lembrou que o manual dizia que os exercícios 

deveriam ser feitos com bonecos de pano e não com seres humanos. O militar foi 

denunciado pela promotora, que pediu a absolvição e a condenação do oficial, que foi 

defendido pelo advogado Manuel de Jesus Soares. O juiz Paulo Jorge Simões Corrêa, da 

1ª Auditoria do Exército, marcou o julgamento para o dia 24 de agosto de 1987. 

  

Tortura de Carlindo Gurgel e João Henrique Pinheiro da Cunha - Caso Schettini 

Durante a investigação do assassinato do empresário Márcio Schettini, em julho de 

1987, dois acusados de envolvimento com o crime denunciaram ter sofrido torturas na 

Delegacia de Vigilância-Norte (DV-Norte), em Anchieta. Os acusados Carlindo Gurgel 

e João Henrique Pinheiro da Cunha indicaram o policial José Carlos Bistene, conhecido 

como Peninha, como responsável pelas torturas. João Henrique, agente penitenciário no 
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Presídio Edgar Costa, em Niterói, contou que foi preso no dia 26 de julho depois de um 

plantão. Os policiais teriam o levado à DV-N, onde ele ficou sozinho em uma cela. 

Quando Peninha chegou, João Henrique foi questionado sobre a morte do empresário e, 

ao responder que não sabia, foi torturado. Ele narrou que o policial colocou-o em um 

pau de arara, onde recebeu choque elétricos por cerca de 25 minutos - uma sessão de 15, 

seguida por outra de 10 - a fim de que ele confessasse seu envolvimento no assassinato. 

O agente penitenciário completou que, ao fim, teve que assinar, sem ler, um depoimento 

apresentado pelo agente da lei. Carlindo, sobrinho de Carlos Gurgel - sócio de Márcio e 

suposto mandante do crime -, relatou que além das torturas, Peninha pediu-lhe uma 

grande quantidade de dinheiro para "abafar o caso". O policial, que também havia 

tentado extorquir seu tio Carlos, levou-o até dois homens em um carro, os quais 

apresentaram uma mala cheia de dólares, que, segundo eles, seria de Carlindo caso ele 

incriminasse o tio. O Promotor Rodolpho Ceglia, que estava presente no depoimento de 

João Henrique, comentou que as denúncias de tortura pareciam ser insustentáveis, 

havendo uma série de contradições.  

 

Tortura dos Menores W. e E. 

No dia 09 de outubro de 1987, durante ação policial, dois menores foram detidos e 

levados para o 3º BPM, onde foram torturados com afogamentos e socos. Os rapazes 

foram detidos por soldados do próprio 3º BPM, no Méier, na parte da manhã, quando 

policiais civis e militares fizeram uma batida no Morro do Urubu, no Encantado. A 

batida no morro visava encontrar os traficantes Zito e Mineirinho, responsáveis por 

roubar um revólver do soldado Jorge Luiz da Silva, conhecido como Matraca, na Rua 

Silva Valle, no dia anterior. Todavia, os bandidos, parte da quadrilha de Paulo de 

Maluco, deram uma informação falsa, que levaram os policiais aos menores W. e E.. 

Segundo W., Zito achava que ele e seus irmãos ajudavam os traficantes Roberto e 

Wilson, controladores da boca de fumo em Iriri, localidade dominada pelo bando de 

Maluco. W. e E. estavam no pé do morro quando os policiais chegaram em busca da 

arma de fogo roubada. Nesse momento, W. correu temendo um tiroteio e E. tentou fugir 

porque estava fumando um cigarro de maconha. Os menores falaram que os policiais, 

pensando que eles tinham roubado a arma do soldado Matacra, desferiram socos e os 

bateram com um catálogo de telefone, além de tentarem afogá-los, ameaçarem dar 
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choques e os sufocarem com sacos de plástico. Apenas quando o soldado Matacra não 

os reconheceu e a dupla falou quem, de fato, roubou o armamento, os soldados 

mandaram eles para a 24ª DP, em Piedade, onde W. e E. denunciaram o ocorrido. E. 

afirmou que não conseguiria identificar os militares que espancaram a dupla, mas W. 

informou que um deles era um Capitão. O Delegado Orlando Martins mandou o 

escrivão tomar os depoimentos dos menores e os encaminhou para exame de corpo de 

delito no IML. 

  

Tortura de Presidiários do Ary Franco 

No dia 13 de novembro de 1987, oito presos foram espancados por agentes 

penitenciários nas galerias A e B do Instituto Penitenciário Ary Franco, em Água Santa. 

Três dias após o ocorrido, foi instaurada uma sindicância para apurar os fatos, com 

prazo de 30 dias para proferir seu parecer. No entanto, membros da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB, da Comissão de Defesa dos Direitos do Preso, do Grupo 

Tortura Nunca Mais e da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativas 

foram impedidos de visitar as galerias no dia 26 de novembro. O DESIPE afirmou que 

os representantes foram recebidos, mas que não puderam descer às galerias, pois era dia 

de transferência de presos, o que atrasaria o trabalho no presídio. Mesmo assim, a 

advogada Liane Galvão, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, reiterou que o 

impedimento foi uma evidência da má administração do órgão, asseverando que a visita 

havia sido confirmada no dia anterior. Até o dia 28 de novembro os guardas que 

policiavam as galerias no dia do espancamento não haviam sido afastados. O DESIPE 

afiançou que caso não fosse provado o contrário, a versão dos agentes penitenciários de 

que eles agiram a fim de evitar uma rebelião seria tomada como verdade. O 

Departamento também informou que havia iniciado os exames de corpo de delito nos 

presos espancados. 

  

Tortura e Execução de Júlio César Barbosa Marinho 

No dia 14 de dezembro de 1987, Júlio César Barbosa Marinho, de 17 anos, foi torturado 

e executado por três policiais militares. O menino, filho de um Sargento reformado da 

PM, estava subindo o morro, no Rio Comprido, às 07 da manhã, com um embrulho de 
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pão em mãos quando foi abordado e preso pelo trio de agentes da lei. Seu corpo 

apareceu duas horas depois no fim da Estrada do Sumaré, em um local deserto, 

utilizado, inclusive, por matadores profissionais para jogar suas vítimas, com oito 

perfurações produzidas por tiros e marcas de queimadura e pancadas por todo corpo. 

Segundo o Delegado Alexandre Magalhães da 7ª DP de Santa Teresa, que acompanhou 

o caso, duas testemunhas presenciaram a prisão de Júlio César. Uma delas, identificada 

como L., estava descendo a Rua Ambiré Cavalcanti, a caminho do trabalho, quando viu 

o menor sendo preso, próximo ao número 149, logrando reconhecer, sem dúvidas, na 

manhã do dia 19, o policial militar Jamil, do 1º Batalhão, como o agente da lei que 

jogou a vítima na caçapa do camburão. Os outros dois PMs não foram reconhecidos por 

L., mas foram identificados pelo Comando do 1º BPM. Para o delegado, a comprovação 

de que os três PMs prenderam o rapaz, faz com que seja clara sua ligação com o crime. 

Além da investigação realizada pela 7ª DP, o Comando do 1º BPM instaurou uma 

sindicância interna para apurar o envolvimento dos três policiais no crime.  

 

Tortura de Presos na 14ª DP 

Na tarde do dia 15 de dezembro de 1987, o Corregedor Geral de Polícia, Delegado Peter 

Gersten, comandou o espancamento e tortura de presos, na 14ª DP, no Leblon, com o 

intuito de conter um motim. O episódio culminou na morte do preso José Orlando da 

Silva. Quem fez a acusação foi a Promotora Wanda Menezes Rocha, Chefe da 

Consultoria de Direitos Humanos da Procuradoria Geral da Justiça. A autoridade 

policial negou, no dia 21, as acusações da promotora, mas assumiu a responsabilidade 

pelas duas bombas de gás lacrimogêneo lançadas nas celas 01 e 02 da DP. Ele justificou 

que utilizou o recurso adequado no momento certo, sendo esta a solução viável para 

findar a rebelião e cessar a fuga dos presos. Mesmo assim, Gersten colocou seu cargo à 

disposição do Secretário de Polícia Civil, Hélio Saboya, que preferiu mantê-lo no cargo. 

No entanto, o Delegado preferiu se afastar da Corregedoria e do Departamento de 

Investigações Especiais. O Secretário Saboya criticou muito o afastamento, alegando 

que, no lugar de Gersten, ele faria a mesma coisa, sendo o dever da Polícia conter os 

ânimos em uma rebelião de presos. Além disso, o Assessor de Comunicação Social da 

Secretaria de Polícia Civil, Aroldo Machado, negou que a morte de José Orlando tenha 

sido causada por espancamentos ou pelo lançamento das bombas, ressaltando que o 
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laudos do IML não indicavam lesões internas ou externas. O Secretário Saboya também 

informou que, em retaliação à rebelião, ele iria proibir a entrada de alimentos nas celas, 

impedindo que os parentes entregassem comida aos presos. 

  

1988 

 

Tortura de Marcelino Santos de Araújo 

No dia 28 de janeiro de 1988, o ex soldado Marcelino Santos de Araújo, de 23 anos, foi 

torturado, no Batalhão de Choque, por policiais militares. A vítima relatou, em denúncia 

feita à 6ª DP, na Cidade Nova, que estava trabalhando na cabine próxima ao Rio-Sul, no 

dia 26 de janeiro, junto ao soldado Osvaldo Luís de Carvalho Nechyy, de 27 anos, 

quando um oficial, que se identificou como Major Brum, e um Capitão do Serviço 

Reservado da PM (P2) chegaram os acusando de incitarem uma greve por melhores 

salários na Polícia Militar. Desta feita, a dupla foi presa e, posteriormente, expulsa do 2º 

BPM sob a acusação de terem transmitido mensagens clandestinas através do rádio da 

Corporação, a fim de convocar seus colegas para a suposta greve. O ex soldado disse 

que um dia após serem presos, ele e Osvaldo foram levados para prestar depoimento ao 

Coronel Vidal, comandante do 2º BPM. Na volta ao Batalhão de Choque, Osvaldo e 

Marcelino foram separados, sendo colocados em diferentes celas e mantidos sem 

nenhuma comunicação. Marcelino relatou que, no dia 28, às 18h40min, ele foi retirado 

da cela 03, onde estava, e encaminhado para uma sala do Batalhão de Choque. 

Chegando ao local, colocaram-no um capuz e começaram a socar seu peito e sua barriga 

para, em seguida, ser afogado em um tanque cheio de água. Segundo a vítima, após as 

agressões, os policiais diziam a todo o momento que ele iria ver o que o Batalhão fazia 

com os rebeldes. Nesse momento, um dos agentes da lei aplicou uma rasteira no ex 

soldado, que caiu sobre seu braço esquerdo e desmaiou de tanta dor. Quando Marcelino 

se recuperou, por volta das 19 horas, ele narrou que estava em frente ao xadrez 01, onde 

ficou esperando por socorro cerca de 40 minutos, ocasião em que alguns soldados 

tentaram ajudá-lo, mas foram impedidos. Dez minutos depois, ele foi encaminhado ao 

Hospital Central da Polícia Militar para ser medicado. Em seguida, a vítima teria 

voltado ao Batalhão de Choque, onde ficou presa até a tarde do dia 29. Antes de ser 
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liberado, os policiais levaram o ex soldado para a P-2 e fizeram com que ele assinasse 

uma declaração atribuindo seus ferimentos a uma queda no banheiro. Marcelino afirmou 

que ameaçaram matar sua mulher e sua filha, de apenas oito meses, caso ele não 

assinasse a declaração. Quando o ex policial procurou a 6ª DP, ele estava com o tórax 

engessado e, através da guia 624/88, foi encaminhado para exame de corpo de delito no 

Instituto Médico Legal no dia 1º de fevereiro. O Delegado Heitor de Souza Gonçalves, 

que estava de plantão na 6ª DP quando a denúncia foi feita incluiu no registro de 

ocorrência 235/88 seu parecer de que apenas o Secretário de Polícia Militar, Coronel 

Manoel Elísio dos Santos Filhos, teria competência para instaurar o Inquérito Policial 

Militar. Todavia, a Seção de Relações Públicas da PM emitiu uma nota na noite de 30 

de janeiro afirmando que as acusações de Marcelino eram "levianas e sem fundamento". 

O ex soldado, na versão da PM, não teria sofrido "nenhuma ação violenta ou ilegal no 

período em que esteve preso" por interferir de maneira "criminosa, anônima e 

irresponsável" nas comunicações de rádio da corporação. A polícia disse, ainda, que 

teria o testemunho de dois soldados que confirmavam a declaração assinada por 

Marcelino, sustentando a versão de que ele teria caído no banheiro. 

 

Tortura de Marcos Barreto 

O comerciante Marcos Barreto, supostamente envolvido no assassinato de três pessoas, 

denunciou que confessou a autoria do crime após ser torturado na polícia. No II 

Tribunal do Júri de Nova Iguaçu, Marcos foi inocentado em relação aos assassinatos do 

gráfico Sérgio João Pereira, Marcelo da Silva Ferrari e Wilson Luis da Silva. Eles foram 

mortos a tiros na madrugada do dia 12 de outubro de 1987, no bairro de Heliópolis, em 

Belford Roxo, Nova Iguaçu. Durante o julgamento foi mostrado um videotape de sua 

confissão que, segundo ele, foi obtida sob tortura na polícia. A promotoria recorreu, em 

setembro de 1988, no Tribunal de Justiça, contra a sentença de absolvição. 

 

Tortura e Morte de Ricardo Correia de Melo 

Entre os dias 04 e 05 de agosto de 1988, o preso Ricardo Correia de Melo, de 19 anos, 

foi torturado por agentes penitenciários no Presídio Hélio Gomes, localizado no 

complexo da Rua Frei Caneca, após tentativa de fuga. Em decorrência dos maus tratos, 
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ele foi hospitalizado e morreu no Hospital Central Penitenciário. Internos do presídio 

afirmaram que Ricardo faleceu em virtude dos espancamentos e torturas praticados 

contra ele por agentes penitenciários durante "interrogatórios" em uma cela surda. Os 

presos contaram que o detento, que cumpria pena por assalto, foi torturado porque 

tentou fugir da prisão junto a outros treze companheiros no dia 04 de agosto. Ricardo 

morreu na manhã do dia 06, no Hospital Central Penitenciário, onde foi internado no dia 

anterior. O corpo do jovem foi enviado ao Instituto Médico Legal e a Direção do 

Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE) determinou a abertura de sindicância 

para apurar a denúncia. 

 

Tortura e Execução de Simone e Disney 

Na segunda semana de dezembro de 1988, Disney Erwin Rodrigues, de 18 anos, e 

Simone Amaral Cerqueira, de 17 anos, foram mortos por dois policiais militares em 

Nova Friburgo. Os corpos foram encontrados em um vazadouro próximo à Estrada 

Friburgo-Teresópolis, no distrito de Campo do Coelho. A estudante Simone apresentava 

marcas de tortura e duas balas na cabeça. Disney levou mais de 20 tiros. Os acusados 

pela tortura e execução dos jovens Paulo César Moreira e Wilson da Silva, do 11º BPM, 

localizado em Nova Friburgo foram indiciados e transferidos no dia 12 de dezembro 

para o 7º BPM, em Alcântara, por ordem do Comando da Polícia Militar. O 

Comandante do 11º BPM, Coronel João Carlos Sardinha, afirmou que os agentes da lei 

retornariam a Nova Friburgo para ser feito o seu reconhecimento por testemunhas, além 

de relatar que as informações do caso foram concentradas no Rio de Janeiro. Apesar das 

diversas queixas de moradores sobre aumento de violência na região, em entrevista, o 

prefeito Heródoto Bento de Mello (PFL) apenas ressaltou que a cidade era maravilhosa. 

Sobre o assassinato de Simone e Disney, o político afirmou que a apuração era assunto 

da Polícia. Quando contestado sobre o aumento do consumo de tóxicos na cidade, o 

prefeito disse que quem se envolve com tóxicos "está sujeito a acidentes", como o que 

ocorreu com Simone e Disney. Simone possuía dupla nacionalidade australiana e o 

governo da Austrália, onde sua família reside, pediu à Embaixada brasileira 

esclarecimentos sobre a morte da estudante. 
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1989 

 

Tortura de Cristóvão Pereira Cabral e Paulo de Souza 

Na noite de 1º de março de 1989, o contínuo Cristóvão Pereira Cabral, de 27 anos, e 

Paulo de Souza, de 39 anos, foram torturados e ameaçados de morte por dez policiais 

militares em um lugar próximo à Floresta da Tijuca. A dupla foi detida, na Avenida 

Radial Oeste, sob a alegação de que estavam em localidade suspeita. Eles foram levados 

para um local perto da Floresta da Tijuca, onde foram torturados e ameaçados de morte. 

Cristóvão conseguiu fugir para a floresta por uma ribanceira. Paulo, compadre e amigo 

de Cristóvão, ficou desaparecido até o dia 03. Cristóvão acreditava que o amigo poderia 

estar morto, pois ouviu disparos de arma de fogo quando escapava dos policiais. No dia 

04 de março, Cristóvão reconheceu, no 6º BPM (Tijuca), o soldado Renato Nunes 

Moreira como um dos dez policiais que o torturaram. A vítima estava mancando e 

muito machucada, acompanhada da mulher de Paulo, Berenice, e de sua mãe, Dona 

Tereza. Renato e seu companheiro de ronda, o soldado Roberto Silveira Rodrigues, 

foram presos, mas, até o dia 04, não haviam confessado o crime. Ambos iriam 

responder um Inquérito Policial-Militar por prática de tortura e por transgressão à 

disciplina. Cristóvão também passou pelas redondezas da floresta a fim de reconhecer 

um ponto próximo ao local em que ele e Paulo sofreram as violências. O Comandante 

do 6º BPM, o Coronel Anani de Andrade Santos, estava auxiliando na investigação do 

caso.  

 

Tortura de Carlos Henrique Miranda 

Em julho de 1989, Carlos Henrique Miranda foi espancado na Delegacia de Roubos e 

Furtos de Cargas (DRFC), na Pavuna. Conhecido como Capeta, Carlos Henrique foi 

preso no dia 07 de julho, em uma oficina mecânica da Estrada do Portela, sendo autuado 

por vadiagem na DRFC. Em sede policial, ele afirmou ter sido espancado para confessar 

sua participação no roubo de tíquetes do Programa Nacional do Leite - real motivo de 

sua prisão. O roubo ocorreu durante assalto à agência ECT de Oswaldo Cruz, na semana 

em que Carlos foi preso. Carlos Henrique assinou o depoimento que confessava o 

crime, mas relatou, aos repórteres, que foi obrigado a assinar um papel em branco. A 
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vítima apresentava hematomas nas costas, provocados por espancamentos feitos, 

segundo ele, por um policial que não sabia o nome, mas que poderia identificar. No dia 

08, Carlos Henrique foi solto por um alvará expedido pela Juíza da 8ª Vara Cível, Helen 

Navega. O Secretário de Polícia Civil, Hélio Saboya, disse que iria mandar investigar a 

denúncia, além de encaminhar Carlos Henrique para um exame de corpo de delito. A 

delegacia estava sob a responsabilidade do Delegado Agra Lopes. 

  

Tortura de Dez Soldados 

No dia 03 de abril de 1989, dez soldados foram torturados por doze militares durante 

um acampamento realizado no Campo de Gericinó. A violência foi apurada por um 

Inquérito Policial Militar. Em julho, o Juiz José Victor Marques dos Santos, da 3ª 

Auditoria do Exército, mandou devolver ao 24º Batalhão da Infantaria Blindada os 

autos do IPM. A Promotora Janette Guimarães queria que os doze indiciados no 

inquérito - dois tenentes, três sargentos, dois cabos e cinco soldados - fossem acareados 

pelo encarregado do IPM. 

 

Tortura de Três Rapazes na 7ª DP 

No dia 11 de agosto de 1989, três rapazes foram torturados por policiais na 7ª DP, 

localizada em Santa Teresa. C., de 16 anos, A., de 17 anos, e V., moradores de 

Madureira, tinham ido pagar uma conta no Centro e aproveitaram para passear de 

bondinho em Santa Teresa. Eles estavam acompanhados de Ana Lúcia Mendes 

Gervásio, de 23 anos, e foram detidos por policiais sob a suspeita de terem assassinado 

o holandês Jan Archend Leendert Kenter. Os rapazes foram levados para a 7ª DP e, lá, 

foram submetidos a reconhecimento pela mulher do holandês, Elizabeth Yan Venetian, 

e a filha do casal, Elk, as quais não os reconheceram. Como os policiais insistiram na 

participação dos meninos no crime, os torturaram com choques elétricos para confessar 

a culpa no assassinato. Não aguentando as torturas que fora submetido, C. inventou que 

quem matou o holandês foi seu amigo Marcelo. Os meninos ficaram presos até 

00h12min do dia 12, quando os policiais foram à casa de C., em Madureira, para tentar 

obter o endereço de Marcelo. Posteriormente, C. esclareceu que Marcelo não existia e 

que ele inventou o nome para se livrar dos choques. C. e A., junto de Ana Lúcia, 
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denunciaram a tortura que sofreram aos Defensores Públicos do Núcleo de Defesa da 

Cidadania, Fábio Montenegro e Patrícia Acyolli. O depoimento dos rapazes foi 

apresentado pelos defensores ao Secretário da Polícia Civil, Hélio Saboya, no dia 17. O 

Núcleo também mandou ofícios e cópias do depoimento para o Procurador Geral da 

Defensoria Pública, ao Secretário de Justiça e ao Procurador Geral de Justiça. O 

Procurador, Carlos Antônio Navega, determinou a instauração de inquérito na Comissão 

de Defesa dos Direitos Humanos da Procuradoria. O Corregedor Heraldo Gomes tomou 

o depoimento dos meninos, os encaminhou para exame e corpo de delito e enviou um 

ofício, no dia 18, pedindo o nome dos policiais que tentaram prender os rapazes. 

 

Tortura de Vagner Batista 

No dia 1º de setembro de 1989, o preso Vagner Batista, de 19 anos, foi espancado por 

um informante da polícia na sede Divisão de Vigilância e Capturas-Polinter, na Avenida 

Presidente Vargas, de nome Cléber Gonçalves Tiago. De acordo com as investigações 

iniciais, Cléber era um informante da polícia que participou da operação que envolveu 

trinta policiais da DVC-Polinter nos morros do Borel, Casa Branca, Andaraí e Cruz. O 

informante fazia parte do grupo de policiais chefiado pelo Inspetor Reis. Uma equipe da 

TV Educativa gravou a cena e foi ameaçada por agentes da lei para que não colocasse o 

espancamento no ar. O Secretário de Polícia Civil Hélio Saboya afastou de seu cargo o 

Delegado Hélio Guaiba, Diretor da DVC-Polinter, após espancamento do preso na 

delegacia.  

 

Tortura de Meninos de Rua 

 Em 1989, meninos e meninas de rua sofreram torturas por policiais do 2º BPM 

(Botafogo) em um prédio abandonado no Parque Guinle. Uma série de documentos e de 

fitas gravadas por crianças, que viviam nas imediações do Largo do Machado, contendo 

denúncias contra os policiais militares foi apresentada. A Diretora do Departamento de 

Apoio a Programas de Meninos e Meninas de Rua, Maria do Amparo Cunha, indicou o 

envolvimento do Cabo Fontes, da patrulha 520041, e de outros policiais do 2º BPM na 

tortura contra as crianças. O perito Antônio Carlos Alcoforado, do Instituto Carlos 

Éboli, vasculhou escombros do prédio de quatro andares abandonado, que há mais de 
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dez anos estava sob intervenção judicial. O perito não encontrou vestígios que 

comprovassem a prática de tortura no local, mas, em uma das paredes, foram 

encontrados desenhos de dois alvos de tiros e várias marcas de balas e, além disso, 

foram apreendidas cápsulas deflagradas no chão. Também foram encontrados três 

vidros com um líquido branco transparente e manchas, semelhantes a sangue seco, no 

quarto andar do prédio. O perito atribuiu as manchas como sendo material expelido por 

cabras que circulam próximo ao local. A respeito das marcas de tiros, o Delegado Jorge 

Mendes Gouvêa, Diretor da Divisão de Segurança e Proteção ao Menor (DSPM), 

entendeu serem fruto do passatempo dos policiais militares que tomam conta do local. 

O Coronel Wilson Lopes, do 2º BPM (Botafogo), também esteve no prédio e tomou 

depoimento de moradores do Morro Tavares Bastos, vizinho ao prédio. Um dos 

moradores, Euclides Izídio da Silva, disse nunca ter visto ninguém além dos policiais no 

prédio e que não ouvia barulhos pela noite. Uma investigação sumária foi aberta pela 

PM no dia 7 de setembro a fim de apurar as denúncias. Todavia, o Administrador 

Regional da 4ª RA (Botafogo), Mariano Gonçalves Neto, alegou que a Polícia Militar 

foi avisada três meses antes, por meio de um dossiê preparado pelas assistentes sociais 

da Prefeitura, acerca do ocorrido. O Secretário da Polícia Militar, Coronel Manoel 

Elysio dos Santos Filho, desmentiu o conhecimento da PM a respeito das denúncias da 

Secretaria Municipal. Ele apresentou à imprensa um ofício da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, do dia 31 de julho, na qual o Comandante do 2º BPM, Major 

Rosalvo, foi elogiado após encontro com representantes da secretaria. A Diretora Maria 

do Amparo Cunha também confirmou que o dossiê não foi entregue e que ela só ficou 

sabendo do caso de tortura em setembro. Inicialmente, o Delegado Jorge Mendes 

Gouvêa não conseguiu ter acesso às evidências contendo as denúncias contra os 

policiais, por conta da ausência de assistentes sociais que trabalhavam com os menores 

do Largo do Machado e que haviam sido convocadas para uma reunião com o 

Secretário do Munícipio Pedro Porfírio. 

 

1990 

 

Tortura de Oito Fuzileiros Navais 
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No dia 02 junho de 1990, oito fuzileiros foram torturados por três superiores durante 

uma instrução de sobrevivência na selva, na Ilha de Marambaia, localizada no litoral 

fluminense. O autor da denúncia foi o fuzileiro naval Maurício Ricardo de Vasconcelos, 

de 21 anos, o qual estava lotado no Batalhão Paissandu, na Ilha do Governador, e estava 

dentre as vítimas. A instrução de sobrevivência, chamada de Operação Subex Ins2/90, 

ocorreu no litoral fluminense e começou no dia 27 de maio, tendo como chefe o Tenente 

Edson. Segundo o fuzileiro, no sétimo dia das operações, após um sargento matar uma 

galinha e beber seu sangue, a fim de dar noção sobre sobrevivência na selva, o 

Primeiro-Tenente Valter Marinho escolheu Maurício e sete soldados para serem 

espancados. Com o intuito de ensinar a prática de tortura dos campos de concentração 

aos soldados, o Primeiro-Tenente Damasceno e os Terceiros-Sargentos Zampil e 

Josimar, do Batalhão Tonelero, obrigaram os oito homens a ficarem deitados no chão 

enquanto davam-lhes pauladas nas costas. O espancamento durou cerca de sete minutos, 

quando foram interrompidos pelo Subcomandante do Batalhão, Capitão-de-Corveta 

Soares, que assistiu a tudo calado. Maurício também relatou que o Tenente Edson, chefe 

da instrução, deixou-o, dias depois de ser espancado, algemado pelos pulsos e preso a 

um tronco de árvore. Quando os soldados voltaram ao Batalhão Paissandu, o fuzileiro 

foi o único que não recebeu licença de fim de semana, sendo mantido preso no batalhão. 

A vítima narrou que, desesperada, fugiu do quartel, regressando apenas uma semana 

depois. Nesse ínterim, ela contratou uma advogada, tirou foto das marcas de 

espancamentos em suas costas e entrou em contato com o Comandante da Divisão 

Anfíbia, Almirante de Esquadra Lindenberg. Quando retornou, antes de ser preso, 

Maurício foi encaminhado ao Comandante do Batalhão Paissandu, Capitão-de-Mar-e-

Guerra Nélio Achão, a quem fez uma representação contra seus agressores. Uma 

sindicância foi aberta e, quase três meses depois do ocorrido, os agressores e o autor da 

lista dos soldados espancados não receberam qualquer punição. O único punido foi o 

Tenente do Batalhão Paissandu, que teve dez dias de reclusão no alojamento, mas logo 

foi promovido a Capitão-Tenente. Desde que Maurício representou seus superiores, ele 

continuou sendo perseguido pelos oficiais - entre eles, o Primeiro-Tenente Valter e o 

Tenente Edson - recebendo uma quantidade muito grande de prisões disciplinares, que 

poderiam até expulsá-lo da Corporação. Nessas circunstâncias de perseguição e de 

ausência de punição, o fuzileiro realizou uma denúncia pública no dia 22 de setembro, 

publicada pelo jornal O Globo no dia 23. O Ministério da Marinha manifestou sua 

opinião sobre o caso, por meio de nota oficial, no fim da tarde do dia 24. Nela, o 
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Ministério limitou-se a informar que o caso estava a cargo do Comando de Operações 

Navais e que o soldado Maurício era "possuidor de mau comportamento habitual". 

 

1991 

 

Tortura e Execução de Família em Jacarepaguá 

No dia 17 de janeiro de 1986, uma família foi sequestrada em Jacarepaguá e torturada 

em Sepetiba por dois detetives em serviço da 34ª DP (Bangu), Antônio de Pádua 

Hermida Passos e Sidney de Souza Ferreira. Com o intuito de vingar uma dívida que 

Paulo Roberto Avelino Pyrrho havia contraído com o detetive Sidney, referente à 

compra de três automóveis, os dois policiais invadiram o Motel Kaiser e sequestraram o 

homem e outras quatro pessoas. Eles levaram Paulo, sua mulher, Rita de Cássia Lira 

Catarino, seus filhos, Marcelo Luiz, de 11 anos, e Patrícia Rachel, de oito anos, e um 

amigo da família, Gilberto Bastos, para uma casa em Sepetiba. Lá, todos foram mortos 

por asfixia mecânica após terem seus rostos amarrados com ataduras, com exceção de 

Patrícia Rachel, tendo em vista que era surda-muda e, por isso, os detetives acreditavam 

que ela não poderia denunciá-los. Os corpos foram transportados para Itaguaí e 

queimados para não serem reconhecidos. Mesmo assim, a vítima sobrevivente 

conseguiu, por meio de gestos, denunciar e incriminar os policiais. A partir da denúncia, 

o caso foi apurado, em primeira instância, pela Corregedoria de Polícia Civil e relatado, 

em seguida, às Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo da Secretaria 

Estadual de Administração. Os detetives, que foram demitidos do serviço público no dia 

03 de março de 1990, também foram processados na 1ª Vara Criminal de Jacarepaguá. 

Eles estavam envolvidos em mais quatro crimes de sequestro seguidos de morte e com 

uma quadrilha especializada em roubos de automóveis. Antônio de Pádua foi 

condenado a 118 anos de prisão e, em fevereiro de 1991, estava preso na Penitenciária 

Milton Dias Moreiras. Sidney desapareceu misteriosamente no dia 10 de abril de 1986, 

sendo Antônio acusado do sumiço de seu comparsa. 

 

Tortura de Jurandir José de Oliveira 
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No dia 07 de setembro de 1989, o paulista Jurandir José de Oliveira foi torturado e 

extorquido, na 125ª DP, pelo detetive-inspetor Nélson de Oliveira da Silva e pelo 

escrivão Natalmo Carlos Pimenta. Em denúncia à polícia, Jurandir contou que estava na 

rodovia BR-101, na altura de Rio Bonito, acompanhado de sua mulher, Maria Cristina 

Garisto, e sua filha, de quatro anos, quando os policiais interceptaram seu carro, Monza 

SK-8823. Os agentes da lei insistiram que o carro era roubado, mesmo Jurandir 

apresentando-lhes documentos do veículo, pertencentes a sua mulher. Sem muitas 

explicações, Jurandir foi levado para a 125ª DP, onde, durante toda a madrugada, foi 

espancado para confessar o roubo do veículo. A mulher e a filha foram impedidas de 

entrar na Delegacia, mas ouviram os berros de Jurandir enquanto ele sofria tortura. A 

partir da denúncia, o caso foi apurado, em primeira instância, pela Corregedoria de 

Polícia Civil e relatado, em seguida, às Comissões Permanentes de Inquérito 

Administrativo da Secretaria Estadual de Administração. No dia 09 de janeiro de 1991, 

o detetive e escrivão denunciados como autores das torturas foram demitidos. 

 

Tortura de Irmãos em Nova Iguaçu 

No fim de 1988, os irmãos Mauro e Maurício Almeida de Souza, este com 16 anos, 

foram detidos, torturados e extorquidos pelos detetives Luíz Carlos Araújo Azevedo, 

José Vieira Filho, Azamour Junto e Loyalty Washington Bittencourt na DVC-Nova 

Iguaçu. Os irmãos, que trabalhavam em um ferro-velho em Nova Iguaçu, foram levados 

por agentes da lei à Delegacia de Vigilância e Captura, também em Nova Iguaçu. Lá, 

eles foram detidos, espancados e suas cabeças foram mergulhadas em um balde com 

urina pelos detetives. Mauro e Maurício só foram liberados após pagarem Cz$ 8 mil aos 

policiais e prometerem voltar para pagar mais Cz$ 42 mil em prazo pré-determinado. A 

partir da denúncia, o caso foi apurado, em primeira instância, pela Corregedoria de 

Polícia Civil e relatado, em seguida, às Comissões Permanentes de Inquérito 

Administrativo da Secretaria Estadual de Administração. Os quatro detetives envolvidos 

foram demitidos em 21 de dezembro de 1990. 

 

Tortura de Joaquim Miguel Andrade 
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Entre os dias 24 e 26 de abril de 1991, o aposentado Joaquim Miguel Andrade, de 50 

anos, foi torturado na 94ª DP, em Volta Redonda. Joaquim foi preso no dia 24, às 23 

horas, suspeito de ameaçar sequestrar os filhos do dono de uma rede de supermercados. 

O aposentado estava na Rua Magnólia, na Vila Nury, Volta Redonda, mesmo local em 

que o empresário havia deixado dinheiro, conforme combinado com quem ameaçou o 

sequestro. Segundo Joaquim, que ficou três dias preso na 94ª Delegacia de Polícia, 

durante todo o tempo que ele esteve lá, ele foi torturado. A vítima narrou que os agentes 

da lei aplicaram-lhe choques elétricos e deram socos e pontapés para que ele dissesse o 

nome de seus cúmplices. Os maus tratos teriam terminado apenas quando o aposentado 

mostrou o cartão do advogado Gelson Monteiro da Silva, com quem tinha conversado 

no dia 26. De acordo com Joaquim, o Delegado Silvio Lugon disse a ele que os 

advogados atrapalhavam o trabalho da polícia e, depois disso, ele foi liberado. O 

aposentado foi colocado em liberdade na noite do dia 26 sem que o caso fosse 

registrado. 

 

Tortura de Henrique Mendes 

Em 1991, o soldado Humberto Mendes, do 3º Batalhão de Infantaria, localizado em 

Niterói, foi torturado com pontas de cigarro por seu superior, o Primeiro-Tenente Paulo 

Rollemberg Cruz Machado, para confessar o roubo de um fuzil. Humberto foi acusado, 

junto ao soldado Fernando Cesar de Oliveira, de tentar furtar um fuzil automático leve 

da Reserva de Armamentos, em janeiro de 1991. Ao ser interrogado pelo Juiz Mário 

Cesar Machado Monteiro, na primeira audiência do processo, Humberto exibiu as 

marcas de pontas de cigarro causadas pela tortura que sofrera e acusou o Primeiro-

Tenente Paulo, encarregado do IPM destinado a apurar o caso, de ser o autor do crime, 

afirmando que ele o fez para que confessasse o roubo do fuzil. O soldado foi submetido 

a uma perícia médica e o laudo comprovou que as queimaduras foram produzidas por 

pontas de cigarro. A denúncia levou o juiz a determinar, com base em decreto que trata 

do crime de tortura, em vigor desde 13 de janeiro daquele ano, a instauração de um 

Inquérito Policial Militar. Todavia, até o dia 20 de maio, quando os soldados seriam 

julgados pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria de Exército, os autos do 

IPM não tinham sido remidos à Auditoria. 
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Tortura de Eduardo Henrique Siciliano 

Em junho de 1991, o estudante Eduardo Henrique Siciliano, de 19 anos, foi torturado e 

extorquido por policiais da Coordenadoria de Inteligência e Apoio Policial (Cinap) e da 

17ª DP (São Cristóvão) no gabinete do diretor da Cinap. No dia 28 de junho, Eduardo 

foi preso na Abolição, acusado de receptação de fitas de videocassete. O detetive 

Roberto Moraes e um policial da Cinap não identificado levaram o estudante para o 

gabinete do diretor do órgão, Humberto Guimarães. Lá, durante seu interrogatório, a 

vítima afirmou que foi agredida por agentes da lei com tapas e pontapés e que eles 

tentaram enforcá-la com um cinto. Além disso, o estudante afiançou que os policiais 

teriam exigido Cr$ 1,5 milhão para liberá-lo e arquivar a ocorrência. Acompanhado da 

mãe, Vanda Toledo Siciliano, da deputada federal Regina Gordilho e de um defensor 

público, Eduardo foi à Corregedoria de Polícia Civil, onde reconheceu dois dos policiais 

que o agrediram e mostrou a sala para onde foi levado na Cinap. O secretário de Polícia 

Civil, Nilo Batista, determinou a instauração de sindicância para apurar o caso. 

 

Tortura de Jorge Luiz Barbosa da Silva 

No dia 22 de outubro de 1991, o camelô Jorge Luiz Barbosa da Silva, de 39 anos, foi 

preso e espancado na 18ª DP, localizada na Praça da Bandeira. Jorge Luiz teve seu 

braço quebrado por policiais da Cinap. A vítima foi à Corregedoria da Polícia no dia 24 

de outubro, oportunidade em que foi encaminhada para exame de corpo de delito. O 

Corregedor Geral de Polícia, Luiz Gonzaga Lima Costa, disse que todos os policiais da 

Cinap e da 18ª DP que estavam de plantão no dia do espancamento, iriam prestar 

depoimentos. O Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN), a Associação dos 

Ex-Alunos da Funabem, o deputado estadual Maurício Dias (PT-RJ) e o vereador Edson 

Santos (PCdoB) entraram com uma ação indenizatória contra o Estado pelo 

espancamento e humilhação sofridos por Jorge Luiz. 

 

Tortura de Luís Carlos Viana Santos 

No dia 19 de novembro de 1991, o soldado Luís Carlos Viana Santos foi espancado, 

durante sete horas, pelo Capitão Delano Bastos de Miranda e Terceiro-Sargento George 
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Carlos Ricon Baldessarini no 2º Regimento de Cavalaria de Guardas. Luís Carlos, que 

era ordenança do Capitão Miranda, afirmou que foi torturado para confessar o furto de 

um cheque do talonário do oficial. Durante a audiência da instrução criminal, o soldado 

Almir Francisco de Sá acabou confessando a responsabilidade do furto. O capitão e o 

sargento, em depoimento à Juíza Sheila Bierrenbach, da 2ª Auditoria do Exército, 

negaram a agressão. Luís Carlos ratificou a acusação. O soldado, que teve seu braço 

fraturado, foi encaminhado pelo juiz Mário César Machado Monteiro, da 1ª Auditoria 

do Exército, ao exame de corpo de delito. O Comando do 2º Regimento de Cavalaria de 

Guardas instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar a denúncia. 

 

1992 

 

Tortura de Roberto Astolfi 

Na tarde do dia 02 de fevereiro de 1992, o professor Roberto Astolfi, de 38 anos, foi 

espancado por oito policiais na 51ª DP, localizada em Paracambi. Morador de 

Copacabana, Roberto ministrava aulas de educação física em dois colégios públicos na 

Zona Oeste, cursava Agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 

Itaguaí. O professor contou que estava visitando uma amiga que morava em Barra do 

Piraí quando foi encaminhado para a DP. Esmiuçando, afirmou que estava em um 

ônibus Piraí-Paracambi, e, por volta das 14hrs, um rapaz entrou e pediu ao trocador uma 

carona por não ter o dinheiro para pagar a passagem. Houve uma discussão e o 

motorista conduziu o ônibus para a 51ª DP. Minutos depois, os policiais entraram e 

começaram a espancar o rapaz. Roberto ficou revoltado e resolveu interceder, 

defendendo o rapaz. Diante disso, os agentes da lei conduziram o professor para um 

corredor na delegacia, onde o espancaram com cassetetes de madeira e pedaços de ferro, 

sem dizer nada. Corpulento, com 1,96m de altura, Roberto resistiu às torturas, 

conseguiu abrir um caminho e escapou pelos fundos da delegacia. Em sua fuga, ele foi 

perseguido por um policial - descrito como mulato, forte, com cerca de 1,75m de altura, 

que disparou três tiros em sua direção. O professor disse que, para salvar sua vida, ele se 

jogou num rio e se fingiu de morto, até ser socorrido por um PM. Quando foi resgatado, 

ele foi encaminhado para um carro Opala da PM, onde estava o mesmo policial que 
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havia tentado matá-lo. O policial tentou intimidá-lo, falando para que Roberto não 

falasse nada sobre o ocorrido. Roberto foi, então, levado para uma clínica particular em 

Paracambi e depois para o Hospital Souza Aguiar, onde não foi atendido. Em seguida, 

seu irmão, Fernando, conduziu-o à Clínica São Luís, em Copacabana, de onde foi 

removido, no dia 03, para o Iaserj, na Praça Cruz Vermelha. No local, a vítima foi 

internada com afundamento de crânio em dois pontos, três costelas e um pé quebrado e 

duas fraturas expostas nos braços. O corregedor de Polícia, Luiz Gonzaga de Lima 

Costa, a quem Roberto denunciou o caso, foi visitar o professor no dia 06 de fevereiro, 

acompanhado da deputada federal Regina Gordilho (PDT). Luiz iria designar um 

delegado para apurar o caso. Os policiais da 51ª DP enquadraram Roberto nos artigos 

329, 330 e 331 do Código Penal, por desobediência, resistência e desacato à autoridade. 

  

Tortura de Fernando Antônio Dutra Pires 

No dia 29 de outubro de 1991, Fernando Antônio Dutra Pires, de 37 anos, foi preso 

ilegalmente, torturado e extorquido pelos Detetives Fernando Rodrigues dos Santos e 

Vlademir de Melo Brazil e outros 13 policiais, todos da Divisão de Roubos e Furtos de 

Automóveis (DRFA) à época. Fernando, professor de tiro do Fluminense e colecionador 

de armas, foi preso pelos policiais sob a acusação de fornecer armas para a quadrilha do 

traficante José Roberto da Silva Filho, Robertinho de Lucas. Os agentes da lei disseram 

que foram encontradas armas e munições no apartamento do professor de tiro, no 

Flamengo. Fernando afirmou que foi preso ilegalmente junto a um amigo, Eglacir 

Xavier Gonçalves, e, além disso, agredido fisicamente e extorquido por policiais da 

DRFA, comandados pelo detetive-inspetor Nélio Machado. Na lista da delagacia em 

que constam os participantes da diligência, da prisão e da sessão de tortura, estão os 

nomes de Fernando, Vladimir e mais treze policiais. A vítima também fez acusações 

contra o advogado Último de Carvalho. Todos os envolvidos foram removidos para a 

16ª DP quando o delegado Eide Trindade assumiu o DRFA. Fernando fez a denúncia à 

Corregedoria Geral da Polícia Civil no dia 05 de novembro, acompanhado do Juiz da 1ª 

Vara Criminal de Caxias, Gilmar Augusto. Os detetives citados respondem ao inquérito 

nº 108/91, aberto pela Corregedoria para investigar o sequestro, a tortura e a extorsão de 

30 mil dólares. 
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Tortura de Joemir Adanilo da Silva e Outras Três Pessoas 

 Em maio de 1992, o biscateiro Joemir Adanilo da Silva, de 23 anos, seu irmão e dois 

vizinhos foram presos e torturados por supostos policiais para confessar o sequestro de 

um menino. Joemir, conhecido como Jojó, contou que, por volta das 03h30min da 

manhã, um grupo de cinco a sete homens, os quais diziam ser policiais, entrou em sua 

casa, no Morro da Boa Vista, e vasculharam todos os cômodos à procura de um menino 

de nome Pedro Thiago, que havia sido sequestrado. Como não encontraram o garoto, os 

policiais levaram Joemir, seu irmão, Juracir Adanilo da Silva, de 31 anos, e seus 

vizinhos Ricardo Bruce Pessoa Fraga, 17, e Paulo Marcolino, 24, para uma casa, a 40 

minutos de distância de sua residência. Segundo o biscateiro, no caminho para a casa, 

ele estava algemado e encapuzado no porta-malas de um Santana. Joemir afirmou que 

ao chegar ao local, foi encaminhado para um quarto, onde foi submetido a sessões de 

choque elétrico, os quais causaram-lhe ferimentos nos lábios, além de  ficar pendurado 

pelos pés em um pau de arara, levando chutes e tapas na cara. Ademais, a vítima relatou 

que havia quatro homens encapuzados no quarto, que perguntavam a todo o momento 

onde estava Pedro Thiago, sendo certo que um deles tinha uma machadinha na mão e 

ameaçava cortar seus dedos caso ele não confessasse o sequestro. Joemir informou, 

ainda, que ouviu vozes de Joil da Silva e de um morador do Morro Boavista, Cristiano, 

ambos presos pela Divisão Anti-Sequestros. O biscateiro garantiu que ouviu Joil 

desaconselhar Cristiano a prosseguir com a acusação de que ele, Joemir, integrava a 

quadrilha. De acordo com um parente, a vítima também teria levado choques no ânus e 

no pênis. Joemir não soube dizer à qual órgão pertenciam os policiais envolvidos. O 

Secretário de Polícia Civil, Nilo Batista, determinou no dia 29 de maio, que a 67ª DP 

(Petrópolis) instaurasse um inquérito para apurar a denúncia do biscateiro. Pela 

gravidade da denúncia, o secretário decidiu oferecer cópias do inquérito aos jornalistas, 

tornando-o público. 

 

1993 

 

Tortura e Morte de Reynaldo da Costa 
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 Na noite de 14 de janeiro de 1993, Reynaldo da Costa, de 24 anos, foi torturado por dez 

agentes penitenciários no Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho. A vítima, acusada de 

estelionato e furto, estava esperando julgamento na delegacia de Praça Mauá, mas, 

como tinha problemas psiquiátricos, foi internado no hospital. No dia 11 de janeiro, 

após não conseguir vaga em outros hospitais, Reynaldo foi levado para o Hospital 

Psiquiátrico Heitor Carrilho, no complexo da Rua Frei Caneca. Três dias depois de sua 

internação, cavando um buraco com uma barra de ferro, a vítima tentou fugir, mas foi 

impedida por guardas que trabalhavam no local. Segundo parentes e amigos de 

Reynaldo, dez agentes penitenciários, os quais tentaram impedir sua fuga, espancaram o 

detento por cinco horas. Em decorrência das torturas, Reynaldo foi levado para o 

Hospital Central do Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE), onde morreu na 

manhã do dia 21 de janeiro. Os guardas que foram responsabilizados pela morte do 

preso, admitiram que utilizaram força física para dominar o detento após sua tentativa 

de fuga, mas negaram o espancamento. O caso começou a ser investigado pelos 

delegados Mauro Magalhães e Cidade de Oliveira na 6ª DP, na Cidade Nova. 

 

Tortura de José Carlos Trajano Jacinto dos Santos 

 No dia 04 de janeiro de 1993, o detento José Carlos Trajano Jacinto dos Santos teve 

suas costas e braços queimados por ácido jogado por agentes penitenciários durante 

revista na sexta galeria do Presídio Lemos de Brito. A vítima acusou os agentes por 

meio de uma carta, que fora realizada no dia 26 de fevereiro. O preso, condenado a 01 

ano e 04 meses de prisão por assalto cometido em Niterói, cumpria sua pena no Presídio 

Lemos de Brito e aguardava julgamento por outros dois assaltos e um homicídio. Ele 

relatou que no dia 04 de janeiro foi atingido por um ácido muriático, lançado por um 

dos dois guardas penitenciários que faziam revista na sexta galeria do presídio. José 

Carlos apresentava queimaduras nas costas e nos braços, mas nenhum outro preso 

confirmou a acusação. O detento também contou que recebeu um telegrama de Roberto 

Batista, chefe do gabinete do procurador geral da República, informando que seu caso 

foi comunicado à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, que não se manifestou 

publicamente sobre o assunto. A diretora do DESIPE, Julita Lemgruber, afirmou que 

foram abertos inquérito e sindicância na 6ª DP, na Cidade Nova, para investigar a 

denúncia. A comissão de sindicância resolveu inocentar os inspetores Fortes e Alan, 



 

933 
 

concluindo que o caso foi acidental e entendendo que o ácido foi provavelmente 

lançado por um detento da quarta galeria. 

 

Tortura de Reginaldo Gomes dos Santos 

No dia 20 de outubro de 1993, o vigilante Reginaldo Gomes dos Santos foi espancado 

por policiais em Jacarepaguá. Acusado de ter roubado uma casa no Condomínio Parque 

do Sabiá, localizado em Jacarepaguá, no dia 10, Reginaldo foi preso no próprio dia 20.  

O vigilante foi denunciado como coautor do assalto pelo verdadeiro criminoso: o 

sobrinho do dono da casa roubada. O policial Gleyde Oliveira Santiago e outros dois, 

não identificados, espancaram Reginaldo por uma hora. A vítima contou que o delegado 

João Kepler Fontenelle, da 32ª DP (Jacarepaguá), não só permitiu a tortura do vigilante, 

como a incentivou. Mesmo depois do caso ter sido esclarecido, os oficiais tentaram 

persuadir Reginaldo a assumir o crime, na tentativa de justificar seus ferimentos. Apesar 

de prometer ficar calado, o vigilante procurou o corregedor da Polícia Civil, Álvaro 

Luiz Pinto e Souza, e denunciou as agressões. No dia 25 de outubro, o secretário da 

Polícia Civil, Nilo Batista, afastou o delegado João Kepler por abuso de autoridade, 

assim como o policial Gleyde.  

  

1994 

 

Tortura de Francisca Vânia Carvalho 

Em janeiro de 1994, a presa Francisca Vânia Carvalho foi espancada pelo chefe dos 

carcereiros da Polinter, Sérgio Belford, e outro policial, identificado como César, após 

denunciar corrupção na carceragem feminina. Conhecida como Cigana, Francisca, que 

foi condenada por estelionato e uso de documentos falsos, havia enviado uma carta ao 

jornal O Globo denunciando corrupção na carceragem feminina da Polinter, localizada 

em Niterói. Na carta, que chegou ao jornal no dia 21 de janeiro, a detenta relatou que os 

carcereiros cobravam até 50 mil cruzeiros para transferir presas da Polinter para a 

penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. Francisca queria a sua transferência, mas não 

aceitava pagar. Em retaliação à denúncia, a vítima relatou que foi espancada, pelos 
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referidos agentes da lei, com chutes e socos. Francisca apresentava hematomas na coxa 

direita e nos braços. O diretor da Polinter, o delegado Luiz Mariano, e seu substituto, o 

delegado Luiz Torres, negaram a corrupção e disseram que Sérgio era um homem de 

confiança deles. A presa foi removida para o Talavera Bruce na manhã do dia 27, mas 

sua guia de transferência estava datada de 06 de janeiro. Após a transferência, os 

hematomas foram percebidos durante a avaliação física da detenta. Ela foi encaminhada 

à sala da diretora, Fátima Carneiro da Cunha, e denunciou a tortura que sofreu na 

Polinter. O chefe de gabinete da Secretária de Polícia Civil, João Carlos Castellar, 

determinou que a lesada fosse encaminhada para realização de exame de corpo de 

delito. 

 

Tortura e Execução de Paulo Vicente dos Santos 

No dia 14 de maio de 1994, Paulo Vicente dos Santos, de 20 anos, foi torturado e morto, 

em Vigário Geral, por policiais da Divisão Anti-Sequestro (DAS). Paulo foi preso no 

mesmo dia, quando saía para comprar um refrigerante, durante uma operação na favela. 

Por 30 minutos, pelo menos quatro policiais se revezaram para torturar o rapaz, 

mantendo sua cabeça dentro de uma bacia com água, enquanto outros dois se ocupavam 

em manter o recipiente cheio. Os agentes da lei queriam que ele indicasse o endereço de 

um paiol de armas e a casa onde bandidos se escondiam. A vítima morreu por 

afogamento. Os moradores do local acompanharam a operação e, por isso, a morte de 

Paulo foi assistida por eles, incluindo a sua mulher, a costureira Lindalva de Souza, de 

25 anos, e sua mãe, a feirante Eunice da Silva Santos, de 37 anos. Eunice, que realizou a 

denúncia, relatou que suplicou ao delegado Hélio Vígio, diretor da DAS, e a um dos 

delegados presentes na operação para que Paulo fosse liberado. Todavia, os policiais 

responderam, segundo ela, com um pisão na cabeça de seu filho para mantê-la dentro da 

bacia. Em relação à identificação dos torturadores, Lindalva acusou, entre outros, um 

policial que atendia pelo nome de Gilberto e outro caracterizado como "baixo, gordo e 

de cabelos brancos". A mãe de Paulo garantiu que eles eram policiais da DAS e que ela 

era capaz de fazer o reconhecimento deles. O caso foi registrado na 39ª DP, na Pavuna, 

onde Eunice depôs no dia 16. Desde então, ela relatou ter sofrido ameaças de morte, as 

quais creditou aos agentes da DAS. Mesmo assim, ela afirmava que seguiria com o caso 

até o fim, em defesa de seu filho que, segundo ela, "não era bandido, era trabalhador". O 
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Delegado Titular da 39ª DP, José Nunes dos Santos, informou, no dia 17, que a morte 

de Paulo seria investigada pela DAS. O delegado Hélio Vígio abriu inquérito policial 

para apurar a morte. 

 

Tortura e Morte de Quatro Homens 

No dia 16 de outubro de 1994, quatro homens foram torturados e mortos por policiais 

do 9º BPM (Rocha Miranda) durante uma incursão policial no morro São José Operário, 

na Praça Seca, em Jacarepaguá, segundo denúncia dos moradores. Dois dos mortos 

foram identificados como o pedreiro Ivani Felipe, de 32 anos, e Júlio César da Silva, de 

18 anos. Os outros dois não foram identificados, mas acreditava-se serem Pedro e 

Wilson, de aproximadamente 20 anos. O presidente da Associação de Moradores da 

favela, Jorge Além, disse que a operação começou por volta de 11 horas do dia 16, com 

o objetivo de achacar moradores. Sete policiais do 9º BPM subiram o morro e 

começaram a exigir dinheiro de moradores em uma localidade conhecida como Largo 

das Torres. Os quatro rapazes foram levados para um ponto mais alto, onde foram 

torturados e mortos. Os corpos, que apresentavam marcas de queimadura, foram levados 

para baixo pelos moradores. Até às 20 horas, eles ainda não haviam sido recolhidos. 

Jorge disse que esse não foi o primeiro crime cometido agentes da lei. No último ano, 

outras três pessoas (um entregador de jornais, um padeiro e um missionário da Igreja 

Católica) foram mortos durante incursões policiais. O tenente Hebert, oficial de dia do 

9º BPM, confirmou a operação policial na favela e informou que os policiais subiram o 

morro porque a patrulha foi alvejada por tiros disparados por traficantes. O tenente, que 

não soube explicar as mortes, não acreditou na versão dos moradores, alegando que 

estes estavam sendo utilizados pelos traficantes para difamar o trabalho da polícia.  

  

1995 

 

Tortura de Quatro Acusados de Assassinato 

 Em 1995, quatro acusados do assassinato do neurologista Victor Arturo Toledo Zamora 

denunciaram que foram torturados por policiais da 37ª DP, na Ilha do Governador, e 
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obrigados a assinar documentos de confissão. Marcus Alexandre de Pádua Cavalcante 

Bastos (enteado do médico), Paulo Batista da Silva (agente penitenciário), Ulisses 

Gonçalves Pereira (segurança) e Hélio Vieira da Silva Filho (policial civil) negaram 

envolvimento com a morte de Victor. Marcus Alexandre relatou ao juiz Luis Felipe 

Salomão, do III Tribunal do Júri, que seu padrasto vinha recebendo ligações 

ameaçadoras, além de insinuar que a morte de Victor foi provocada pelo tráfico de 

tóxicos, já que o neurologista seria irmão de um dos responsáveis pela conexão do 

narcotráfico Brasil-Bolívia. A polícia, todavia, atribuiu a morte à disputa dos bens 

acumulados durante os 19 anos de união do médico com a mãe de Marcus Alexandre, 

Marize Zamora, que se suicidou na Polinter. 

  

Tortura de Luiz Fernando Passos de Oliveira 

Em março de 1995, o delegado Plínio de Souza teria mandado espancar o preso Luiz 

Fernando Passos de Oliveira na 9ª DP, no Catete. Luiz Fernando, condenado por furto e 

conhecido pelos policiais como Luiz Russo, havia fugido da delegacia, junto a outro 

preso, na madrugada do dia 17. Os dois deveriam estar presos na 34ª DP, em Bangu, 

mas foram para a delegacia do Catete por serem considerados "presos de confiança" e 

utilizaram o carro particular do delegado para fugir. A suspeita era que Luiz Fernando 

tenha sido espancado por ter fundido o motor do carro de Plínio durante o "passeio". O 

preso apresentava hematomas no rosto e foi encaminhado para exame de corpo de delito 

no dia 29 de março. Um inquérito policial e uma sindicância sumária foram instauradas 

na Corregedoria Geral da Polícia Civil, a cargo do delegado Luiz Marcondes. O 

delegado Plínio foi exonerado do cargo de titular da 9ª DP por determinação do diretor 

do Departamento de Polícia da Capital (CPC), José Schiavo Filho. O diretor, além de 

repudiar as denúncias de tortura, condenou a atitude do delegado, que não instaurou 

sindicância para apurar as responsabilidades de seus policiais em relação à saída dos 

detentos. O delegado Plínio negou ao Jornal O Globo as acusações de espancamento. 

Ressalta-se que o substituto de Plínio foi José Alberto Pires Laje, que já havia sido 

suspenso por abuso de autoridade, denunciado em vários inquéritos e acusado de 

extorsão. 
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Tortura e Morte de Edmilson Gestra dos Santos 

 No dia 02 de abril de 1995, Edmilson Gestra dos Santos foi espancado na 77ª DP, em 

Santa Rosa, após tentar assaltar uma casa, vindo a falecer por conta da tortura no 

Hospital Antônio Pedro. Às 04 da manhã do referido dia, Edmilson tentava assaltar, 

desarmado, uma casa em Icaraí, ocasião em que foi atacado por um Pit Bull. O dono da 

casa, um aposentado identificado como Luís, chamou a Polícia Militar, que levaria 

Edmilson à 77ª DP. Todavia, como ele apresentava muitas mordidas e arranhões, 

principalmente nas pernas e nas partes genitais, Edmilson foi encaminhado para o 

Hospital Antônio Pedro, em Niterói, cerca de 40 minutos após a tentativa de assalto. Lá, 

foram feitas suturas e curativos e, aproximadamente às 07 horas da manhã, a equipe 

médica de plantão autorizou que Edmilson fosse levado de volta à carceragem da 77ª 

DP. Por volta das 09 horas, após a mudança de turma do plantão, um policial civil 

contou que foi à carceragem e viu o detento passando muito mal, com a área dos 

ferimentos bastante inchada e, por isso, ele foi conduzido novamente para o Hospital 

Antônio Pedro, em um carro da Polícia Civil. Funcionários do hospital relataram que, 

em sua segunda entrada, o rosto de Edmilson estava deformado, como se ele tivesse 

levado pancadas e sido torturado. Duas horas depois, Edmilson morreu no local. Até às 

16 horas do dia do ocorrido, o corpo da vítima estava trancado em uma geladeira do 

necrotério do hospital, aguardando a remoção pelo Instituto Médico Legal de Niterói. O 

médico Jorge Manaía, chefe da equipe que trabalhava no hospital, não deu mais 

explicações sobre o caso. 

 

Tortura de Cláudio da Silva 

Na madrugada do dia 29 de abril de 1995, o guardador de carros Cláudio da Silva, de 30 

anos, foi torturado por seis homens, durante três horas, em uma unidade da Vila Militar. 

Em queixa registrada na 34ª DP (Bangu), Cláudio acusou o cabo do Exército Sormani 

Silva dos Santos, de 22 anos, de tê-lo torturado com a ajuda de outros cinco homens - 

três fardados -, para que ele confessasse o furto do carro do cabo Sormani. O guardador 

contou que, enquanto ocorria um baile no Bangu Atlético Clube, ele estava cuidando 

dos carros estacionados em frente, incluindo o Passat dirigido pelo cabo. Segundo 

Cláudio, quando Sormani saiu do baile e notou a ausência do veículo, o cabo e outros 

dois homens vestidos em trajes civis o levaram em um fusca branco até a unidade 
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militar, onde foi espancado e ameaçado de morte. Após a tortura, os homens 

conduziram Cláudio, em um Chevette branco, até uma rua atrás do Hospital Albert 

Schweitzer, onde foi largado. A vítima apresentava o rosto muito desfigurado e marcas 

de chicotadas nas costas. Na 34ª DP, ela reconheceu dois dos cinco homens que 

participaram das torturas. O delegado substituto Cláudio Góis indiciou os três militares 

por lesão corporal, mas os liberou por falta de flagrante. Segundo o delegado, o cabo e 

os dois soldados confirmaram que abordaram Cláudio e que o levaram até o batalhão, 

mas negaram as agressões, mencionando que eles teriam alegado que populares 

revoltados com o furto eram os responsáveis pela agressão. 

 

Tortura de Raul Luiz Caminha da Silva 

Em abril de 1995, o cozinheiro Raul Luiz Caminha da Silva, de 40 anos, foi 

sequestrado, torturado e extorquido por doze policiais - quatro militares e oito civis - na 

52ª DP, em Nova Iguaçu. Segundo Caminha, ele foi achacado pelos policiais por prestar 

serviços ao advogado do traficante Fabinho, do Morro São João. A polícia tinha como 

objetivo investigar a suposta ligação do cozinheiro com o tráfico, mesmo Caminha 

afirmando que apenas conhecia o prenome do advogado: Luiz. O cozinheiro relatou em 

denúncia a Central de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Cisp) e em 

depoimento prestado à 23º DP (Méier), que ele foi sequestrado pelos policiais no dia 24 

de abril, quando ia à Telerj, no Centro, resolver problemas do telefone celular do 

advogado. Ele disse que foi levado para o batalhão do capitão Santos e, depois, para a 

52ª DP, em Nova Iguaçu. Na delegacia, Raul afirmou ter sido torturado por oito 

policiais civis. Os policiais civis, acompanhados dos quatro PMs, queriam obrigá-lo a 

pagar R$200 mil para se livrar da acusação de envolvimento com o traficante Fabinho. 

O cozinheiro telefonou para o advogado que, em sede policial, convenceu os policiais a 

diminuírem a extorsão para R$30 mil. O grupo teria concordado em receber R$15 mil 

naquele dia e outra parte no dia 23 de maio. Os quatro PMs foram identificados como o 

capitão Luiz Fernando Oliveira do Santos, o tenente Marcelo dos Santos Gomes e os 

soldados Plínio Alberto dos Santos Oliveira e Jorge Alberto Matos da Costa. O capitão 

Santos estava lotado no Núcleo de Criminalística da PM; o tenente Gomes e os soldados 

estavam lotados no 3º BPM, no Méier. Também foram denunciados oito detetives da 

52ª DP (Nova Iguaçu), mas apenas um foi identificado nominalmente como Jorge, cuja 
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matrícula de servidor público era 264.094-3. O capitão e o tenente foram detidos em 

flagrante no dia 23 de maio, quando achacavam Caminha dentro do Hospital Salgado 

Filho, no Méier. Os soldados também foram presos. O cozinheiro recebeu proteção 

policial após o episódio e o secretário Nilton Cerqueira garantiu que os agentes da lei 

envolvidos seriam punidos exemplarmente. 

 

Tortura de Marcos Aurélio Pereira 

No dia 05 de junho de 1995, Marcos Aurélio Pereira, acusado de envolvimento no 

sequestro do pai do jogador Romário, denunciou que foi torturado por quatro policiais 

na Divisão Anti-Sequestro (DAS). Conhecido como Marquinhos da Muleta, o acusado 

dizia ser camelô, mas supunha-se que ele tinha envolvimento com traficantes de Rocha 

Miranda. Marcos estava preso na 14ª DP (Leblon), condenado a 13 anos de reclusão por 

ser acusado do sequestro de Edevair Faria, pai do jogador Romário. Todavia, em 

depoimento ao delegado Jorge Jesus Abreu, da Divisão de Assuntos Internos da 

Corregedoria de Polícia Civil, o detento disse que foi torturado na DAS, na época 

dirigida por Hélio Vígio, para confessar sua participação no crime. Marcos contou que a 

tortura durou três horas e que foi praticada por quatro policiais, sendo Placídio o nome 

de um deles. A vítima acrescentou que levou choques elétricos e que teve sua cabeça 

mergulhada várias vezes num saco cheio de água. O envolvimento de Marcos foi 

denunciado por Marlúcia Menezes Gomes e Lina Célia de Oliveira, que foram presas 

acusadas de participação no sequestro. No entanto, as mulheres e o delegado Raul de 

Castro, então da DAS, admitiram que Marcos era inocente.  

 

Tortura de Calouros do GAE da Guarda Municipal 

Em 1995, agentes que tentavam ingressar no Grupo de Ações Especiais (GAE) da 

Guarda Municipal foram torturados e maltratados por seus instrutores. A denúncia foi 

feita pelo Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal (Sisguario), que conseguiu um 

vídeo que apresentava os instrutores agredindo a tapas e humilhando os calouros do 

GAE. O delegado Hélio Luz pediu, no dia 04 de outubro, a abertura de um inquérito 

policial para apurar a denúncia. O caso foi entregue à Delegacia Regional do Sul (DRS). 

O advogado José Carlos Cataldi, presidente da Comissão Nacional de Direitos 
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Humanos da OAB, pediu ao então prefeito César Maia, no dia 03 de outubro, o 

imediato afastamento do coronel Paulo César Amêndola de Souza, diretor 

superintendente da Guarda Municipal do Rio, alegando que a administração promovida 

pelo coronel era uma ameaça à integridade da população, uma vez que ele pregava 

"condutas mais violentas do que as de marginais". César Maia reconheceu que houve 

excesso no treinamento e garantiu que o método seria reavaliado. O coronel, por sua 

vez, alegou que não houve agressão, mas um "pequeno excesso" por parte dos 

instrutores, mencionando, ainda, que conversou com todos os alunos e que eles "não 

reclamaram de nada". 

 

Tortura de Seis Internas do Educandário Santos Dumont 

No dia 26 de novembro 2018, pelo menos seis internas, uma delas grávida, do 

Educandário Santos Dumont para menores infratores, localizado na Ilha do Governador, 

foram espancadas com um pedaço de pau com prego e borracha na ponta. O principal 

acusado foi o diretor da unidade, Newton de Souza. A denúncia começou a ser apurada 

no fim de novembro, a partir de um telefonema anônimo, e, então, dois comissários se 

direcionariam ao educandário e constataram que oito adolescentes estavam machucadas, 

sendo certo que seis delas apresentando marcas de espancamento. Diante disso, as 

meninas foram encaminhadas para exames no IML. De acordo com as vítimas, durante 

uma tentativa de fuga, o diretor, irritado, usou um pedaço de pau para espancá-las. O 

Departamento Geral de Ação Social (DEGASE) da Secretaria de Justiça, responsável 

pelas investigações, afirmou que os educadores Vera Lúcia Vieira e Renato Tavares 

Filho também se machucaram ao tentar deter as menores e foram levados para exame de 

corpo de delito. A Secretaria Estadual de Justiça abriu sindicância para investigação e, 

por solicitação do promotor Márcio Mothé Fernandes, da 2ª Vara da Infância e 

Juventude, a Divisão de Proteção à Criança e ao Adolescente também abriu um 

inquérito para apurar as torturas. 

 

1996 
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Tortura e Execução de Luiz Henrique Ferreira dos Santos  

Na madrugada do dia 25 de novembro de 1995, Luiz Henrique Ferreira dos Santos foi 

espancado por policiais militares nas dependências da Divisão Anti-Sequestro (DAS). A 

pretexto de submeter o preso a um interrogatório sobre sequestros, atividade com a qual 

a vítima sequer tinha envolvimento direto, um grupo de três oficiais submeteram-no a 

uma sessão de tortura. O grupo de torturadores era composto por um delegado, um 

policial do Serviço Reservado da Polícia Militar e um detetive da Divisão 

Antissequestro (DAS). Após ser espancado da noite do dia 24 de novembro até a 

madrugada do dia 25, Luiz Henrique não resistiu e morreu. Ao amanhecer, os agentes 

da lei esconderam o corpo no porta-malas de um veículo oficial da DAS e o deixaram 

na Estrada do Redentor, no Sumaré. Eles pretendiam alegar que, ao levar a vítima para 

uma diligência na favela Parque Alegria, o preso havia fugido do carro de polícia 

durante um confronto com os traficantes. O corpo, no entanto, só foi encontrado no dia 

1° de dezembro pelos policiais da 7ª DP, ocasião em que foi encaminhado ao Instituto 

Médico Legal, e sepultado como indigente. Investigações foram realizadas pelos 

policiais da Corregedoria de Polícia e pelo diretor da DAS (delegado Paulo Maiato), 

sendo guiadas pelo desabafo do preso Nei Gonçalves, bem como por depoimentos de 

policiais de plantão. Com isso, a história foi desmentida e o corpo localizado e 

exumado. De acordo com a confissão do preso Gonçalves, ele mesmo foi responsável 

pela retirada de Luiz Henrique da cela, na madrugada do dia 24, e viu o grupo de 

oficiais remover o cadáver da vítima da DAS. Apenas por meio da sua revelação foi 

possível desvendar os planos do delegado Cley Catão, do detetive Miguel Moacir dos 

Santos e do cabo PM Marco Antônio de Carvalho, de inventarem uma versão fantasiosa 

para o crime que cometeram. Os três também teriam recebido ajuda do delegado 

Rodolfo Waldeck, o qual não trabalhava mais na Divisão Antissequestro, mas, mesmo 

assim, esteve lá no dia do crime para trabalhar e resolver alguns problemas. Todos 

tiveram suas prisões preventivas solicitadas pela Corregedoria de Polícia. A partir do 

relato de Gonçalves, a polícia vasculhou o local onde o corpo teria sido desovado e 

checou os registros de encontros de corpos nas delegacias próximas, chegando ao 

cadáver de Luiz Henrique, que, como já mencionado, havia sido sepultado como 

indigente no Cemitério de Santa Cruz. Um médico legista do IML e um perito do 

Instituto de Criminalística Carlos Éboli acompanharam os trabalhos para averiguar a 

causa da morte, a qual, segundo o delegado Hélio Luz afirmou, não seria por disparo de 
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arma de fogo. Às 6h30min do dia 03 de janeiro de 1996, a principal testemunha do 

crime, o preso Nei Gonçalves Terra, ex-PM de 46 anos, fugiu da cela na delegacia. As 

suspeitas eram de que sua fuga tivesse sido facilitada ou de que ele tivesse sido 

executado como uma “queima de arquivo”, porque sem o principal depoimento que 

desmascarou os oficiais, eles poderiam continuar alegando sua história falsa. O 

carcereiro Antônio Sierpe Vidal foi preso em flagrante, pois sua versão da fuga era 

suspeita. Além disso, o delegado Elias Barboza também foi alvo de suspeitas, porque 

teve seu nome ligado a Nei Gonçalves como sendo seu “preso de confiança”, acabando 

por ser exonerado pelo chefe da Polícia Civil Hélio Luz. O delegado Manoel Vidal 

pretendia ouvir todos os delegados e 20 investigadores que, à época do espancamento, 

trabalhavam na DAS. Foram ouvidos os delegados Manoel Paredes, Vinícius George e 

Cláudio Vieira, que negaram conhecimento da morte e confirmaram a versão da fuga. 

Vidal também cogitava pedir a prisão provisória do PM Marco Antônio e do detetive 

Miguel Moacir, igualmente acusados de participar do crime. O delegado estava 

convencido de que mais agentes participaram da ocultação do cadáver, e, por isso, 

pretendia chamar para depor os policiais da Divisão Especial de Atendimento ao Turista 

(Deat) que trabalharam na noite do dia 24 e madrugada do dia 25, a fim de saber se 

perceberam algum movimento incomum, visto que, para sair da DAS, localizada no 

segundo andar do prédio, é preciso passar pelo Deat, a qual fica no primeiro andar. A 

família da vítima temia sofrer represálias dos policiais que o mataram, motivo pelo qual 

planejavam até mesmo se mudar de Tomás Coelho, onde moravam. Com a notoriedade 

do crime, uma crise se instalou na Polícia Civil, desencadeando em reformas nos 

principais cargos da instituição: o diretor da DAS, delegado Paulo Maiato, seria o 

primeiro a fazer parte do plano, sendo alçado ao cargo de superintendente de 

Informações e Atividades Especiais. 

 

Tortura e Abuso Sexual de M. 

M., de 18 anos, sofreu torturas e abusos sexuais durante um mês em uma unidade para 

recuperação de menores infratores. Na Escola João Luiz Alves, localizada na Ilha do 

Governador e ligada à Secretaria de Justiça, um grupo de internos detinha o poder de 

ditar o comportamento e as regras de sobrevivência dos demais menores. Nesse 

contexto, o adolescente M., bem como outros internos, era frequentemente torturado, 
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ameaçado de morte e obrigado a manter relações sexuais com outros menores. Sandro 

Teixeira Santana – identificado como o líder do grupo – e Eduardo Pereira Bila, ambos 

de 19 anos, obrigavam os menores a manterem relações sexuais, e, caso estes 

resistissem, eram queimados com brasas formadas pela queima de pedaços de colchão. 

Sandro ainda fotografava as vítimas sendo abusadas, para posteriormente coagir outros 

internos mostrando-lhes as fotos, além de os ameaçarem com barras de ferro e 

revólveres emprestados por funcionários da Escola. Na investigação, dois servidores 

foram acusados de fornecerem armas aos internos e aceitarem dinheiro para conceder 

regalias, como facilitar saídas noturnas e alugar fitas de vídeos pornográficos. O caso 

conseguiu ser levado a público graças a um dos internos que conseguiu recuperar uma 

foto. Diante disso, o diretor da unidade iniciou uma investigação por conta própria, 

recuperou fotos e negativos, e enviou um relatório ao Juizado de Menores. A denúncia 

foi recebida pelos promotores da 2ª Vara de Menores, os quais ouviram os envolvidos 

no caso e pediram a prisão temporária de Sandro e Eduardo, concedida em 28 de março 

de 1996 pelo juiz da 3ª Vara Criminal, Murilo Kiefling. As fotos e os negativos 

recolhidos foram incluídos em um processo a ser levado à 37ª DP, bem como o exame 

de corpo de delito ao qual foi submetido M., que indicou marcas de queimaduras no 

pescoço, nos braços e pernas do interno. 

  

Tortura de André de Melo do Nascimento 

No dia 13 de janeiro de 1995, André Melo do Nascimento foi torturado na Favela Nova 

Brasília por policiais militares que realizavam uma operação na comunidade. Por volta 

das 10h30min, os oficiais davam seguimento à Operação Rio – que pretendia combater 

o crime organizado – percorrendo a área da favela chamada Inferno Verde. André, que 

se encontrava na casa de sua namorada, foi retirado pelos policiais, sob o argumento de 

que um bandido conhecido como Teleco havia dito que ele sabia onde as armas estavam 

escondidas. Após negar ter qualquer informação, André foi levado até uma igreja para 

ser interrogado, mas, por continuar negando as acusações, foi liberado. Apenas vinte 

minutos depois, foi preso novamente pelos agentes da lei e levado para outro lugar, 

onde foi pendurado de cabeça para baixo e submetido a uma sessão de espancamentos 

com um pedaço de pau, além de ter recebido choques elétricos e golpes de faca. Com 

medo de ser morto, o torturado disse que revelaria onde as armas estavam escondidas, o 
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que fez os policiais o conduzirem pelas ruas da favela. Andando com muita dificuldade 

– após ter sofrido espancamentos e torturas pelo grupo de policiais – André recebia, ao 

longo do caminho, pontapés e golpes de pau na cabeça como “incentivo”, como 

chamaram os oficiais no Inquérito Policial Militar. No entanto, ao perceberem que o 

torturado não revelaria o local das armas e que  estava apenas tentando fugir da 

violência, os policiais voltaram a aplicar choques até André não conseguir mais ficar em 

pé, quando foi levado para um posto de triagem. Transferido no dia seguinte para o 

Hospital Central do Exército, André passou por um exame de corpo de delito que 

descreve as lesões por ele sofridas. Reconheceu três policiais como responsáveis pelas 

torturas, dois capitães da PM - Cláudio Luís Silva de Oliveira e Antônio Marcos Netto 

dos Santos - e um soldado, Eduardo Pereira Barbosa. Em 16 de maio de 1996, a 

Promotora Gizelda Leitão Teixeira, da Auditoria de Justiça Militar, ofereceu denúncia 

contra os três, a qual foi posteriormente recebida pelo Juiz Sidney Rosa da Silva. 

 

Sequestro e Tortura de Plínio Barbosa de Oliveira, Paulo Ricardo Fernandes, 

Ubiratan de Oliveira e Josias de Andrade Silva 

Plínio Barbosa de Oliveira e três amigos – Paulo Ricardo Fernandes, Ubiratan de 

Oliveira e o advogado Josias de Andrade Silva – foram sequestrados e torturados por 

oficiais em uma casa localizada em Santa Cruz, Campo Grande. No dia 13 de maio de 

1996, os quatro homens foram capturados, em uma operação ilegal da polícia militar, 

para serem presos. No entanto, em vez de serem apresentados à polícia no mesmo dia, 

foram levados até uma casa em Campo Grande. No local, no intuito de fazer o grupo 

confessar os crimes de roubo de carros e tráfico de drogas, os homens foram torturados 

e violentados pelos oficiais. Um dos presos apresentava queimaduras de ponta de 

cigarro nas costas e foi submetido a sessões de afogamento em uma banheira, método 

de tortura conhecido como submarino. Segundo Plínio, os oficiais ainda tentaram 

extorquir os presos, cobrando R$ 150 mil em troca da liberdade. As violações são 

comprovadas por laudos, depoimentos, e 64 fotos acostadas aos documentos do Instituto 

Médico Legal (IML). Os torturados foram posteriormente libertados por falta de provas 

e, em 16 de julho de 1996, presos novamente devido a outro relatório, do tenente-

coronel Naor Huguenin da PM-2. A delegada Terezinha Gomes, da Corregedoria-Geral 

de Polícia Civil, elaborou relatório no qual recomendava que o Ministério Público 
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oferecesse denúncia contra os três oficiais e oito agentes do Centro de Inteligência da 

Secretaria de Segurança Pública (Cisp) e do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar: 

o Tenente-coronel Carlos Alberto Silva e Souza (chefe da P2); os capitães Paulo César 

Villar e Maurício Cândido Alves; o sargento Antônio de Souza Silva; o soldado Edson 

Gonçalves; e os cabos Mário Bezerra, Paulo Sérgio de Souza e Celso Paes Leme Gil. 

Em 11 de junho de 1996, o delegado Manoel Vidal, corregedor-geral da Polícia Civil, 

indiciou dois dos oficiais, um sargento e um soldado da PM pelos crimes de sequestro, 

cárcere privado, abuso de autoridade e lesões corporais. Os indiciados foram o tenente-

coronel Carlos Alberto, de 43 anos, comandante-geral do serviço reservado (P2) do 

Estado-Maior da PM, o capitão Paulo César, de 27 anos, o sargento Antônio de Souza, 

de 38 anos e o soldado Edson Vieira. Ao apresentarem os presos à Divisão de 

Repressão a Entorpecentes (DRE), os PMs haviam informado que a prisão ocorrera no 

dia 14 de maio, próximo ao condomínio Barrasul, onde Plínio – supostamente 

conhecido como “Rei da Barra” por ser o maior sequestrador de carros do bairro – 

tentava vender um Santana 93 à Paulo Ricardo. No entanto, o delegado conseguiu 

descobrir a farsa dos policiais após checar denúncias feitas pelos presos. Na realidade, a 

prisão ocorrera no dia 13, dentro do supermercado Carrefour, na Barra da Tijuca, o que 

foi verificado por meio dos registros do estabelecimento, onde constavam as placas dos 

carros usados pelos PMs. Segundo a Corregedoria, a suspeita era de que mais dez ou 

onze PMs do Cisp e da P-2 tivessem participação no evento. 

 

Tortura de Menores no Instituto Padre Severino  

 

Por volta do dia 08 de novembro de 1996, diversos menores internos foram torturados e 

abusados sexualmente por agentes educacionais do Instituto Padre Severino dentro das 

instalações da própria instituição, localizada na Ilha do Governador. Um dos menores, 

B., foi obrigado a deitar no chão para ser pisoteado e espancado, além de ter sua orelha 

esquerda arrancada por meio de mordidas. Depois de ser brutalmente ferido, o interno 

foi levado para a enfermaria da instituição, onde outros adolescentes o obrigaram a 

comer fezes e baratas, bem como a manter relações sexuais com eles. Somente depois 

disso o menor foi levado para o Hospital Paulino Werneck para passar por uma cirurgia. 

As torturas e abusos sexuais infligidos aos internos não foram comunicados às 
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autoridades competentes pelo diretor da instituição, o que foi interpretado pelos 

promotores como conivência. Desta feita, as violações só chegaram aos ouvidos dos 

oficiais da 1ª Vara de Infância por meio de denúncias das mães dos menores. Após irem 

até o local do ocorrido, Comissários da Infância e Adolescência relataram abusos 

sexuais em que os agentes usavam até mesmo um cabo de vassoura. Irritado com a 

punição que recebera, o agente educacional Rawlinson Wagner Moraes Rolin – 

conhecido como Playboy – em conjunto com Leobaldo Fernandes Victorino – Dinho –, 

voltou ao Instituto para torturar os internos. Dinho foi preso na segunda-feira seguinte, 

quando voltou ao local para trabalhar, com a certeza de que não seria punido. Por outro 

lado, Playboy seguia sendo procurado à época. Os promotores Flávia Ferrer de 

Andrade, Márcio Mothé e Astério Pereira dos Santos representaram contra o diretor, 

anexando imagens que identificavam as marcas das torturas às quais os internos eram 

submetidos. Nos documentos, também é possível ver que B., o menor cuja orelha foi 

decepada, apresentava ferimentos na região glútea e na planta dos pés. Os promotores 

apuraram que as lesões foram produzidas por Dinho, que costumava usar um cassetete 

nas torturas. O interno também se queixou de dores no corpo, devido aos pontapés 

desferidos por Playboy. 

 

Tortura e Morte de André Luiz Oliveira Wullinek  

André Luiz Oliveira Wullinek, que também usava o nome Sandro Vieira Ferreira, 

morreu por volta das 05h50min do dia 28 de novembro de 1996, após ser torturado por 

agentes penitenciários do presídio Ary Franco, em Santa Água, onde se encontrava 

detido. De acordo com o relato de parentes e amigos dos presos do referido presídio, 

estes tentaram fugir no dia 23 de novembro, mas foram impedidos, recapturados e 

levados à cela conhecida como Maracanã, na qual passaram o resto do dia sendo 

espancados como punição. Ainda de acordo com os depoimentos, André Luiz teria sido 

golpeado com pauladas na cabeça, além de levar chutes e socos. Em decorrência das 

agressões sofridas, o detento foi levado ao Hospital Souza Aguiar às 11h do dia 24 de 

novembro por funcionários do presídio que não se identificaram na Emergência. 

Apresentando severas lesões corporais, bem como traumatismo craniano, André Luiz 

foi alocado na CTI em estado grave, onde veio a falecer alguns dias depois em razão 

dos ferimentos. De acordo com amigos e familiares dos presos, a sessão de tortura foi 
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conduzida pelos agentes Bispo e Ignácio, além de contar com a participação dos 

inspetores Nascimento e Levy. Fora narrado, ainda, que um dos presos chegou a levar 

um tiro no ombro. Em relação às lesões e morte sofrida por André Luiz, José Afonso 

Barreto de Macedo – o diretor-geral do Departamento de Sistema Penitenciário – alegou 

que o preso teria caído de uma escada nas instalações do presídio. Em sua versão da 

história, André Luiz havia agredido um agente penitenciário enquanto era levado para 

sua cela, escorregou no chão molhado e sofreu uma queda nas escadas. A 26ª DP 

(Todos os Santos) abriu inquérito policial para apurar a ocorrência e apressou os 

resultados do laudo de necropsia e do laudo dos peritos do Instituto de Criminalística 

sobre os presos feridos. 

 

1997 

 

Tortura e Execução de Ricardo de Medeiros 

No dia 08 de fevereiro de 1997, foi encontrado o corpo do menor Ricardo de Medeiros 

em uma piscina desativada do Instituto Padre Severino, localizado na Ilha do 

Governador. O corpo foi encontrado pouco mais de 24 horas após uma rebelião dos 

jovens no IPS. Denúncias indicaram que o jovem foi espancado, apesar da morte ter 

sido registrada como afogamento acidental. Os suspeitos, funcionários do IPS, eram 

conhecidos como Grupo dos Doze e eram comandados por Newton de Souza, 

coordenador geral de disciplina do IPS e antigo diretor da Escola Santos Dumont, de 

onde foi afastado em dezembro de 1995 por espancar várias menores, uma delas 

grávida. As denúncias de que o jovem foi espancado até a morte e enterrado antes das 

complementações dos laudos periciais fizeram com que o juiz Luiz Noronha Dantas, da 

1ª Vara Criminal da Ilha do Governador, determinasse a exumação do corpo. O 

envolvimento do Grupo dos Doze no crime foi denunciado ao promotor Márcio Mothé, 

da 2ª Vara da Infância e da Juventude, que estranhou o fato de Newton de Souza ter sido 

designado para coordenação geral de disciplina do Instituto Padre Severino antes do 

final das investigações acerca do processo pelo qual ele respondia por maus-tratos. A 

promotora Ana Paula Cardoso, da 1ª Vara Criminal da Ilha do Governador, contestou o 

fato do cadáver do menino ter sido liberado sem que a morte do adolescente tivesse sido 
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apurada e afirmou que se os autores da execução não fossem identificados, os 

responsáveis administrativos pelo IPS responderiam por homicídio culposo. Caso 

fossem identificados, os autores responderiam por homicídio doloso.  

 

Tortura Coletiva de Moradores da Cidade de Deus 

No dia 23 de março de 1997, um grupo de aproximadamente 11 pessoas foi torturado 

por policiais militares no Conjunto Habitacional Margarida, na Cidade de Deus. Sob o 

pretexto de que o local era uma boca de fumo, um grupo de cinco policiais do 18º BPM 

entrou no Bar do Xavier durante a madrugada. Eram seis os PMs envolvidos no caso, 

mas um deles apenas deixou o grupo no local da tortura e retornou para DPO. O grupo 

era composto pelo major Álvaro Garcia, pelo sargento João Carlos Barbosa, pelo cabo 

Geraldo Pereira e pelos soldados Aldair Ferreira Menezes e Marco Aurélio da Silva. O 

motorista era o cabo Sérgio Ricardo Paiva. Ao adentrarem no referido bar, os agentes da 

lei ordenaram que todos se levantassem de suas mesas e, então, começaram as agressões 

indiscriminadamente, determinando, primeiramente, que todos os presentes fossem para 

lateral do Prédio Palmares, na Rua GG, local onde as vítimas agacharam e deram o 

dinheiro que tinham aos policiais. Ato contínuo, enquanto um dos PMs voltou ao bar 

para comprar água e biscoitos para os colegas, os outros escolhiam quem seriam os 

primeiros a apanhar. Dessa forma seguiu a sessão de espancamento e tortura. Dentre as 

vítimas, um paraplégico que teve sua cadeira de rodas sacudida, duas meninas que 

sofreram ameaças e um morador que ainda estava com o uniforme da firma onde 

trabalhava e que, além de ser espancado, foi chamado pelos policiais de gerente da boca 

de fumo. Parte da ação dos PMs foi gravada por um cinegrafista amador e pôde servir 

como confirmação das denúncias feitas pelos moradores. Após o vazamento do vídeo e 

a repercussão do caso, o cabo Sérgio Ricardo Paiva não foi submetido ao Conselho de 

Disciplina, diferente do sargento, dos soldados e do outro cabo envolvido no caso. O 

único oficial do grupo, major Álvaro Garcia foi submetido a um Conselho de 

Justificação. As acusações feitas pelos promotores Giselda Leitão Teixeira e Márcio 

Nobre Almeida são de organização de grupo para prática de violência, constrangimento 

ilegal e extorsão para todos os envolvidos; falsidade ideológica para o major Álvaro 

Garcia; lesão corporal para o cabo Geraldo Pereira e abandono de posto para o soldado 

Marco Aurélio da Silva. Além disso, os cinco policiais envolvidos diretamente nos 
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espancamentos receberam nas suas fichas disciplinares uma anotação de transgressões 

graves. Em abril de 1997, uma CPI foi instalada na Assembleia Legislativa para apurar 

abusos policiais. O comando do 18º BPM foi trocado e o comandante, tenente-coronel 

Maurício Ghendini, foi substituído pelo tenente-coronel Ronaldo Teixeira do Couto. 

Após a troca, Maurício se pronunciou na CPI afirmando que a filmagem de tortura 

havia sido uma emboscada do tráfico local e que houve apenas “excesso de rigor” por 

parte do major Álvaro Garcia. O tenente-coronel José Carlos Gonçalves da Silva ficou 

responsável pelo Inquérito Policial Militar do caso. No mês de julho do mesmo ano, o 

Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar do Rio de Janeiro concedeu liberdade 

provisória para os seis policiais acusados no caso, os quais estavam presos em unidades 

da PM. Os promotores Giselda Leitão Teixeira e Márcio Nobre Almeida entraram com 

mandado de segurança, tentando reverter a decisão, que tinha sido fruto de um pedido 

dos advogados de defesa, acatado por quatro oficiais da PM que compunham o 

Conselho Especial. São eles os coronéis Nelson Barreiro e Alcir da Silva Reis e os 

tenentes coronéis José Carlos Rodrigues Laura e José Henrique Marinho de Souza. O 

juiz de direito togado, Carlos Alfredo Flores da Cunha, foi o único a votar contra. Uma 

manobra de um dos advogados dos PMs adiou o julgamento dos réus, que estava 

marcado para o dia 31 de outubro de 1997. Outro julgamento foi marcado para o dia 07 

de novembro do mesmo ano. Em matéria de 2011 do jornal Extra foi informado que 

Álvaro Garcia chegou a ser condenado por um ano e dez meses, mas pôde cumprir a 

pena em liberdade. Também em 2011, Álvaro Garcia, então chefe operacional do 

Estado-Maior, assumiu interinamente o posto de comandante geral da Polícia do Rio de 

Janeiro. 

 

Espancamento de Menores na Divisão de Proteção à Criança e ao Adolescente na 

Mangueira 

No dia 25 de abril de 1997, foi noticiado que o então chefe da Polícia Civil, Hélio Luz, 

determinou uma sindicância para apurar as denúncias de maus-tratos na Divisão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), localizada na Mangueira. De acordo com 

alguns menores infratores do Instituto Padre Severino (IPS), ocorriam espancamentos 

dentro de um banheiro da DPCA, que era usado como saleta onde os menores 

esperavam uma viatura para conduzi-los até o IPS. Em janeiro do mesmo ano, o Jornal 

O Globo já havia denunciado não só a existência dessa sala improvisada, como também 
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a prática de maus-tratos e até racismo contra os menores infratores. Essas informações 

estão presentes em um relatório da então Deputada Estadual Lúcia Souto que foi 

enviado à época para análise da ALERJ, dentro de um contexto de estudo sobre a 

política de atendimento ao menor infrator. Ao determinar a abertura da sindicância, o 

delegado Hélio Luz pediu explicações à delegada Marcia Julião sobre as torturas e os 

policiais envolvidos nos crimes. 

 

Espancamento de um Menor e uma Mulher em Botafogo 

No dia 06 de maio de 1997, um menor de idade e sua mãe foram espancados, 

ameaçados de morte, tiveram provas forjadas contra eles e um depoimento falso 

recolhido por policiais militares em sua residência, no Morro Dona Marta. Sob o 

pretexto de estarem investigando uma denúncia anônima, um grupo de oito policiais do 

2º BPM realizou uma operação na casa do menor durante a tarde. O grupo teria entrado 

na residência com uma folha manuscrita alegando ser um mandado judicial, revirado a 

casa e apresentado três carregadores de fuzil vazios como se tivessem sido apreendidos 

no local. Depois disso, iniciou-se uma sessão de espancamento com o objetivo de fazer 

o jovem contar onde estavam os fuzis. A mãe do rapaz também foi agredida pelos 

policiais, que chegaram a usar um martelo para tal. Após o espancamento, o jovem foi 

levado algemado e encapuzado para um matagal, onde foi obrigado a revirar um monte 

de lixo em busca de armas, oportunidade em que foi mais uma vez agredido, tendo os 

agentes da lei, inclusive, disparado um tiro próximo ao seu ouvido. Antes de liberarem o 

jovem, os PMs ainda o levaram para outra casa suspeita, onde ele teria sido coagido a 

afirmar que tinha visto um fuzil no local. Depois disso o menor foi liberado, mas não 

sem antes os policiais terem ameaçado voltar. Após o ocorrido, a vítima se apresentou à 

polícia com um derrame no olho esquerdo e marcas de algemas e, assim, foi 

encaminhado para exame de corpo e delito, enquanto sua mãe preferiu não fazer 

nenhuma denúncia, por medo de represálias. As denúncias foram feitas pela vítima na 

10ª DP, em Botafogo, onde o delegado Jomar Sarkis abriu inquérito para investigar. O 

único policial identificado seria o agente Maia, que teria feito o disparo próximo ao 

ouvido da vítima. O batalhão confirmou a participação do soldado Maia na operação, 

apesar de haver, à época, uma determinação do Comando-Maior para que ele ficasse 

afastado das operações no Dona Marta. O chefe do Serviço Reservado, major Camilo da 
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Costa, afirmou que o menor teria decidido levar os policiais a uma casa que serviria de 

esconderijo de armas por conta própria e, por esse motivo, teria sido surrado pelos 

traficantes do morro, que ainda teriam obrigado ele a depor contra os PMs para limpar 

seu nome. 

 

Execução de Onidnaira Moreno da Silva 

No dia 12 de julho de 1997, Onidnaira Moreno da Silva foi executada por policiais 

militares no bairro da Covanca, em São Gonçalo. Um dia depois de serem acusados de 

extorsão pela vítima, os PMs assassinaram a mulher de 50 anos que era mãe de um 

rapaz envolvido com o tráfico local. O grupo de criminosos era composto pelos 

soldados Robson da Silva Guimarães e Magno José Zanatta; pelo cabo Celso 

Wellington de Souza Filho, todos do 7º BPM (Alcântara); pelo pai de Robson, Joel da 

Silva Guimarães, subtenente reformado e Vitor Jorge Ximenes do Valle, soldado do 

exército lotado no 3º Batalhão de Infantaria. Ao descobrirem que o filho de Onidnaira 

estava envolvido com o tráfico local, no qual a realizava a função conhecida como 

“avião”, o grupo sequestrou o rapaz e exigiu 10 mil reais, ameaçando forjar flagrante de 

tráfico de drogas caso o valor não fosse alcançado. Como o rapaz não tinha esse valor, 

os policiais abaixaram a exigência até chegarem ao valor de mil reais e uma televisão, o 

que também não foi aceito pelo rapaz. Diante das negativas, os PMs foram até 

Onidnaira e exigiram dela determinado valor para que não prendessem seu filho. Ao ser 

vítima de tentativa de extorsão pelo cabo Celso, a mulher ameaçou denunciar o grupo 

para corregedoria e foi instruída por eles que não o fizesse, para que não fosse vítima de 

represálias. Onidnaira não deu importância às ameaças e fez a denúncia para Central de 

Inquéritos de Niterói, onde esteve três vezes, levando, inclusive, o filho para depor. No 

dia seguinte da terceira visita, Onidnaira foi executada pelo soldado Magno. Os 

promotores da 2ª Central de Inquéritos do Ministério Público de Niterói, que 

trabalhavam com a ajuda do serviço reservado da Polícia Militar, escutaram em 

depoimentos que os policias faziam parte de um grupo de extermínio que atuava na 

região e tinha como vítimas pessoas em situação parecida com a de Onidnaira e seu 

filho. Só Joel, por exemplo, teria sido autor de outros três assassinatos, enquanto 

Robson e Magno teriam matado ao menos uma pessoa e tentado matar outra. Todos os 

crimes teriam características semelhantes, sequestro de jovens envolvidos com o tráfico, 
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tortura, ameaça, extorsão e, quando não recebiam o que desejavam, assassinato. De 

acordo com o promotor Alexandre Schott, coordenador da 2ª Central de Inquéritos de 

Niterói, Onidnaira não quis receber nenhum tipo de proteção após as denúncias. 

 

Tortura de Recrutas no 24º Batalhão de Infantaria Blindado 

No dia 20 de outubro de 1997, Fatima Alves Correa, mãe de Francisco Josenete Alves 

Correa, de 19 anos, acusou o exército de maus-tratos e possível tortura contra seu filho, 

crimes ocorridos no 24º BIB, em Ramos. De acordo com ela e a família de outros 16 

rapazes, os recrutas estavam presos por mais de uma semana acusados de tráfico de 

drogas, uma vez que apontados como usuários por um soldado preso com material 

entorpecente dentro do quartel. Após Francisco ficar desaparecido por três dias, Fátima 

foi ao quartel dia 15 de setembro de 1997 e encontrou o filho sozinho dentro de um 

quarto escuro, sem vaso sanitário, sem poder tomar banho, com alimentação precária, 

dormindo no chão, sendo submetido a humilhações como beber água com sal. Além do 

suposto envolvimento com drogas, pesa contra Francisco a acusação de ter deixado 

entrar no quartel um ex-cabo que havia sido expulso por tráfico de drogas. O coronel 

Hélio Borges, chefe do Serviço de Relações Públicas do Comando Militar do Leste 

(CML), disse que não tinha sido informado acerca do ocorrido, mas prometeu averiguar 

o caso. 

 

1998 

 

Tortura de Deílson Santana 

No dia 20 de abril de 1998, o técnico de refrigeração Deílson Santana, 23 anos, foi 

preso como suspeito de participar do assassinato da estudante Ana Carolina da Costa 

Lino, em Laranjeiras. De acordo com o delegado Marcos Reimão, Deílson dirigia um 

dos carros durante o crime e em seu depoimento ao delegado Jorge Diegues, da 6ª DP, 

teria apontado Marcelinho e Amarelo como dois dos criminosos envolvidos no crime, o 

que ia de acordo com as investigações da polícia. Entretanto, tanto a família de Deílson 

como seu ex chefe afirmavam que ele não havia cometido crime algum e que havia sido 
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torturado pelos agentes da Delegacia Anti-Sequestro para que confessasse sua 

participação. Além de não ter antecedentes criminais, Deílson também tinha servido o 

exército por três anos, sendo certo que sua conduta era considerada boa por seus ex-

colegas. Depois de quase um mês preso, no dia 15 de maio, após requerimento do 

advogado de Deílson, Francisco Santana, a Corregedoria Geral da Polícia Civil ouviu 

novo depoimento, onde o técnico de refrigeração contou o que havia acontecido e 

indicou três dos quatro policiais que o torturaram numa estrada do Sumaré: Marco, 

Araújo e Guará. Deílson disse, ainda, que seria capaz de reconhecer o quarto policial e 

que o presidente do inquérito, o delegado Márcio Franco, sabia da mentira. Já no DAS, 

com medo, confirmou toda versão dos policiais ao delegado Marcos Reimão, ocasião 

em que fora agredido por outros dois policiais. Ainda nesse depoimento, o técnico 

afirmou ter sido preso por dois policiais - um deles Guará - que chegaram em um carro 

particular em seu local de trabalho e, logo depois, outros dois agentes da lei - Marco e 

Araújo - se juntaram e começaram as agressões que contou com tiros próximos ao 

corpo, saco de plástico na cabeça e socos. O delegado José Vercilo, corregedor geral, 

determinou a realização de perícia no lugar onde Deílson disse ter sido torturado, além 

de solicitar ao juiz Moacir Pessoa - da 17ª Vara Criminal, que pediu a prisão preventiva 

do suspeito - que o técnico fosse transferido. Já Marcos Reimão defendeu seus agentes e 

afirmou não haver sinais de tortura em Deílson nos exames realizados. No dia 22 de 

maio, mais de um mês depois do crime, a polícia reconheceu a inocência de Deílson, 

que teria sido confundido com o real criminoso por ser muito parecido com o retrato-

falado feito por testemunhas e, além disso, pelo fato de ter indicado posições que iam de 

acordo com a investigação durante a reconstituição. Entretanto, Deílson não foi solto, 

pois durante o tempo em que esteve preso, ele foi indicado como ladrão de um carro em 

novembro de 1997, e o delegado Mário Azevedo, da 20ª DP, pediu novamente sua 

prisão preventiva. Pelo fato de Deílson ter ficado mais de um mês preso por um crime 

que não cometeu, movimentos da sociedade civil, como a Comissão de Segurança da 

ALERJ e a Comissão de Direitos Humanos da OAB, passaram a fazer pressão no estado 

para que as denúncias de tortura fossem investigadas. Paralelamente a esse movimento, 

Deílson continuava preso, tendo em vista que o motorista Francisco de Assis Gomes de 

Souza o indicou como o homem que havia roubado seu carro, apesar do processo de 

reconhecimento não ter seguido as leis, já que, de acordo com a própria vítima, Deílson 

foi colocado junto a outros homens de características físicas diferentes da dele. O 

Defensor Público que assistia o técnico de refrigeração, Francisco Santana, pediu o 
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relaxamento da prisão preventiva do rapaz, mas a juíza Paula Fernandes Machado, da 

11ª Vara Criminal, decidiu manter a prisão preventiva. No dia 17 de junho, 57 dias 

depois de ser preso, Deílson Santana foi liberado pela justiça em uma decisão do juiz 

Antonio Jayme Boente, da 11ª Vara Criminal, depois que Francisco Gomes Souza disse 

não ter reconhecido Deílson nem durante audiência, nem quando foi fazer o 

reconhecimento na DAS, onde teria dito ao delegado Nei Galhardo que estava em 

dúvida - versão completamente oposta ao que foi divulgado pela DAS. Mesmo com a 

comprovação de inocência de Deílson no caso Ana Carolina, o secretário de segurança, 

coronel Noaldo Alves da Silva, permaneceu reticente quanto à denúncia de tortura feita 

por Deílson, e disse confiar nos policiais. Alguns policiais foram afastados 

temporariamente e o defensor Francisco Santana entrou na justiça pedindo uma 

indenização por danos morais e materiais à Deílson Santana. 

 

Tortura de Leonardo Pereira de Farias 

No dia 22 de maio de 1998, Leonardo Pereira de Farias, de 18 anos, foi torturado por 

policiais no morro Dona Marta. A pretexto de descobrir informações sobre o tráfico 

local, às 08h30min da manhã um grupo de quatro PMs do 2º BPM invadiu a casa onde 

Leonardo mora com a mãe, Maria da Conceição Pereira de Farias, e o levou encapuzado 

para o alto do morro. Lá, a fim de fazê-lo contar onde estavam escondidas drogas e 

armas, os agentes da lei espancaram o jovem de 18 anos, chegando, inclusive, a ser 

enterrá-lo vivo. Após a sessão de espancamento, o rapaz foi levado - ainda encapuzado - 

pela favela, da mesma forma que os informantes da PM costumam ser levados, e foi 

para a 10ª DP, em Botafogo. Em sede policial o rapaz continuou a ser torturado, dessa 

vez para assinar uma confissão de que seria traficante. Mesmo após ser preso, Leonardo 

continuou sendo levado pelos policiais à favela, para que ele fornecesse informações 

sobre o tráfico local. O tenente-coronel Francisco D’ambrósio, comandante do 2º BPM, 

negou que essa seja uma prática recorrente da polícia e disse que os moradores estariam 

sendo pressionados pelo tráfico para dar falsos testemunhos contra os policiais 

militares. Ademais, afirmou que, caso fosse procurado, abriria um Inquérito Policial 

Militar para apurar a responsabilidade dos PMs no caso. 

 

Extorsão e Tortura Coletiva na Cidade de Deus 
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No dia 25 de novembro de 1998, os sargentos Hermes Ramos de Carvalho e Harley 

Pereira, do Serviço Reservado do 9º BPM (Rocha Miranda), e os soldados Marcelo 

Rodrigues Neves e Valda dos Santos Paes foram presos em flagrante por extorquir dois 

moradores da Cidade de Deus. Além deles, os sargentos Luiz Henrique Lima da Silva e 

Humberto Bandeira da Costa, os cabos Cláudio Márcio de Nascimento e José Cláudio 

Miranda Matheus e o soldado Sandro Leite de Paula, PMs do 22º BPM, também foram 

detidos pelo mesmo crime e foram acusados de torturar e ameaçar de morte José Nilton 

Gomes, pedreiro de 38 anos, confundido com um traficante em um bar em 

Higienópolis. A prisão do primeiro grupo se deu por um flagrante armado por agentes 

da 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, após uma série de denúncias de outras 

vítimas. O caso foi registrado na 30ª DP, mas as investigações foram transferidas para 

28ª DP. No caso do pedreiro confundido com um traficante pelos PMs, a denúncia 

partiu da própria vítima. Depois de mais de três horas de tortura, ela foi até a 23ª DP, 

onde denunciou os policiais. O comandante do 22º BPM, Sérgio Lessa, se pronunciou 

dizendo que o batalhão não compactua com o comportamento dos PMs, que foram 

levados para o Batalhão de Choque. Os nove policiais iriam responder na Justiça 

comum pelos crimes de extorsão, cárcere privado, porte ilegal de arma e tortura, e, além 

disso, ficariam presos até o término do conselho disciplinar, que, pela expectativa do 

comandante-geral da PM, o coronel Dorasil Corval, deveria decidir pela expulsão dos 

PMs. Outro oficial seria punido administrativamente por não ter reportado a ausência 

dos quatro policiais envolvidos no caso do pedreiro torturado. 

  

Tortura de Hélio Tavares 

No dia 22 de novembro de 1998, Hélio Tavares foi torturado por policiais militares em 

Conceição de Macabu. Dois PMs que faziam a segurança de um evento local 

apreenderam o facão de um lavrador que estava presente, passando a agredi-lo. Tavares, 

então, foi defender o lavrador e passou a ser a vítima do espancamento. Os agentes da 

lei eram os soldados José Jorge Carvalho e Alexandre Gonçalves dos Santos, da 5ª 

Companhia Independente de Macaé (CIPM). Outros moradores, incluindo mulheres, 

tentaram intervir e foram igualmente agredidos. Hélio foi levado à delegacia no carro de 

um líder comunitário local, onde foi atendido pelo delegado Paulo César Valentim, que 

estava de plantão em Rio das Ostras. Com o depoimento das várias testemunhas e a 

condição que Hélio chegou à DP, o delegado indiciou os policiais pelos crimes de lesão 
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corporal e abuso de autoridade. O promotor Ricardo Zouein pediu a prisão preventiva 

dos dois policiais baseando-se na lei de tortura e o comandante do 5º CIPM, major 

Celso Santos, instaurou um  Inquérito Policial Militar para apurar o caso. A prisão 

preventiva foi decretada pela juíza Renata Gil de Alcântara Videira. 

 

1999 

 

Nomeação de Torturador ao Cargo de Subsecretário Adjunto 

Na terceira semana de fevereiro de 1999, o coronel José Halfeld Filho foi nomeado pelo 

governador Anthony Garotinho subsecretário adjunto do interior. Na época da ditadura 

militar, Halfeld era responsável pela ligação entre o presídio São Judas Tadeu, onde 

ficavam presas políticas, e os órgãos de repressão. Além disso, mulheres que estavam 

detidas na época afirmam que Halfeld usava métodos de tortura psicológica para 

desestabilizá-las.  

 

Sequestro de Adalberto Pereira dos Santos 

No dia 18 de março de 1999, o advogado Adalberto Pereira dos Santos foi sequestrado 

em Vigário Geral. Os policiais militares responsáveis pelo sequestro tinham a intenção 

de sequestrar e extorquir o traficante Ki-Olho, mas acabaram sequestrando o advogado 

por engano. Três integrantes do bando foram presos, os PMs Valdir Velasco Vitorino 

Júnior, José Carlos Gonçalves Moreira e Jessy Eduardo. Ao ser sequestrado, por volta 

de 22h30min, Adalberto foi levado para uma casa em Campo Grande, onde foi vítima 

de tortura psicológica por mais de três horas, enquanto os sequestradores negociavam 

com Alberto Pereira dos Santos, também advogado e irmão de Adalberto. Entre as 

exigências dos policiais estavam o pagamento de 20 mil reais, joias, dois carros e quatro 

pistolas. Após iniciar a negociação, Alberto contatou policiais do 9º BPM, os quais 

libertaram Adalberto em um encontro marcado no Motel Palazzo, na Avenida Brasil. 

Um quarto integrante do bando, Carlos Alexandre de Sá Barroso, teve sua carteira de 

identidade encontrada no carro que os bandidos cometeram o crime. 
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Tortura de Edson Izidoro Guimarães 

No dia 26 de maio de 1999, o auxiliar de enfermagem Edson Izidoro Guimarães, que 

estava sendo processado pela morte de quatro pessoas e era suspeito de outros 112 

homicídios dentro do Hospital Salgado Filho, disse em depoimento ao juiz Mário 

Guimarães, do III Tribunal do Júri, que confessou os crimes porque estava sendo 

submetido à tortura e ameaça pelos policiais. Além de denunciar os policiais, Edson 

também criticou seu primeiro advogado, o qual, segundo ele, estava querendo aparecer 

à custa do caso. O auxiliar de enfermagem foi denunciado pelo promotor Marcelo 

Rocha Monteiro pelo homicídio triplamente qualificado de Márcia Garnier Pereira, 

Maria Aparecida Pereira, Francisca Teresa Coutinho de Oliveira e Matias Gomes, que 

ocorrera no dia 07 de maio. Em seu depoimento, Edson afirmou que ao chegar ao 

serviço, Maria Aparecida e Francisca já não estavam respirando. Sobre Matias e Márcia, 

o auxiliar de enfermagem asseverou que não ficou sabendo das mortes. De acordo com 

a delegada Marta Cavalliere, havia indícios da participação de Edson até mesmo em um 

crime que ocorreu após a prisão do auxiliar de enfermagem. 

 

Tortura na 141ª DP em São Fidélis 

No dia 24 de abril de 1999, o pastor presbiteriano e estudante de direito Luís Cláudio 

Freitas do Nascimento, de 33 anos, foi preso arbitrariamente em São Fidélis, município 

localizado a 400 km do Rio de Janeiro. O homem estava no centro da cidade quando foi 

levado por agentes por estar sem carteira de identidade até o gabinete do delegado local.  

Lá, um policial quase o estrangulou e lhe deu tapas no rosto enquanto o delegado Paulo 

Gil assistia a tudo sem interferir. Luís Cláudio teve que prestar depoimento por mais de 

meia hora ajoelhado na frente do delegado e fora autuado por desacato à autoridade e 

resistência à prisão. Após a denúncia de Luís, outras queixas contra Paulo Gil e seus 

agentes apareceram para o promotor de Itaperuna, Marcelo Lessa. Como é o caso de 

Geraldo Sávio da Silva, agente penitenciário denunciado por irregularidades na 

delegacia de Itaperuna e perseguido pela quadrilha da 141ª DP, que foi até sua casa para 

roubar seus pertences. O promotor foi acompanhado de policiais militares prender 

Geraldo em segurança e depois seguiu em direção à Delegacia, onde encontrou - além 

dos objetos levados da casa da mãe de Geraldo - armas, munição, placas frias, as quais 

estavam na  gaveta do delegado, entre outras coisas. Paulo Gil não estava presente na 
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sede policial, razão pela qual o promotor e os policiais, junto a um informante, se 

dirigiram até um restaurante local a fim de prendê-lo. Assim como o delegado Paulo 

Gil, os agentes Arnaldo Henrique Sodré, Marcelo Carvalho, Roberto Dias Azevedo, 

Cláudio Henrique Tavares e Emilson Teixeira foram transferidos para o Rio, onde 

foram ouvidos pelo corregedor Roberto Dias Azevedo. Além deles, os informantes 

Edílson Rocha Júnior, Humberto Luiz Vicente e Cristovam da Cruz permaneceram 

presos em Campos. Após a operação, detentos de São Fidélis foram ouvidos e relataram 

que entre os muitos crimes cometidos pela quadrilha de Paulo Gil estavam tortura, 

extorsão, tentativa de suborno e até mesmo suspeita de assassinatos. 

 

Ameaças de Tortura no Rio de Janeiro 

No dia 16 de julho de 1999, o coronel reformado da PM, Helmo Dias, ex subsecretário 

de segurança, junto a outro policial, Eduardo Frederico Cabral de Oliveira e três 

bancários, Amaury Taranto Júnior, Roberto Campos Augusto Gomes e Bolivar Giugni 

dos Santos foram denunciados pelo MP-RJ por abuso de autoridade e usurpação da 

função pública. O crime ocorreu em 1997, quando Helmo ainda era subsecretário, ele 

investigava uma série de arrombamentos que ocorreram em um banco e submeteu 

funcionários do local a interrogatórios e fez ameaças de tortura. A denúncia foi assinada 

pela promotora Maria Aparecida Lamoglia Dias, coordenadora das centrais de 

inquéritos da Procuradoria Geral da Justiça e correu na 20ª Vara Criminal. 

 

Investigação por Denúncias de Tortura na Polícia Civil 

Em 10 de setembro de 1999, o Jornal O Globo fez uma reportagem onde trazia casos de 

violência física praticada contra presos e até parentes de suspeitos. Os inquéritos, 53 

desde que a Lei da Tortura foi sancionada, são mantidos em sigilo pela Corregedoria da 

Polícia Civil e pelo Ministério público. O levantamento aponta 52 vítimas, entre 

homens, mulheres e menores. Uma delas é Maria Cristina (nome fictício), que foi 

torturada por 4 horas na 59ª DP (Caxias) para confessar que o marido havia participado 

de um assalto, a mulher desenvolveu síndrome do pânico em decorrência do crime que 

sofrera.  Outro caso ocorrera no dia 06 de maio, um carcereiro da 64ª DP (Vilar dos 

Teles) descobriu um buraco para fuga e levou seis presos para o pátio, onde foram 
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despidos e espancados. Entre os 67 acusados dentro dos inquéritos, estão carcereiros, 

detetives e até delegados. Dos 53 inquéritos, só um havia sido finalizado - e arquivado - 

até a data da reportagem. Enquanto o corregedor da Polícia Civil, Roberto Gomes, 

defendeu a instituição, Antonio Carlos Berenhauser, da Comissão de Direitos Humanos 

da OAB-RJ, acusou os policiais de corporativismo. 

 

Instauração de CPI da Tortura 

No dia 13 de setembro de 1999, foram noticiadas pelo O Globo, as críticas de 

personalidades como Fiona Macaulay, pesquisadora responsável pelo Brasil na Anistia 

Internacional; da advogada Cristina Leonardo e da presidente do Grupo Tortura Nunca 

Mais, Cecília Coimbra; sobre os casos de tortura no Rio de Janeiro e a falta de 

competência da Polícia e do Ministério Público para lidar com tal situação. No mesmo 

dia também foi noticiada que as comissões Contra a Impunidade e dos Direitos 

Humanos pediriam a abertura de uma CPI para apurar os casos de tortura no Estado 

desde 1997. O combate ao crime dentro da polícia recebeu apoio do governador 

Anthony Garotinho, que afirmou que só permaneceriam na corporação os policiais de 

ficha limpa. Os deputados das comissões citadas pediram garantias de vida às vítimas 

que fossem depor na investigação sobre as torturas, em uma antecipação do trabalho da 

CPI, além de pedirem ao Estado que as vítimas fossem indenizadas. O primeiro a ser 

ouvido pelos deputados foi o pastor Luiz Cláudio Freitas do Nascimento que foi 

agredido na 141ª DP, em São Fidélis. Ele reconheceu o policial Aloísio Russo Júnior 

como seu agressor. A grande maioria dos deputados da ALERJ - 55 de 59 - se colocou a 

favor da abertura da CPI. Outra vítima que se dispôs a reconhecer o agressor foi a 

mulher abusada sexualmente por um PM, em 1996, na 59ª DP. A primeira medida 

prática das investigações foi o pedido de prisão pela promotoria do detetive Aloísio 

Russo Júnior.  Além disso, o programa Rio Território Livre da Tortura tinha como 

projetos a obrigatoriedade do exame de corpo de delito prévio, a indenização 

extrajudicial, o atendimento psicológico a policiais que apresentem problemas 

psicológicos, além do cumprimento da lei que determina a implementação do programa 

de defesa das vítimas da violência e das testemunhas. Duas semanas depois das 

denúncias do O Globo, oito PMs do 24º BPM, em Queimados, foram presos acusados 

de espancar um rapaz em abril de 1999. Além deles, dois detetives tiveram prisão 
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preventiva decretada pelo juiz Glaucenir Silva de Oliveira, pelo espancamento do pastor 

em São Fidélis. Entre eles, Aloísio Russo Júnior, que foi preso dia 29 de setembro. Com 

a resolução dos casos e as medidas práticas adotadas contra a tortura, outras denúncias 

começaram a surgir. Entre as medidas, a defensoria passou a ter unidades móveis nas 

delegacias, para coibir os casos de tortura. Além disso, defensores públicos e 

parlamentares visitarão delegacias de forma aleatória, para que os agentes se sintam 

constantemente vigiados. 

 

Tortura de Jovem pela PM 

No dia 11 de abril, um jovem de 23 anos foi torturado por quatro horas por PMs em 

Engenheiro Pedreira, na Baixada Fluminense. A vítima aponta 12 PMs do 24º BPM, em 

Queimados, como os responsáveis pela violência que teve socos, tapas, espancamento 

com toalha molhada, ameaça com arma e asfixia com saco plástico. Na sua versão ele 

diz que os policiais invadiram sua casa em busca de um rádio roubado e de armas, além 

de terem levado 26 reais e um aparelho de som. Na manhã seguinte os itens foram 

devolvidos junto com um pedido de desculpas pelo engano. Ele foi ouvido em audiência 

pública na Assembleia Legislativa, onde comissões de Saúde, Combate à Impunidade e 

Direitos Humanos estão investigando os crimes de tortura cometidas por policiais. 

 

 

Tortura de Veraldo Nogueira Ferreira 

Em agosto de 1999, Michele Filgueiras Rosa da Silva, após passar a noite com um 

amante, inventou que havia sido sequestrada e estuprada, registrando queixa na polícia. 

Veraldo, de 34 anos, foi denunciado por Michele e foi sequestrado e torturado por 

policiais do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) da PM, em Belford Roxo. 

A advogada do homem, Nadejani Moreira Esteves, anunciou que iria pedir que o MP 

acompanhasse o caso e que os responsáveis pela tortura de Veraldo fossem punidos. 

Além disso, a vítima também iria entrar com um pedido de indenização por danos 

morais. O delegado da 65ª DP, Antonio Silvino, afirmou que o homem só chegou à 

delegacia por volta de 08h30min da manhã do dia 30. 
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2000 

 

Acusação de Tortura de Policiais contra a Família de Fernandinho Beira-Mar 

No dia 3 de janeiro de 2000, durante depoimento informal por telefone aos deputados 

membros da CPI do Narcotráfico de Minas, Fernandinho Beira-Mar acusou agentes 

federais de terem forjado flagrante contra ele em 1996, quando foi preso. Segundo o 

traficante, os policiais teriam pego quatro quilos de um total de 108 quilos de cocaína 

que haviam sido apreendidos no Rio, e forjado o flagrante em Minas Gerais. Ademais, 

afirmou que um dos agentes invadiu sua casa no Paraguai e torturou sua irmã e sua 

filha, que tinha apenas 12 anos. Durante o depoimento, Fernandinho Beira-Mar também 

disse que os policiais de Minas controlavam, à época, 80% do tráfico no Estado, 

informando que daria secretamente o nome de policiais envolvidos com o tráfico local. 

 

Morte dentro de Delegacia de São Gonçalo 

Na madrugada do dia 9 de janeiro de 2000, Haenechel Alves, de 23 anos, morreu dentro 

das dependências da 72ª DP, em São Gonçalo. O rapaz ligou para o pai poucos minutos 

antes de morrer, pedindo que o pai fosse buscá-lo e dizendo que havia entrado na 

delegacia para se proteger de um grupo de assaltantes. Ao chegar ao local, o pai viu o 

filho deitado ao lado de uma mesa, com uma algema no pulso direito e já desacordado. 

A certidão de óbito indica que a causa da morte foi um traumatismo na coluna cervical 

e, segundo a polícia e testemunhas que estavam na DP, o trauma foi consequência das 

fortes convulsões que o rapaz teve após chegar na delegacia muito nervoso. A família 

suspeita que ele pode ter sido agredido por policiais. O delegado titular da 72ª DP, Eler 

Clarindo, instaurou um inquérito criminal para investigar o caso. 

 

Reabertura de Inquérito de Tortura 

A Anistia Internacional pediu, em abril de 2000, a reabertura do inquérito de um caso de 

tortura ocorrido em 1996, quando uma mulher e seu marido foram presos e torturados 

por policiais militares, em Duque de Caxias. A mulher desenvolveu síndrome do pânico 
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e, apesar dos policiais terem sido presos, ela não recebeu nenhum tipo de indenização 

do Estado antes do inquérito ser arquivado. Em visita à vítima, membros da Anistia 

ouviram que ela não sai mais de casa desde o crime.  

 

Denúncias de Maus Tratos no Instituto Padre Severino 

Em maio de 2000, em visita surpresa ao Instituto Padre Severino, na Ilha do 

Governador, integrantes da comissão de Direitos Humanos da ALERJ, entre eles Chico 

Alencar (PT) e Cidinha Campos (PDT), ouviram dos internos que os inspetores 

agrediam os menores. Após as denúncias, Jorge Ivan de Oliveira, diretor do IPS, afastou 

os funcionários denunciados e disse não ter conhecimento dos maus tratos. Além dos 

casos citados, outro menor diz ainda ter sido abusado sexualmente pelo ex-diretor Paulo 

Roberto de Souza; ele é o quarto que relata ter sofrido relações abusivas do agente. 

 

Condenação de Escrivão por Tortura 

Em março de 1999, o escrivão de polícia Elias da Silva Neto torturou um preso na 143ª 

DP, em Itaperuna. O agente espancou o preso com um cassetete, enquanto o detento 

estava algemado. O promotor Marcelo Lessa denunciou o escrivão e, em junho de 2000, 

ele foi condenado pela juíza Perla Lourenço Corrêa a quatro anos e oito meses de 

prisão, perda de cargo e impedimento de exercer outra função no serviço público por 

nove anos e quatro meses. 

 

Tortura em Quartéis Militares no Rio 

No dia 28 de abril de 2000, Ailton José da Silva, Cláudia Ramalho Castro e Ana 

Cristina da Silva, os três promotores do Ministério Público Militar, receberam do cabo 

da Aeronáutica Nazareno Kleber de Mattos Vargas, 32 anos, a denúncia de que 

militares torturaram detentos dentro do Batalhão de Infantaria (Binfa), unidade 

localizada dentro do 3º Comando Aéreo Regional (3º Comar), no Centro do Rio. No 

depoimento, Nazareno - condenado a 20 anos de prisão por sequestro, apesar de alegar 

inocência - relatou que foi submetido a sessões de tortura que envolviam choques 
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elétricos, abuso sexual e espancamentos, fazendo com que ele chegasse a tentar suicídio 

por mais de uma vez. Um laudo assinado pelas legistas Regina da Silva e Leila Abdad, 

do IML, constatou ferimentos e hematomas no cabo, que disse ainda ter presenciado 

mais três casos de tortura semelhantes no local; sendo dois contra militares e um contra 

um civil. Outros casos de tortura e maus tratos , como o do faxineiro Anderson Hilário, 

o civil acusado de violentar um oficial da Aeronáutica, que alega ter sido espancado por 

dois anos no local - já haviam sido relatados no local em anos anteriores, fazendo com 

que, em 1998, a Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ tentasse ir ao Binfa, mas 

foi impedida de entrar, de acordo com Antônio Carlos Berenhauser, presidente da 

comissão. Os presidentes das comissões de Direitos Humanos e contra a Violência e a 

Impunidade da ALERJ, Chico Alencar e Carlos Minc, também manifestaram repúdio 

quanto ao caso e cobraram investigação. No âmbito federal, o presidente da Comissão 

de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidida por Marcos Rolim, também 

se posicionou sobre o caso e disse que faria a pressão necessária para que os 

responsáveis fossem punidos, cogitando, inclusive, convocar o ministro da defesa, 

Geraldo Quintão, para falar sobre o caso. No dia 22 de novembro de 2000, o Ministério 

Público pediu abertura de inquérito sobre o caso, que passou a ser investigado pela 

Delegacia de Ordem Política e Social (Delops) da PF do Rio de Janeiro e acompanhada 

pela delegada federal Telma Cavalcante Lino, chefe da Divisão de Direitos Humanos da 

PF em Brasília. No dia 27 de abril de 2000, um dia antes de prestar depoimento na 

Clínica Psiquiátrica BellaVista, onde estava internado, houve um movimento para 

retirada do cabo do local por parte dos militares, que alegaram que iam levá-lo para 

fazer um exame de sanidade mental,  que estava marcado para julho do mesmo ano. 

Outros dois casos de tortura no 3º Comar, denunciados no ano anterior, foram 

retomados. Um deles é o caso do soldado Anderson Gomes Monteiro, acusado de furtar 

um carro e que ficou preso por dois anos. Com as denúncias, o MP convocou para 

serem ouvidos pela PF, além de todos os militares citados pelas duas supostas vítimas, o 

major-brigadeiro-do-ar Flávio de Oliveira Lencastre, que comandava o 3º Comar na 

época das torturas. No dia 7 de dezembro, o 3º Comar anunciou a criação de uma 

comissão para apurar as denúncias. A Aeronáutica não quis se pronunciar sobre o caso 

até o fim das investigações. 

 

2001 
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Tortura no Batalhão de Infantaria do 3º COMAR 

No dia 27 de março de 2001, o cabo Nazareno Kleber de Matos Vargas, o sargento 

André Luiz de Oliveira da Silva e o soldado Anderson Gomes Monteiro foram ouvidos 

pela primeira vez na Justiça Federal do Rio, pela juíza Ana Paula Vieira de Carmo, da 6ª 

Vara Criminal, após terem acusado militares da Aeronáutica por tortura no Batalhão de 

Infantaria do Terceiro Comando Aéreo Regional. As torturas teriam ocorrido entre 1997 

e 1999 e foram denunciadas pelo procurador Marcelo de Figueiredo Freire, do 

Ministério Público. De acordo com os depoimentos das vítimas e de testemunhas, além 

das torturas, os oficiais ainda misturavam urina, esperma, cuspe e restos de animais na 

comida dos detentos. O cabo da Aeronáutica Jorge Luiz de Mello Machado foi preso e 

teve habeas corpus negado pela 1ª Turma do TRF-2. 

 

Afastamento de Policiais por Tortura 

No dia 6 de abril de 2001 foi noticiado que a juíza Carmen Ribeiro Vatentino, da 5ª 

Vara Criminal, determinou o afastamento de cinco policiais que estavam trabalhando na 

força-tarefa criada para capturar o traficante Fernandinho Beira-Mar. O delegado 

Ricardo Dominguez Pereira, titular da Delegacia de Repressão de Entorpecentes, junto 

com os policiais Eduardo Murilo Dantas, Luís Antônio Pereira Duarte, Wagner Alves 

dos Santos e José Augusto Neves, foram indiciados por crime de tortura durante 

inquérito na 59ª DP (Caxias), quando apuravam a chacina de uma família. No caso 

foram detidos Antônio Guimarães dos Passos, Eden Farias Guimarães e Alexsandro 

Lima Pereira, que confessaram o crime, mas alegaram terem sofrido tortura por parte 

dos policiais. Os presos foram libertados e os policiais indiciados pela 3ª Central de 

Inquéritos e pela Corregedoria da Polícia.  

 

Tortura e Execução em Presídio 

No dia 03 de abril de 2001, um tumulto entre um detento e um agente penitenciário no 

presídio Plácido Sá Carvalho, em Bangu, resultou em várias denúncias de tortura e na 

morte do presidiário Cláudio Marcos Gomes. Após o início da confusão, tiros foram 
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disparados e Cláudio foi baleado e não resistiu. Além dele, outros internos também 

foram atingidos. Depois do ocorrido, alguns dos detentos foram levados para prestar 

depoimento em sede policial e aqueles que permaneceram no presídio se recusaram a 

voltar para as celas, motivo pelo qual policiais do Serviço de Operações Especiais e do 

14º BPM, de Bangu, foram acionados. De acordo com denúncias, agentes do SOE 

teriam levado os presos para o pátio e teriam começado uma sessão de tortura. Depois 

do confronto, membros da Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, como o deputado 

Chico Alencar, do Grupo Tortura Nunca Mais, do Comitê pela Ressocialização do 

Preso, da Defensoria Pública, além de uma equipe médica e a subsecretária de Direitos 

Humanos, Wanda Ferreira, junto com o secretário estadual de Justiça, João Luiz Pinaud 

- esse último que assumiu a coordenação das investigações - visitaram o presídio e 

viram os claros sinais de que ocorrera tortura contra os detentos no local. 

 

Afastamento de Delegado 

No dia 10 de abril de 2001, foi noticiado o afastamento do delegado Renato Nunes da 

Silva, titular da 145ª DP, em São João da Barra. Ele foi acusado de prática de tortura 

após ter disparado três tiros sobre o corpo de um homem que estava sendo interrogado 

como suspeito de um homicídio. De acordo com o promotor de Justiça, Claudio 

Henrique Viana, os disparos foram uma espécie de tortura psicológica.  

 

Espancamento em Pilares 

No dia 19 de julho de 2001, três rapazes foram submetidos a uma sessão de 

espancamento na subida do Morro do Urubu, em Pilares. Os agressores seriam policiais 

da região. Dois dos três jovens reconheceram três policiais como sendo os mesmos que 

haviam abordado eles nos dias anteriores.  A delegada Monique Vidal, da Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente, ajudou as vítimas no reconhecimento. O 

comandante do Grupamento Especial Tático-Móvel, tenente-coronel Luis Antonio 

Ferreira, disse que todos os policiais seriam investigados e punidos. 

 

Espancamento de Menor em Laranjeiras 



 

966 
 

No dia 17 de maio de 2001, um menor de 16 anos, foi espancado por um grupo de cerca 

de dez agentes do BOPE, na Rua Alice, em Laranjeiras. De acordo com a vítima, ele 

estava uniformizado quando foi parado pelos policiais e levado para junto de outros dois 

rapazes, quando começou a ser torturado. As agressões duraram cerca de meia hora e 

depois dois dos rapazes foram liberados, sendo certo que um terceiro continuou 

apanhando. A mãe da vítima, Marlene Ferreira da Silva, registrou queixa na 10ª DP 

(Botafogo) ainda em maio, mas mais de dois meses depois, nenhuma providência havia 

sido tomada. O comandante do BOPE, coronel Venâncio Moura, se disse surpreendido 

com as denúncias, mas afirmou que estaria à disposição do rapaz caso ele quisesse fazer 

o reconhecimento dos policiais envolvidos. 

 

2002 

 

Tortura e Execução de José Belo Da Silva 

No dia 23 de abril de 2004, José Belo da Silva foi encontrado morto em sua cela na 

Casa de Custódia Moniz Sodré, em Bangu. Ele estava com as mãos e os pés amarrados 

e com uma corda enrolada em seu pescoço, além de apresentar diversos ferimentos. O 

Departamento de Sistema Prisional instaurou uma sindicância para ver se houve 

omissão dos agentes penitenciários. 

 

 

Afastamento de Delegado Investigado por Tortura 

No dia 27 de maio de 2004, o Grupo Tortura Nunca Mais pediu o afastamento do 

delegado Roberto Prel, chefe da Delegacia de Ordem Política Social da Polícia Federal 

do Rio, do caso que investigava, o atentado contra a Secretaria Estadual dos Direitos 

Humanos, no dia 14 de maio de 2004. Roberto Prel foi acusado por Carlos Abel Dutra 

Garcia e por Rosalvo Teixeira da Silva de prática de tortura na Superintendência da PF 

no Rio, em agosto de 1996. A Autoridade Policial negou as acusações e alegou que o 

caso havia sido arquivado no STJ e no Tribunal Regional Federal. Entretanto, o MP-RJ 

afiançou que a questão não chegou a ser apreciada pela Justiça, de forma que não foi 

proferida decisão alguma, não sendo possível inocentar ou culpabilizar o delegado. 
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Tortura no Instituto Padre Severino 

Na noite de 29 de junho de 2002, após denúncia anônima, promotores e defensores 

públicos encontraram em inspeção surpresa ao Centro de Triagem e Recepção (CTR), 

anexo ao Instituto Padre Severino (IPS), na Ilha do Governador, instrumentos de tortura, 

como pedaços de pau. Nove funcionários foram afastados.  Além das torturas, passou a 

ser investigada também a morte de Anderson Clayton Gomes, de 17 anos, que morreu 

dia 14 de abril, seis dias depois de dar entrada no Hospital Penal Fábio Soares Maciel 

com sinais de tortura. Ele teria sido espancado até a morte por outros internos. No dia 

24 de junho, o juiz Guaraci Viana, da 2ª Vara da Infância e da Juventude, determinou o 

afastamento de toda direção do IPS por conta da “situação caótica” em que se 

encontrava. Outros casos de tortura e diversas fugas ocorreram no local. Ainda em 

junho, por causa de uma dívida de seis cigarros, um interno de 16 anos foi torturado por 

outros 22 internos durante seis horas. O promotor da 2ª Vara da Infância e da Juventude, 

Marcio Fernandes, entrou na Justiça com uma representação contra o Padre Severino, 

alegando que o MP-RJ deveria pedir o fechamento da instituição caso não houvesse 

garantia de segurança para os internos. Em agosto, o MP-RJ pediu a prisão de dez 

agentes do DEGASE acusados de torturar menores no CTR. 

 

Tortura e Execução de Antônio Gonçalves de Abreu 

Na madrugada do dia 07 de setembro de 2002, o cozinheiro Antônio Gonçalves de 

Abreu foi executado dentro de uma cela da carceragem da Polícia Federal, na Praça 

Mauá. Antônio foi preso junto com outros dois homens, todos acusados pela morte do 

policial federal Gustavo Frederico Mayer. Levando em consideração os depoimentos de 

Márcio Siqueira Gomes e Samuel Dias Cerqueira, os dois outros presos, para o 

procurador do MP, Daniel Sarmento, Antônio foi executado após uma sessão de tortura 

praticada por policiais. Já na versão dos agentes da lei, o preso teve um mal súbito 

depois de ter se envolvido em uma confusão com companheiros de cela. O 

superintendente da PF no Rio, Marcelo Itagiba, afastou os dois delegados federais que 

estavam de plantão no fim de semana do caso. No dia 17 do mesmo mês, integrantes da 

Comissão de Direitos Humanos da ALERJ, do Grupo Tortura Nunca Mais e da Justiça 
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Global encaminharam à Relatora Especial sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou 

arbitrárias da ONU, Asma Jahangir, uma denúncia sobre a morte do cozinheiro. Dois 

meses depois, em novembro de 2002, promotores do MP denunciaram que o inquérito 

estava parado. PF e MP passaram a trocar acusações sobre o porquê da morosidade na 

conclusão do inquérito. No dia 22 de novembro, o Ministro da Justiça, Paulo de Tarso 

Ribeiro, decidiu conceder pensão à família de Antônio Gonçalves. O delegado Paulo 

Iung veio de Santa Catarina para assumir o comando das investigações, e na mesma 

semana, Samuel Cerqueira reconheceu quatro dos policiais suspeitos do crime. Um 

deles, em depoimento, negou que tivesse cometido o crime. Em dezembro foram feitas 

as reconstituições do caso. Nove agentes e um funcionário da PF do Rio foram 

indiciados pelo delegado Paulo Iung, entre eles, dois delegados acusados de omissão, 

três agentes e um funcionário acusados de tortura, dois outros agentes acusados de 

falsidade ideológica e, por fim, três agentes acusados de falso testemunho. 

 

2003 

 

Espancamento Coletivo na Barra 

Na tarde do dia 4 de janeiro, cinco rapazes foram agredidos por cinco PMs na Barra da 

Tijuca após terem sido retirados de um ônibus. Os policiais usaram até um bastão de 

beisebol e admitiram, para Mauro Gonçalves Teixeira, o comandante geral do 31º BPM 

- onde eles trabalham - ter usado força excessiva para retirar os rapazes do coletivo, 

apesar de negarem as acusações de tortura. Um Inquérito Policial Militar foi instaurado. 

 

Tortura em Niterói 

No dia 17 de janeiro de 2003, seis policiais militares denunciados pelo MP-RJ de 

envolvimento com traficantes da Vila Ipiranga, em Niterói, foram reconhecidos durante 

interrogatório no Fórum de Niterói por uma das testemunhas, uma jovem de 19 anos 

que entregava a propina dos traficantes aos policiais para que não houvesse repressão à 

venda de drogas na favela. A testemunha também disse ter sido torturada pelos PMs no 
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dia 8 de novembro de 2002, na 78ª DP (Fonseca) e acusou o responsável pelo inquérito, 

delegado Anestor Magalhães, de ter presenciado e permitido a tortura. 

 

Trotura e Execução de Chan Kim Chang no Presídio Ary Franco 

No dia 27 de agosto de 2003, o comerciante chinês Chan Kim Chang foi encontrado 

inconsciente em uma cela do presídio Ary Franco, dois dias depois de ter sido preso no 

Aeroporto Internacional Tom Jobim. Na ocasião, Chang tentava embarcar aos Estados 

Unidos com 30 mil dólares não declarados à Receita Federal, quando foi preso por 

agentes federais. Parentes afirmam ter visto o rapaz em bom estado no dia 26, mas no 

dia 27, quando seria liberado por um alvará de soltura, ele foi encontrado inconsciente. 

Na primeira versão apresentada pelos agentes do presídio, ele teria provocado os 

ferimentos durante uma crise histérica. A primeira ação do secretário de Administração 

Penitenciária, Astério Pereira dos Santos, foi afastar Luiz Gustavo Matias, diretor do 

presídio em Água Santa. No dia 4 de setembro de 2003, Chan Kim Chang morreu no 

Hospital Salgado Filho, depois de não resistir ao espancamento. Agentes e detentos do 

presídio passaram a ser ouvidos pela delegada Danielle Bessa Neto, da 24ª DP, 

enquanto as investigações eram acompanhadas pelo promotor Luciano Mattos, da 10ª 

Promotoria de Investigação Penal do MP. Para o secretário estadual de Direitos 

Humanos, João Luiz Pinaud, houve, ao menos, omissão por parte dos agentes. Um dia 

depois, no dia 5, a governadora Rosinha Matheus determinou que a polícia pedisse à 

Justiça a prisão temporária de Denis Gonçalves, Carlos Alberto de Souza Rodrigues, 

Ricardo Wagner Sarmento Alves, Raul Broglio Junior, Ricardo Duarte Valério e 

Everson Azevedo da Mota, agentes penitenciários que estavam de plantão no dia que 

Chang foi espancado. A governadora determinou que o caso fosse transferido para 

Delegacia de Homicídios, sob responsabilidade do delegado Marcelo Fernandes. O 

laudo do IML aponta que o chinês estava em posição defensiva quando foi ferido, o que 

contradiz a versão sustentada por alguns dos agentes, de que ele havia se auto lesionado. 

Relatório de dois meses antes do caso de Chang, apontava os casos de tortura no 

presídio. Além dos agentes, o vice-diretor do presídio, Luiz Torres, também foi 

afastado. A juíza Débora Maria Barbosa Sarmento decretou a prisão temporária dos 

seus agentes envolvidos. O primeiro agente a ser preso foi Denis Gonçalves, no dia 7 de 

setembro, enquanto os outros estavam sendo procurados. De acordo com testemunhas, o 

chinês havia passado por sessões de tortura e todos os agentes foram presos 
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provisoriamente por 30 dias. No dia 8 de setembro, o major Alexandre Azevedo de 

Jesus foi nomeado para dirigir o presídio. No mesmo dia foi apresentado pelo secretário 

Pinaud, que um dos médicos legistas havia sido ameaçado. Com o decorrer das 

investigações da Polícia Federal, chegou-se a confirmação da tortura, onde ele havia 

sido agredido até com um cano. Foram indiciadas 12 pessoas no inquérito pelo crime. 

Uma das testemunhas do caso, Fabiano de Oliveira Costa, foi agredido dias depois no 

presídio Ary Franco e depois transferido para Brasília. No inquérito do MP-RJ também 

foram indiciadas 12 pessoas, entre eles o ex-diretor do presídio, que teve prisão 

decretada no dia 7 de outubro de 2003, pelo juiz Alexandre Saliba, da 4ª Vara Criminal 

Federal.  Além dele, todos os outros indiciados tiveram prisão decretada. 

 

Levantamento sobre Relatório da Onu 

Um levantamento feito pelo Jornal O Globo em 14 de setembro de 2003 mostra que dos 

33 casos de tortura que a ONU havia listado em um relatório de 2001, somente um 

originou um processo e outros 14 ainda permaneciam em fase de inquérito. Nenhum dos 

casos teve sentença. Dos 33 casos, 20 eram denúncias contra agentes penitenciários, 

enquanto PMs e policiais civis eram alvos de 6 denúncias cada e ainda havia uma 

denúncia contra agentes federais, quando 15 deles teriam espancado por mais de uma 

hora um funcionário da Petrobras no prédio da PF no Rio de Janeiro. 

 

Policiais Militares Suspeitos de Tortura e Assassinatos 

No dia 19 de setembro de 2003, os corpos de três jovens de 16 anos foram encontrados 

com sinais de tortura na Estrada do Sumaré, na Tijuca. Os menores Diogo Marques 

Magalhães, Ademir Pereira de Souza Alves e Carlos Eduardo de Souza haviam saído 

para andar de bicicleta no Méier na noite do dia 18 de setembro e, segundo testemunhas, 

teriam sido abordados pouco depois desse horário por PMs do Grupamento Especial 

Tático-Móvel e levados em uma viatura do Getam. Depois disso, os jovens só foram 

encontrados na manhã seguinte, mortos, nus e com sinais de tortura e tiros. O relações-

públicas da PM, major Frederico Caldas, informou que o responsável pela investigação 

do caso era o comandante da unidade especial, coronel Germano Antônio Borges. 
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Prisão de Torturadores 

No dia 25 de novembro de 2003, a justiça decretou a prisão de três agentes 

penitenciários e uma médica acusados de tortura seguida de morte. Os agentes José 

Nivaldo de Melo, Jorge José Rigueira da Paixão, Eustáquio Cirino de Souza 

trabalhavam no Hospital Penal Fábio Soares quando, em 1999, mataram Ricardo 

Augusto Mota Iberê Gilson, de 22 anos, que estava internado no hospital para 

desintoxicação, depois de ter sido condenado a 8 anos de prisão por roubar 34 reais em 

1998. O jovem tinha 20 marcas de agressão e foi morto por enforcamento. Além dos 

agentes, a médica de plantão no dia da morte, Cali Galiasso Barbosa, teve prisão 

decretada por omissão. Todos eram considerados foragidos. 

 

Prisão de Policiais que Formavam Grupo de Extermínio 

No dia 12 de dezembro de 2003, a Corregedoria Geral da Polícia Militar prendeu oito 

PMs e um agente de segurança da UERJ que faziam parte de um grupo de extermínio 

formado por policiais do 15º BPM (Duque de Caxias). Os sargentos Lindor Gomes de 

Castro, Hideraldo Vieira da Silva e Wagner Teixeira Gonçalves, os soldados Wellington 

Pralon Domingos, Mauro da Costa Barros Mascarenhas, Marcos Vinicius Raimundo 

Azevedo, Marcos Reny Ferreira Lima, Éber Fábio Gonçalves da Silva e o inspetor de 

segurança da UERJ - que atuava como policial na 60ª DP, em Campos Elíseos -  Julio 

César Fernandes Pena Braga, tiveram prisão temporária, por 30 dias, decretada pela 4ª 

Vara Criminal de Caxias. Além deles, um outro PM, o soldado Darniei Marques 

Moreira, de férias, seguiu sendo procurado. Eles eram suspeitos de terem executado três 

pessoas na comunidade de Imbariê, durante duas ações ocorridas nos dias 14 e 28 de 

novembro de 2002. Além dos homicídios, eles também teriam cometido tortura, 

formação de quadrilha, abuso de autoridade e concussão. O grupo alegou que os três 

rapazes mortos eram bandidos e eles teriam matado por legítima defesa, após terem 

reagido, o que configuraria auto de resistência, além de terem dito não ter ido ao local 

no dia do crime. Entretanto, testemunhas desmentiram a primeira justificativa, 

afirmando que os rapazes teriam sido assassinados sem esboçar reação e o sistema de 

GPS das patrulhas mostra que eles estiveram sim, no local do crime. 
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2004 

 

Reintegração de Policiais Acusados de Crimes Graves 

Em janeiro de 2004, o secretário de segurança, Anthony Garotinho, cobrou do 

comandante-geral da PMERJ, coronel Renato da Silva Hottz, explicações e detalhes da 

reintegração de 65 PMs que haviam sido afastados da corporação por causa de crimes 

graves. A versão oficial da PM é de que haviam sido 53 os PMs reintegrados. Logo 

depois esse número subiu para 63. Além de Garotinho, o secretário de Direitos 

Humanos, coronel Jorge da Silva, também cobrou explicações de Hottz. O comandante-

geral foi convocado a dar explicações nas comissões de Direitos Humanos, Segurança 

Pública e Cumprimento das Leis, da ALERJ. Dos 63 agentes que a PM admite 

oficialmente ter reintegrados, 40 foram por ordem direta de Hottz, sem intermédio de 

decisão judicial. Esse número chega a 45, se for considerado que 65 PMs foram 

reintegrados. Hottz admitiu, primeiro via assessoria, e depois em entrevista, que pode 

ter falhado na reintegração de alguns PMs, 22 na contagem do comandante-geral, e por 

isso, criaria uma segunda instância para analisar novamente os casos. O secretário 

Anthony Garotinho afirmou que alguns atos iam ser anulados, sem necessidade de mais 

uma instância de análise, mas não especificou quantos dos 65 PMs reintegrados seriam 

expulsos novamente. O Centro de Justiça Global comunicou a decisão à Anistia 

Internacional, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e à relatora da 

ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias e Extrajudiciais, Asma Jahangir. 

  

Tortura e Morte de Rômulo Batista de Melo 

Em janeiro de 2004, o estudante Rômulo Batista de Melo, de 21 anos, foi encontrado 

morto na 126ª DP, Cabo Frio, seis dias depois de ter sido preso por roubo de carro e por 

não ter prestado socorro à uma vítima que ele atropelou, no dia 21. Na versão do 

delegado José Omena, o jovem teria morrido depois de bater a cabeça na cela. Após o 

secretário de Segurança, Anthony Garotinho, determinar o afastamento do delegado, 

representantes do Governo Federal e da Comissão de Direitos Humanos passaram a 

investigar o caso. Laudos indicaram que o jovem havia sido agredido, mas não era 

possível determinar se por policiais, por companheiros de cela, ou se ele havia se auto-
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lesionado. O legista Talvane de Moraes, afirmou que o estudante pode ter sido 

torturado, pois haviam sinais de agressões em dias diferentes. O secretário estadual de 

Direitos Humanos, Jorge da Silva, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da 

ALERj, Alessandro Molon (PT) e o representante da OAB, João Luiz Duboc, não 

acreditam na possibilidade de autolesão. No dia 19 de maio, três policiais civis - Jayro 

Alexandre Brito, Francisco Carlos Maurício e Guilherme Kulkqamp Casemiro, que 

trabalhavam na 126ª DP, tiveram prisão preventiva decretada pelo juiz titular de Búzios, 

João Carlos de Souza Corrêa, acusados de envolvimento no caso; após acatar acusação 

feita pela promotora Isabela Padilha, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Cabo Frio. 

Entretanto, os policiais foram soltos no dia seguinte, beneficiados por um habeas corpus 

concedido pelo desembargador da 6ª Câmara Criminal, Cármine Savino. 

 

Tortura de Nélis Nelson dos Santos 

No dia 16 de fevereiro de 2004, Nélis Nelson dos Santos foi torturado por policiais 

militares em sua residência, no Morro da Coroa. A pretexto de obter informações sobre 

o assassinato de um PM na região, um grupo de 11 policiais do 1º BPM realizou uma 

operação na comunidade, que se iniciou por volta das 07h30min da manhã. Às 

09h30min, quatro policiais e um informante encapuzado entraram na casa de Nélis em 

busca de informações. O grupo era composto por um 1º tenente, um 2º tenente, um 

sargento - identificado pelos familiares como Jorge P2 -, um policial de patente não 

identificada, um homem com trajes camuflados e um informante encapuzado. Nélis 

dormia no segundo andar da casa, para onde todos se dirigiram, exceto o sargento Jorge, 

que permaneceu no andar térreo com a família da vítima.  De acordo com os familiares, 

ouviu-se um forte barulho, seguido de gritos da vítima. Depois que os policiais 

desceram, o corpo de Nélis foi encontrado no chão ensanguentado e enrolado em um 

lençol. A vítima revelou, em testemunho, que durante cerca de três horas foi 

brutalmente espancado. Relatou que teve os órgãos genitais pisoteados, que um cabo de 

vassoura foi introduzido em seu ânus, que foi vítima de enforcamento, eletrochoque e 

teve sua língua, dedos e nariz furados com um alicate. Por fim, informou que teve a 

cabeça golpeada com uma balança de ferro que estava no local. Os ferimentos foram 

atestados em exame de corpo de delito realizado pela perita Regina D'Onofre, do 

Instituto de Criminalística Carlos Éboli, cujo laudo aponta para a caracterização de 

maus tratos, com ferimentos compatíveis com tortura. A vítima reconheceu os cinco 
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policiais por meio do álbum de fotografias da PMERJ. Um Inquérito Policial Militar 

(IPM) instaurado pelo 1º BPM concluiu que o crime teve a participação de onze 

policiais, os quais tiveram suas prisões preventivas decretadas pela delegada 

responsável, Dra. Valquíria Lucas, da 6ª DP. Apesar disso, inicialmente o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou o pedido de prisão alegando falta de provas. 

Posteriormente, a prisão preventiva desses policiais foi novamente decretada e os 

mesmos foram indiciados por crime de tortura. O caso foi reportado pela organização 

Justiça Global à Relatoria Especial da ONU sobre Tortura em março de 2004 e em 

relatório da organização em outubro do mesmo ano. 

 

Transferência de Casos para Alçada Federal 

No dia 16 de março de 2004, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 

(CDDPH) aprovou a federalização da investigação de cinco crimes nos quais policiais 

são suspeitos. A decisão ainda precisava ser submetida ao Ministro da Justiça, Márcio 

Thomaz Bastos. Os casos que seriam investigados paralelamente pela Polícia Civil e 

Polícia Federal eram: o caso onde três pessoas foram extorquidas e torturadas em 

Parada de Lucas, o caso de extorsão que ocorreu em 1997 em Acari, a chacina do 

Maracanã em 1998, o caso de Henry Siqueira e o caso de Rômulo Batista Melo. 

 

Morte de Carlos Alexandre Silva Costa 

No dia 9 de junho de 2004, Carlos Alexandre Silva Costa, de 18 anos, foi encontrado 

morto na sua cela menos de 24 horas depois de ter sido preso por tráfico de drogas na 

76ª DP, em Niterói. A causa da morte só poderia ser esclarecida com o laudo do IML, 

mas Thiago de Souza Silva, que foi preso junto com Carlos, afirmou que o jovem havia 

sido torturado por PMs do 12º BPM (Niterói). No entanto, o delegado da 76ª DP, Mário 

Luiz da Silva, negou a possibilidade de tortura e afirmou que não havia sinais de 

agressão nos laudos preliminares. 

 

Condenação por Tortura 
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No dia 2 de agosto de 2004, cinco policiais civis foram condenados pelo juiz Paulo 

Feijó, da 5ª Vara Criminal de Caxias, pela tortura de três pessoas na 59ª DP, a qual tinha 

o objetivo de fazê-las confessar a responsabilidade pelo crime que ficou conhecido 

como a Chacina da Rua Doutor Laureano. A tortura com choques elétricos durou quase 

dois meses, desde a prisão dos detentos em 20 de julho de 1999, até 16 de setembro do 

mesmo ano. Os policiais condenados eram o delegado Ricardo Domingues (15 anos de 

prisão, perda do cargo e interdição para o exercício da função policial por 30 anos) e os 

inspetores Eduardo Murillo (17 anos e meio de prisão, perda do cargo e interdição para 

o exercício da função policial por 35 anos), Luís Antonio Duarte (12 anos e meio de 

reclusão, perda do cargo e interdição para o exercício da função policial por 25 anos), 

Wagner dos Santos (10 anos de reclusão, perda do cargo e interdição para o exercício da 

função policial por 20 anos) e José Augusto Neves (11 anos e meio de reclusão, perda 

do cargo e interdição para o exercício da função policial por 22 anos). O grupo foi 

denunciado por promotores da 3ª Central de Inquéritos por terem torturado Antonio dos 

Passos, Eden Janes dos Passos e Alexandre Lima Pereira. O advogado de Ricardo 

Domingues, Paulo Ramalho, conseguiu que seu cliente aguardasse o julgamento dos 

recursos em liberdade. 

 

Relatório de Maus Tratos contra Menores de Idade 

No dia 20 de outubro de 2004, foi entregue para o subsecretário da Secretaria Estadual 

da Infância e da Juventude, Evandro Steele, um relatório feito pelo Conselho Estadual 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual continha cinco denúncias 

individuais e duas coletivas de maus tratos em unidades para menores infratores no Rio. 

Apenas uma das denúncias não tem como plano de fundo o Instituto Padre Severino, 

ocorrendo no Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Menor, em Campos. 

Entre as denúncias, agentes que andam com armas de fogo e facas, agressões mais de 

uma vez ao dia por dez dias, agressões com tacos de beisebol, entre outras. Evandro 

prometeu repassar o relatório ao Secretário Altineu Cortês. Uma cópia do relatório 

também foi entregue à Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima. 

  

2005 
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Tortura na Febem em São Paulo 

No dia 13 de janeiro de 2005, dez ex-funcionários da Fundação Estadual para o Bem 

Estar do Menor (Febem), em São Paulo, foram condenados pelo Ministério Público. 

Além deles, outros 16 ex-funcionários estão presos e mais 7 são procurados, acusados 

de agredir menores na unidade de Vila Maria, Zona Norte do Estado, fazendo com que 

esse seja o maior indiciamento coletivo por tortura da história do Brasil. Em 2002, 14 

funcionários da unidade Parelheiros haviam sido condenados pelo juiz Carlos Fonseca 

Monnerat, da 10ª Vara Criminal de São Paulo, por crimes de tortura praticados na 

unidade, quando os funcionários fizeram um corredor polonês e bateram com pedaços 

de madeira num grupo de garotos que estavam fumando maconha. Dos 4 condenados 

apenas um permaneceu preso, Valter dos Santos. Quando a promotoria foi visitar a 

unidade de Parelheiros, instrumentos de tortura que eram usados pelos agentes foram 

encontrados. Enquanto o coordenador da Pastoral da Criança, padre Júlio Lancelotti, 

comemorou a decisão da justiça, o Sindicato de Funcionário da FEBEM disse que os 

agentes foram condenados por motivação política, já que eles estavam planejando uma 

greve. 

 

Tortura e Extorsão em Jacarepaguá 

No dia 07 de dezembro de 2005, dois PMs foram presos acusados de torturar 20 

moradores e comerciantes, na Estrada do Guerenguê, Jacarepaguá. Os moradores teriam 

se recusado a pagar pelo serviço de segurança oferecido pelos dois PMs e por dois 

seguranças particulares. 

 

Desaparecimento de Oito Jovens na Favela do Vigário Geral 

Na segunda quinzena de dezembro de 2005, oito jovens da favela do Vigário Geral 

desapareceram. A investigação foi desmembrada em duas partes, uma que apuraria 

tortura e homicídio dos jovens, a cargo da Delegacia de Homicídios e outra, sob 

responsabilidade da 38ª DP, que iria investigar as questões relativas ao tráfico de 

drogas, associação para o tráfico e formação de quadrilha, onde seria apurada a 
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associação dos PMs do Posto de Patrulhamento Comunitário com traficantes de Parada 

de Lucas na invasão de Vigário Geral. Foto dos oito PMs seriam exibidas para as 

testemunhas e para um menor de 16 anos, que foi preso um dia depois do 

desaparecimento. 

 

2006 

 

Tortura e Extorsão da PM em São Gonçalo 

No dia 07 de janeiro de 2006, um rapaz que jogava futebol com amigos no Arsenal, 

bairro de São Gonçalo, foi detido por nove PMs do Grupamento Especial Tático-Móvel 

(GETAM). O estudante teria sido confundido com um traficante e os PMs cobraram 

cinco mil reais para liberá-lo. Um laudo realizado indicava que o jovem, de 25 anos, 

fora submetido a espancamento com pedaços de madeira e alicate e, segundo o pai da 

vítima, ela também teria sofrido violência sexual, no entanto, havia omitido a 

informação por vergonha. Em um novo exame, o abuso sexual foi atestado. O caso foi 

denunciado à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados e 

chegou até o Senado, onde a senadora Heloísa Helena enviou um ofício para o 

secretário de Segurança de Pública, Marcelo Itagiba, cobrando a punição dos 

envolvidos. A secretaria respondeu que o caso já estava sendo investigado pela 

Corregedoria-Geral Unificada e pela 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar, em 

Niterói. Os policiais envolvidos eram o cabo Edson Luiz da Conceição Coimbra e os 

soldados Alexandre Gabriel da Fonseca Lima, Márcio Nóbrega Tourinho, Alexandre de 

Souza Machado, Roberto de Jesus Madeira, Anderson Duarte Mohana, Felipe Viana 

Anchieta, Márcio Rodrigues da Silva e Vinícius Rohan de Almeida, todos lotados no 

12º BPM, na Região Oceânica de Niterói. 

 

2007  

 

Precariedade das Prisões do Estado do Rio de Janeiro 
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Com o objetivo de fazer uma radiografia do sistema prisional brasileiro a fim de 

identificar suas falhas e levá-las com propostas de solução aos três poderes, a OAB se 

empenhou em uma investigação envolvendo 44 prisões. Sua principal conclusão foi a de 

que o sistema dificilmente, se não jamais, conseguiria alcançar o objetivo de 

ressocialização dos infratores. De acordo com o relatório elaborado pela Ordem, os 23 

mil detentos do estado do Rio de Janeiro que habitam as instalações investigadas vivem 

em condições precárias. As celas em que habitam possuem, ainda, um buraco próximo 

ao local onde dormem, conhecido como “boi” (utilizado para as necessidades 

fisiológicas). Não há apoio jurídico, educacional, social e religioso que, em tese, deveria 

ser oferecido. Além da escassez de funcionários e materiais de higiene, os detentos não 

são providos com dormitório, sanitário e lavatório exigidos pela lei penal.  

 

2008 

 

Tortura e Morte de Andreu Luís Silva de Carvalho 

No dia 1º de janeiro de 2008, um menor foi torturado até a morte no Centro de Triagem 

e Recepção na Ilha do Governador. Andreu Luis Silva de Carvalho, de 17 anos, foi 

espancado por cinco agentes, os quais, além de agredi-lo, esfregaram sabão em pó no 

rosto do menino, colocaram um saco plástico em sua cabeça para sufocá-lo e o 

obrigaram a dizer que era um lixo. A vítima foi espancada com sacos cheios de cocos, 

cabos de vassoura, mesas e cadeiras, não conseguindo sobreviver às agressões. O 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas – DEGASE – instaurou uma sindicância 

que apontou a tortura sofrida pelo adolescente. O inquérito aberto na delegacia, no 

entanto, tinha divergências em relação ao inquérito administrativo, pois levantava a 

hipótese de que o garoto tivesse caído de um muro.  

 

Sequestro e Tortura de Equipe de Jornalistas pela Milícia 

Uma repórter, um fotógrafo e um motorista do jornal “O Dia” foram torturados pelos 

milicianos que controlavam a Favela do Batan, em Realengo. A equipe estava 

trabalhando em uma matéria sobre como era a vida sob o controle de uma milícia, 
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vivendo disfarçados na comunidade por duas semanas. No entanto, os milicianos 

descobriram suas identidades no dia 14 de maio de 2008, e levaram os funcionários e 

um morador para um barraco na comunidade. Lá, obrigaram os reféns a revelar a senha 

de seus e-mails, para conferir o que já havia sido mandado para a redação do jornal. Ao 

constatarem que foram encaminhados textos e fotos de policiais conversando 

tranquilamente com os milicianos, intensificaram as torturas. Os funcionários foram 

torturados por sete horas e meia, com choques elétricos, socos e pontapés. A repórter 

também foi submetida à roleta russa: um miliciano, portando um revólver com apenas 

uma bala, girava o tambor e apertava o gatilho na direção da vítima. Com apoio dos 

policiais militares, os milicianos também a sufocaram com um saco plástico. Os 

equipamentos e dinheiro da equipe também foram roubados. As vítimas só foram 

libertadas às 4h30min, na Avenida Brasil. Os moradores chegaram a ser incitados pelos 

milicianos a lincharem a repórter, mas se recusaram. Após serem liberados do cativeiro, 

os profissionais não se submeteram ao exame de corpo de delito por legistas da polícia, 

mas foram atendidos por médicos, que elaboraram laudos. Estes foram encaminhados 

ao delegado Claudio Ferraz, da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco – 

que investigava o caso. Segundo a Autoridade Policial, um homem que se apresentou 

como Betão, assessor do deputado estadual Coronel Jairo (PSC) teria abordado a 

repórter pouco antes do crime e participado da sessão de tortura, tendo sua voz sido 

reconhecida pela equipe. Claudio Ferraz também investigou a existência de um 

cemitério clandestino no Campo Gericinó, localizado em área de treinamento do 

Exército junto à Favela Batan. José Mariano Beltrame, à época Secretário de Segurança, 

disse que os milicianos já haviam sido identificados, mas ainda controlavam o morro. 

Ele manifestou sua vontade de propor a criação de uma vara criminal especial de 

combate ao crime organizado, especialmente as milícias. Foi instaurada uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito na ALERJ para apurar a atuação das milícias nas favelas do 

Rio de Janeiro. Poucos dias depois, foi realizada uma manifestação em frente à Câmara 

dos Vereadores do Rio para protestar contra o assassinato do jornalista Tim Lopes, da 

TV Globo, morto por traficantes, e a tortura da equipe do jornal O Dia. O Sindicato dos 

Jornalistas Profissionais do Município do Rio e a Federação Nacional da categoria 

repudiaram a decisão do jornal de submeter os funcionários à experiência perigosa de 

morar na favela controlada pelos milicianos a fim de descrever o dia a dia dos 

moradores. A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) também emitiu nota 

condenando o episódio. A Unesco se manifestou por meio de seu representante no 
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Brasil, Vicent Defourny, que encaminhou uma carta ao governador Sérgio Cabral 

pedindo urgência na punição dos agressores. A entidade reconheceu que o episódio foi 

um grande atentado aos direitos humanos, em especial à liberdade de imprensa e livre 

exercício da profissão. Da mesma forma, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, 

sediado em Nova Iorque, emitiu uma nota dizendo-se chocado com a atuação da milícia 

na tortura dos profissionais, recomendando que as autoridades investigassem de forma 

complementar a relação entre os bandidos e a polícia local. A ONG Repórteres Sem 

Fronteiras, sediada em Paris, enviou uma carta ao então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, ao Ministro da Justiça Tarso Genro, e ao governador Sergio Cabral, pedindo que 

fosse criada uma comissão de investigação federal. Davi Liberato de Araújo, de 32 

anos, foi o primeiro reconhecido pelas vítimas, e foi preso no dia 4 de junho de 2008. 

Também reconhecido, o policial Odinei Fernando da Silva, de 35 anos, da 22ª DP 

(Penha), seguia sendo procurado, acusado de ser o chefe da milícia. Davi já cumpria 

pena em regime semiaberto pelo crime de receptação de carro roubado e furto, e, após a 

participação na tortura da equipe, foi pedida sua transferência para um presídio em 

regime fechado. Já Odinei trabalhava há menos de três anos na função de inspetor, e, 

por isso, poderia ser expulso da polícia ou responder a um procedimento disciplinar. Ele 

já havia trabalhado como agente penitenciário anteriormente, mas foi demitido em 2006 

por ter se envolvido na morte de um preso. Após a divulgação do caso, a polícia 

realizou uma operação na Favela do Batan e apreendeu, em uma das sedes da milícia, 

equipamentos para fazer ligações clandestinas de TV a cabo e armas. 

 

Sequestro, Tortura e Morte de David Wilson Florenço, Wellington Gonzaga 

Ferreira e Marcos Rodrigues Campos 

No dia 14 de junho, três moradores do Morro da Providência, David Wilson Florenço, 

de 24 anos, Wellington Gonzaga Ferreira, de 19 anos, e Marcos Rodrigues Campos, de 

17 anos, foram sequestrados, torturados e mortos por traficantes. Elaborado pelo 

delegado da 4ª DP (Central do Brasil), Ricardo Dominguez, o inquérito policial 

identificou os envolvidos, dentre os quais estavam 11 militares, e pediu a prisão 

preventiva de todos. Ricardo afirmou ter certeza que houve um contato prévio entre os 

militares e os traficantes do Morro da Mineira, que cometeram o crime. Os três jovens 

foram entregues aos traficantes pelos militares, levados até o topo do Morro da Mineira, 
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e submetidos a sessões de tortura. Os laudos de exame cadavérico identificaram tiros 

nas mãos, pés, joelhos e olho. O corpo de Wellington apresentava 19 marcas de tiros, 

bem como sinais nos pulsos, que indicam ter ele sido amarrado com fios. A causa da 

sua morte foi fratura de crânio com destruição do encéfalo. David Wilson, por outro 

lado, teve as duas pernas quebradas e apresentava 26 perfurações de pistolas e fuzis. Seu 

braço direito também foi praticamente decepado. O laudo ainda indicou que os dois 

jovens apresentavam um quadro de anemia aguda, por terem sangrado por muitas horas 

antes de morrer. Marcos Paulo também levou muitos tiros, tendo morrido com um tiro 

no peito, mas antes disso foi amarrado e arrastado pelo cabelo pelas ruas da favela, pois, 

como demonstrado no laudo, ele apresentava uma grande laceração no pulso, 

escoriações no peito e costas e perda de couro cabeludo na nuca. Depois que os jovens 

já tinham morrido, seus corpos foram abandonados em uma caçamba de lixo próximo 

ao Morro da Mineira, de onde foram levados para o Aterro Sanitário de Gramacho, em 

Duque de Caxias. Por conta disso, só foram encontrados 24h depois do crime. O juiz 

Edmundo Franca de Oliveira, da 2ª Auditoria da Justiça Militar, decretou a prisão 

preventiva do tenente Vinicius Ghidetti, do sargento Leandro Maia e dos soldados José 

Rodrigues e Fabiano dos Santos. Posteriormente, a Justiça Federal decretou a prisão 

preventiva dos 11 militares envolvidos. Sete deles, no entanto, foram liberados por 

decisão da Justiça Militar, que entendeu não terem participação direta com os crimes. A 

promotora da Justiça Militar, Hevelize Jourdan Covas, chegou a ouvir o depoimento dos 

sargentos Bruno Eduardo e Renato Alves. Também foi cumprido um mandado de busca 

e apreensão na casa do terceiro-sargento Leandro Maia, com o recolhimento de um 

computador, a ser analisado pelos peritos do Exército. Leandro Maia teria sido o 

responsável por contatar os traficantes. Finalmente, foi preso o primeiro dos traficantes 

do Morro da Mineira reconhecido como participante do crime: Edson de Oliveira Paiva, 

de 22 anos, conhecido como Chaperó. Seu irmão, Alexandre de Oliveira Paiva, de 33 

anos, também foi preso preventivamente. As prisões foram resultado de uma operação 

conjunta entre a 6ª DP e a 4ª DP. Chaperó confirmou que estava presente e testemunhou 

a entrega das vítimas aos traficantes, tendo conduzido os jovens até o alto do morro, 

mas disse que não participou das torturas e assassinatos. Ele também afirmou que os 

militares ligaram para o tráfico, dizendo que levariam um presente para Anderson 

Mendonça Coelho e Rogério Rios Mosqueira – conhecido como Roupinol –, chefes do 

tráfico na favela. 
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Tortura de Adolescente por Militares 

Um adolescente de 16 anos foi torturado e queimado por militares na Vila Militar, em 

Realengo. O jovem invadiu com um amigo, de 20 anos, uma área desativada de um 

quartel do Exército para fumar maconha, área essa comumente utilizada por jovens da 

área com esse intuito. Três militares flagraram a dupla. O adolescente mais velho 

conseguiu fugir, mas o mais novo foi pego pelos oficiais, que iniciaram uma sessão de 

torturas. O grupo agrediu e deu choques na vítima, e, além disso, jogou ácido no seu 

corpo e seu olho esquerdo, acendeu um fósforo e jogou em sua direção, dizendo que ele 

deveria correr se não iria morrer. O adolescente conseguiu correr por cerca de 300 

metros, até chegar à sua casa e conseguir pedir socorro. Depois de se submeter a um 

exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, foi levado para o Hospital Pedro II, 

em Campo Grande e internado no Centro de Tratamento de Queimados. Lá, foi 

constatado que 70% do seu corpo apresentava queimaduras de primeiro e segundo graus 

(pernas, braços e rosto), ademais, ele corria o risco de perder a visão do olho esquerdo. 

A vítima foi até a 33ª DP, onde o crime foi registrado como tentativa de homicídio e 

encaminhado para a polícia federal. Além disso, a Polícia do Exército foi acionada para 

que encontrasse os responsáveis e os encaminhasse para prestarem depoimento. 

Segundo o Comando Militar do Leste – por meio de nota – o jovem resistiu à prisão e 

os oficiais tiveram que utilizar spray de pimenta. Por meio de testes, foi constatado que 

o uso de spray de pimenta junto com o bastão de choque poderia ter causado as 

queimaduras. Peritos do Exército também foram até o Hospital Pedro II para recolherem 

pele da vítima a fim de examinarem se havia mais alguma substância no spray de 

pimenta que foi usado pelos oficiais agressores. O menino foi transferido para o 

Hospital da Força Aérea Brasileira, localizado na Ilha do Governador e todo o seu 

tratamento foi custeado pelo Exército. Na 9ª Brigada de Infantaria Motorizada também 

foi instaurado um Inquérito Policial Militar. Conforme relatado pelo capitão do Exército 

Daniel Guimarães, três soldados se envolveram na tortura do adolescente e foram 

afastados dos serviços de rua, sendo alocados em funções burocráticas internas. No 

entanto, na versão do adolescente, contada a João Tancredo, advogado do Instituto de 

Defensores de Direitos Humanos, cinco militares participaram: três estavam presentes e 

outros dois falaram com estes por telefone – isto é, sabiam das agressões, mas não 

fizeram nada. A Secretaria Especial de Direitos Humanos também já havia aberto um 
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inquérito, e o deputado Alessandro Molon, à época presidente da Comissão de Direitos 

Humanos da ALERJ, manifestou sua intenção de organizar uma audiência pública para 

discutir o caso. O deputado estadual Marcelo Freixo também afirmou que a discussão 

deveria ser feita em conjunto com a Secretaria, a ALERJ e a Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados.  

 

Tortura de Presos em Volta Redonda 

Em Volta Redonda, cerca de 50 detentos da Casa de Custódia da cidade foram 

espancados por 100 agentes penitenciários e PMs. Ocorre que um encarcerado reclamou 

de dor de dente, mas os agentes se recusaram a atendê-lo. Assim, os presos começaram 

um “barulhaço” para protestar contra a recusa. Na noite seguinte, irritados, os oficiais 

iniciaram o espancamento, usando até mesmo cabos de machado e de enxada, e 

obrigaram os presos a passarem por um corredor polonês. Muitas das vítimas estavam 

gravemente feridas e um teve o braço quebrado. Os mais machucados foram colocados 

no isolamento sem que tivessem atendimento médico. O Ministério Público registrou as 

marcas das agressões, tirando fotos dos detentos nus, e determinou que eles passassem 

por um exame de corpo de delito. Ricardo Araújo, diretor da Casa de Custódia, também 

foi citado na denúncia oferecida pelo MP, acusado de queimar dois presos com brasa de 

cigarro: Oziel Guilherme da Silva, de 24 anos, e seu irmão Ozéias, de 31 anos. 

 

2009 

 

Tortura de Ricardo Machado da Silva na 4ª DP 

No dia 24 de abril de 2006, a delegada Evanora de Moraes e outros agentes da 4ª DP 

(Central do Brasil) torturaram Ricardo Machado da Silva para que mudasse a versão de 

sua história, nas próprias instalações da delegacia. Após ter denunciado o envolvimento 

de policiais daquela unidade com contraventores, a vítima foi algemada com as mãos 

para trás pelo inspetor Marcus Vinicius, por ordens da delegada. Em seguida, uma 

sessão de espancamentos começou: Evanora usou uma calça jeans enrolada para bater 

no rosto do homem e mandou que os demais presentes terminassem o serviço. Ricardo 
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também foi obrigado a ficar de joelhos em uma cadeira enquanto Marcus Vinicius 

sentava na sua cabeça. Um informante da delegacia, Marcelo Cunha, abaixou as calças 

do torturado e usou uma barra de ferro para golpear as suas costas e nádegas. Por fim, 

jogaram gás de pimenta em seu rosto. Tudo isso foi feito na frente do filho da vítima, de 

cinco anos de idade. No dia 1º de outubro de 2009, a delegada Evanora e os inspetores 

Cireno Chaves de Araújo e Marcus Vinícius Cunha foram demitidos da Polícia Civil. 

Em conjunto com os funcionários públicos, outros dois informantes atuavam 

ilegalmente na delegacia, fingindo serem policiais: Marcelo Cunha Freitas – o marido 

da delegada –, e Marcello de Souza Delforge. Todos foram denunciados pelo Ministério 

Público em 2007 pelos crimes de tortura, prevaricação e usurpação de função pública, e 

poderiam ser condenados a até 10 anos de prisão. O juiz responsável por julgar a causa 

era Jorge Luiz Le Cocq D’Oliveira, da 38ª Vara Criminal.  

 

Tortura de Stefano Ferreira Rangel e José Iraildo Sabino De Oliveira 

No dia 13 de novembro de 2009, Sidney da Silva Avelar Junior, ex-PM, e Rivelino 

Terra de Mello, sargento do Corpo de Bombeiros, foram condenados pelo crime de 

tortura. Os dois eram integrantes de um grupo paramilitar chamado Milícia Chico Bala, 

em referência ao ex-PM foragido Francisco César Silva de Oliveira. O juiz Vitor 

Moreira Lima, da 2ª Vara Criminal de São Pedro da Aldeia, condenou Sidney a 16 anos 

e três meses de prisão e Rivelino a 15 anos. No dia 29 de maio de 2005, Stefano 

Ferreira Rangel e José Iraildo Sabino de Oliveira foram torturados, das 15h às 20h para 

que confessassem serem usuários de drogas. Eles foram espancados, receberam socos, 

pontapés e golpes com pedaços de pau. Stefano tinha consigo uma pequena quantidade 

de maconha, que entregou ao ex-PM Sidney, mas, depois de ser espancado pelos 

agressores, disse que ele e a outra vítima compraram 500 gramas da droga na Favela do 

Tangará, em Cabo Frio. Todos os quatro, então, foram para a comunidade e Sidney 

extorquiu R$ 500,00 de um  traficante do local. 

 

Agressões a Passageiros da Supervia  

Na estação de Madureira, vigilantes privados da SuperVia desferiam pontapés, 

chicotadas e bofetadas nos passageiros que, em horários de intenso movimento, ficavam 
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pendurados nos vagões. Alguns foram indiciados, outros demitidos, e uma sindicância 

foi aberta para apurar a conduta de um PM, que assistiu às agressões sem fazer nada. 

 

2010 

 

Tortura de Internos do Educandário Santo Expedito 

No dia 10 de novembro de 2008, 21 menores foram espancados por agentes da 

Educandário Santo Expedito, em Bangu, nas instalações da própria unidade. Cristiano 

de Souza, de 17 anos, foi uma das vítimas, e entrou em coma após as agressões, tendo 

morrido quatro dias depois. Sua mãe, Maria Bernadete Rodrigues, foi informada, à 

época, de que seu filho havia sofrido um ataque epiléptico. Conforme a denúncia 

oferecida pela promotora Valéria Videira, da 1ª Central de Inquéritos, 44 agentes do 

Departamento Geral de Ações Sócioeducativas (Degase) participaram da sessão de 

tortura. Dentre eles, três eram diretores que trabalhavam no Educandário Santo 

Expedito: dois efetivamente participaram das agressões e um deles foi conivente com a 

situação. Todos os acusados foram transferidos para trabalharem em outras instituições 

de menores, e, no dia 30 de março de 2010, o juiz Alexandre Abraão, da 1ª Vara 

Criminal de Bangu, recebeu a denúncia, determinando que os 44 acusados 

apresentassem sua defesa prévia, após o que ouviria o depoimento dos agentes e 

testemunhas. Além desse episódio, ainda houve outro: um dos internos, de 17 anos, 

denunciou um espancamento ocorrido na mesma unidade e, por isso, recebeu um 

castigo. Ao voltar de um depoimento, no dia 30 de novembro de 2009, foi submetido a 

outra sessão de tortura por agentes do Degase na Instituição Santo Expedito. O menor 

relatou que alguns dos funcionários que participaram da agressão eram os mesmos que 

participaram da primeira, que resultou na morte de um interno. 

 

Sequestro, Tortura e Morte de Marcílio de Souza Silva 

Na noite do dia 17 de novembro de 2010, quatro policiais militares sequestraram, 

torturaram e mataram Marcílio de Souza Silva, de 24 anos, que trabalhava como caixa 

de farmácia. O crime foi cometido na Favela de Parada de Lucas. No dia 19 de 
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fevereiro, foram decretadas as prisões temporárias – de cinco dias – dos oficiais, 

indiciados por tortura, roubo e homicídio. 

 

2011 

 

Tortura de Funcionário de Ferro-Veho 

No dia 24 de março de 2018, em Araruama, um homem de 42 anos foi abordado dentro 

do ferro-velho em que trabalhava por policiais que queriam falar com o seu patrão. 

Como este não se encontrava, o funcionário foi levado para depor. Por volta das 16hrs o 

homem foi levado para a 10ª DP (Botafogo) e seu advogado, Rodrigo Mendonça, foi 

impedido de acompanhar o depoimento, tendo aguardado por 2h e 30 minutos. Nesse 

ínterim, seis policiais – dos quais cinco foram posteriormente identificados – coagiram a 

vítima a assinar um documento incriminando seu chefe, dono do ferro-velho, pela 

prática de receptação de veículos roubados ou furtados no Rio. Os oficiais procederam a 

uma sessão de tortura para obter alguma confissão do torturado: obrigaram-no a ficar 

nu, além de terem batido em seu rosto, golpeado sua barriga e pernas, e apertado seu 

pênis com um alicate. O exame de corpo de delito comprovou as agressões, acusando 

equimoses no pênis da vítima. Antes de ser liberado, o funcionário do ferro-velho ainda 

foi ameaçado de morte caso denunciasse o caso a seu advogado, que o aguardava na 

sala de espera da delegacia. Inicialmente relatado ao investigador Gilson Emiliano, o 

caso e os seis policiais da 10ª DP passaram a ser investigados pela corregedoria interna, 

que encontrou evidências da participação de cinco policiais, identificados por foto. A 

chefe de polícia civil, delegada Martha Rocha, afastou os oficiais no dia 1º de abril, bem 

como o titular da delegacia José Alberto Pires Lage, por entender que houve falha de 

sua gestão. No dia 06 de abril de 2011, os cinco policiais identificados foram presos 

temporariamente em cumprimento a mandados de prisão expedidos pelo juiz Luciano 

Silva Barreto, da 9ª Vara Criminal da Capital. Os policiais Jorge Alessandro Xavier 

Pereira, Rodrigo Soares de Assis Mariz, Thiago Santos Castro Del Rio e Marcelo 

Xavier da Silva ficaram encarcerados em Bangu 08 por apenas 15 dias. Depois disso, o 

Ministério Público chegou a pedir a prisão preventiva do grupo, no entanto, no dia 16 de 

maio de 2011, mais de um mês após a denúncia de tortura, o pedido de prisão 
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preventiva ainda não havia sido julgado.  A Corregedoria Geral Unificada abriu um 

processo administrativo disciplinar que poderia levar à prisão dos oficiais.   

 

Tortura de Vendedora 

Trinta PMs foram expulsos da Polícia Militar por desvio de conduta, acusados, pela 

corregedoria, de tortura, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Daumir Pereira 

Barbosa também foi expulso acusado após investigações do Ministério Público Estadual 

de envolver-se com grupos paramilitares de Rio das Pedras. Além dele, dois cabos 

foram exonerados por envolvimento com uma máfia de caça níqueis atuantes na Zona 

Oeste do estado: Jorge Feliz de Souza e Luciano Barros de Novaes, acusados de 

formação de quadrilha armada, contrabando e corrupção. O PM Glauco Telles do 17º 

BPM (Ilha do Governador) foi demitido, acusado de assaltar, junto com um comparsa, 

dois grupos de pessoas na Lagoa. O segundo-sargento João Bezerra dos Santos, do 32º 

BPM (Macaé), foi demitido suspeito de participar da quadrilha do traficante Rogério 

Mosqueira, o Roupinol, que foi assassinado em 2010 pela polícia. Dois dos policiais 

expulsos foram citados no relatório da CPI das Milícias da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro: o cabo Juracy Alves Prudêncio – do 21º BPM (São João de 

Meriti) – e o soldado Izan Chaves de Melo – do 7º BPM (São Gonçalo) [2.4]. O 

primeiro era o chefe de um grupo paramilitar que executou mais de cem pessoas na 

Baixada Fluminense. O segundo foi denunciado, em conjunto com outro PM, por 

latrocínio e ocultação de cadáver. Ambos sequestraram a comerciante Ye Guoe, de 35 

anos, após esta sair de uma casa de câmbio, na Barra da Tijuca, com R$ 220 mil em 

dólares, e mataram-na. O cabo Marcelo Machado Carneiro e o soldado Rodrigo 

Nogueira Batista, do 1º BPM (Estácio) foram condenados pela Auditoria da Polícia 

Militar por furto qualificado, extorsão mediante sequestro e atentado violento ao pudor. 

Em novembro de 2009, ambos sequestraram uma comerciante de 21 anos, que seria 

mulher de um traficante do Morro de São Carlos, exigindo 20 mil reais em troca de sua 

liberdade. A vendedora foi então levada para o Alto da Boa Vista, levou um tiro de fuzil 

no rosto e foi jogada em um matagal, mas sobreviveu e foi achada por um ciclista que 

passava pelo local. Alguns dias depois, reconheceu os Policiais Militares na 6ª DP 

(Cidade Nova). 
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Assassinato de Patrícia Acioli 

No dia 24 de janeiro de 2011, foi preso um major, um dos principais colaboradores do 

coronel Cláudio Luiz Silva de Oliveira, à época comandante do 7º BPM (São Gonçalo). 

Esta foi a gota d’água para que um grupo de 11 policiais planejasse o assassinato da 

juíza Patrícia Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. O cabo Handerson Lentz 

Henriques da Silva, do 12º BPM (Niterói) informou aos demais oficiais onde era a casa 

da magistrada, e, por ordens de um policial do mesmo batalhão, pouco antes da 

emboscada, as viaturas não poderiam sair de suas bases na Região Oceânica, região 

onde Patrícia morava. Assim, a juíza foi assassinada quando voltava para casa na noite 

do dia 12 de agosto. A parceria entre os PMs dos batalhões Niterói e de São Gonçalo 

era evidente em algumas situações, mas ficou mais nítida ainda com a morte da juíza. A 

quadrilha conhecida como Bonde do Zumbi, formada pelos policiais de batalhões de 

ambos os municípios, praticava sequestros, torturas, assassinatos de traficantes e 

roubos, tudo entre Niterói e São Gonçalo. Wanderson da Silva Tavares, conhecido 

como Gordinho, era um dos chefes do Bonde, e foi preso no início de 2011 em 

Guarapari, Espírito Santo, com uma lista de 12 pessoas que seriam executadas, dentre as 

quais estava Patrícia Acioli e o promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior, que, à 

época, trabalhava junto a ela na 4ª Vara Criminal. Wanderson delatou os comparsas 

para que tivesse uma redução de pena, e, graças a seu depoimento, a juíza determinou a 

prisão de sete oficiais: três do 12º BPM, dois do 7º BPM, um cabo do BPTur e um 

inspetor da 143ª DP (Itaperuna). No entanto, após ser solto, Wanderson foi assassinado 

apenas 12h após a execução de Patrícia, no dia 12 de agosto de 2011.  

 

2012 

 

Tortura de Morador do Complexo da Penha pela Força de Pacificação 

Um jovem de 22 anos, morador do Complexo da Penha, foi torturado por militares da 

Força de Pacificação da Vila Cruzeiro. Por volta das 4h30min, do dia 10 de março de 

2012, ele foi abordado por uma patrulha do Exército enquanto descia a favela com a 

namorada. Ocorre que, com a chegada dos oficiais, traficantes que estavam por perto 

fugiram correndo, e foi então que os militares seguraram o jovem e disseram que ele 
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teria que revelar para onde os bandidos tinham ido e onde escondiam drogas. Em 

seguida, ele foi empurrado para dentro de um jipe, com outros nove soldados – todos 

encapuzados –, foi colocado com o rosto no chão, pisado na nuca, e levado para uma 

mata. Lá, ele foi amarrado a uma árvore e a sessão de tortura começou: os soldados 

jogaram água, deram choques, borrifaram spray de pimenta e quebraram o braço direito 

do morador. Além disso, os militares apreenderam o celular e a carteira de identidade da 

vítima. O jovem só conseguiu fugir porque, após ouvir seu braço direito quebrando, 

disse que contaria tudo se o soltassem, no entanto, quando os militares tiraram suas 

algemas, ele saiu rolando por uma ribanceira. Ato contínuo, a vítima pediu para um 

amigo levá-lo no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, sendo atendido às 7h30min. 

Moradores, inconformados com o espancamento, iniciaram um conflito com soldados, 

no próprio dia 10 de março de 2012. No dia 11 de março de 2012, o jovem registrou a 

ocorrência na 22ª DP (Penha). O exame de corpo de delito confirmou toda a sua 

história, indicando uma fratura no braço direito, edemas no rosto e escoriações nos dois 

punhos. A polícia buscava informações sobre os possíveis militares envolvidos, mas 

ainda trabalhava com a suspeita de que traficantes pudessem ter planejado a sessão de 

tortura. Os militares que faziam ronda no dia foram interrogados e submetidos a 

reconhecimento pela vítima – que conseguiria identificar a maioria dos agressores pelas 

suas vozes. O Ministério Público Federal do Rio também instaurou procedimentos civil 

e criminal para investigar a denúncia. A procuradora de Justiça Militar Hevelize 

Jourdan Covas Pereira foi designada para investigar a denúncia. 

 

Tortura e Estupro de Moradora da Rocinha 

Na noite do dia 18 de abril de 2012, uma moradora da Rocinha, de 36 anos, foi agredida 

e estuprada por PMs do Batalhão de Choque após ser presa por furtar uma bolsa. A 

mulher foi amarrada dentro de sua própria casa, na favela, pelo PM Cid Lima, e 

espancada com socos, chutes e golpes de toalha molhada, pelo PM Renan Ribeiro, que 

buscava uma confissão sobre onde estariam escondidas armas e drogas. Segundo a 

denúncia oferecida pelas 4ª e 15ª Promotorias de Investigação Penal (PIPs), o PM não 

encontrou o que procurava, e, então, passou a realizar uma “revista íntima” na 

moradora, tendo, na verdade, estuprado a vítima. O laudo do exame de corpo de delito 

elaborado pelo Instituto Médico Legal teve resultado positivo para lesão corporal e ato 
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libidinoso diverso de conjunção carnal. O PM Cid Lima, por outro lado, ameaçava e 

torturava psicologicamente a mulher. Um terceiro PM estava presente na casa quando 

os crimes ocorreram e mentiu ao prestar depoimento confirmando a versão dos 

policiais. Por esse motivo, também foi denunciado por falso testemunho. Segundo os 

policiais, a mulher furtada teria ficado no local o tempo inteiro, e, por isso, poderia 

testemunhar que as agressões não aconteceram. A Polícia Civil indiciou os PMs Renan 

Ribeiro de Souza, Cid Lima dos Santos e Rodrigo Bernardo Gama de Almeida pelos 

crimes de estupro e tortura. 

 

Sequestro e Tortura de Rômulo Dias Marques 

O comerciante Rômulo Dias Marques, de 22 anos, foi sequestrado em Juiz de Fora 

(MG), por quatro cabos e um vigia. Quando chegava em sua residência, Rômulo foi 

rendido pelo grupo e levado para um cativeiro em Volta Redonda , onde foi agredido. 

Os sequestradores passaram então a negociar com um tenente da PM um resgate de 600 

mil reais, mas a vítima conseguiu fugir na manhã do dia 5 de junho de 2012. Seu alvo 

era, na verdade, um dos clientes da loja de Rômulo: um empresário do ramo de 

distribuição de bebidas e de aluguel de quadras de futebol que se parecia fisicamente 

com o sequestrado. Aqueles que negociavam com os sequestradores perceberam que 

havia policiais no grupo, por causa do vocabulário que usavam. Assim, o cativeiro foi 

localizado, e, lá, a polícia prendeu o vigia Roni de Paula Carvalho, de 28 anos. 

Posteriormente, foram presos os quatro cabos envolvidos: Jeferson Rodrigues da Silva e 

Cristian Gomes Brandão, ambos do 28º BPM; Itamar Silva Júnior, do 37º BPM 

(Resende); e Luciano dos Santos Miguel, do 41º BPM (Irajá). O delegado da 93ª DP 

(Volta Redonda), Antônio Furtado, indiciou todos pelo crime de extorsão mediante 

sequestro, além de terem sido autuados por tortura, visto que agrediram Rômulo. 

 

2013 

 

Tortura e Assassinato de Alan de Souza 
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Alan de Souza, de 12 anos, foi torturado e assassinado na Vista Chinesa, no Alto da Boa 

Vista. No dia 4 de março de 2013, o corpo da criança foi encontrado em uma ribanceira 

da Vista Chinesa apresentando marcas de tortura e dois tiros a queima roupa do lado 

esquerdo da cabeça. Antes de ser assassinado, Alan foi torturado e teve as unhas dos pés 

e das mãos arrancadas, conforme atestado pelo laudo de necropsia do Instituto Médico 

Legal. Segundo a Divisão de Homicídios, a qual investigava o caso, um homem e uma 

mulher loura que estavam em um carro raptaram a criança. Os investigadores 

acreditavam que Alan teria sido confundido com um dos jovens da Rocinha que vinham 

praticando roubos e furtos na região, e, assim, um policial que atuava como segurança 

nas ruas do Jardim Botânico teria torturado o menino para obter nomes dos criminosos. 

Na noite do dia 09 de março, data do desaparecimento de Alan, um rádio foi furtado do 

Jockey Club, o que reforça as suspeitas da polícia. O Jockey Club, no entanto, afirmou 

que seus seguranças não se envolveram no episódio. 

 

Tortura de Internas 

Internas do Centro de Recepção de Crianças e Adolescentes Taiguara, no Centro, foram 

torturadas e submetidas a maus tratos pelos próprios educadores da instituição. No dia 9 

de maio de 2013, foi realizada uma vistoria no estabelecimento pela Defensoria Pública 

e sete internas relataram terem recebido até mesmo choques elétricos dos agentes. Além 

disso, narraram que foram ameaçadas pelos educadores conhecidos como Xuca, Edvá, 

Macumba e Jefferson. Estes últimos dois foram demitidos e os outros dois, transferidos 

para outras unidades. 

 

Desaparecimento, Tortura e Execução de Amarildo De Souza 

Em 14 de julho de 2013, o ajudante de pedreiro Amarildo de Souza desapareceu após 

ser levado por policiais até a UPP da Rocinha, durante a operação policial “Paz 

Armada”. Quando saía de um bar perto de sua casa, Amarildo foi levado para a UPP por 

cinco policiais. A investigação sobre o desaparecimento foi inicialmente conduzida por 

policiais da UPP. O delegado adjunto da 15ª DP (Gávea) à época, Ruchester Marreiros, 

elaborou relatório no qual concluía que Amarildo havia sido sequestrado e morto por 

traficantes após sair da UPP, mas o titular da delegacia, Orlando Zaccone, questionou 
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essa versão. Ruchester, então, passou a ser investigado por desvio de conduta pela 

Corregedoria de Polícia Civil. A investigação foi depois assumida pela Divisão de 

Homicídios (DH) e a Promotora de Justiça Marisa Paiva, da 15ª Promotoria de 

Investigação Penal, instaurou procedimento para apurar os crimes de tortura, ameaça e 

abuso de poder por parte dos policiais. Marisa ouviu o depoimento de um dos primos da 

vítima, de 16 anos. O adolescente afirmou que, em uma ocasião, policiais já o haviam 

tirado de sua casa, o torturado e ameaçado de morte para que ele revelasse onde armas e 

chefes do tráfico estavam escondidos. Em depoimento à DH, o jovem relatou que foi 

pressionado e recebeu dinheiro do major Édson Santos, ex-comandante da UPP da 

Rocinha, para que acusasse o traficante Thiago Silva Mendes Neris – o Catatal – pelo 

crime cometido contra seu primo Amarildo. A mãe do adolescente também revelou ter 

recebido R$ 350,00 de policiais para sustentar a versão do filho. As duas testemunhas 

entraram para o Programa de Proteção à Testemunha. No relatório do inquérito policial 

da DH, dez policiais – dentre os quais se encontra Edson Santos – foram acusados do 

crime de sequestro seguido de morte. Também foi pedida a prisão preventiva de todos 

porque os oficiais teriam coagido, intimidado e tentado subornar testemunhas do crime 

ao longo das investigações. Segundo as investigações da DH, o major Edson Santos 

também teria subornado diversas testemunhas com mesadas de dois mil reais para que 

apontassem traficantes como responsáveis pelo desaparecimento de Amarildo. Esse 

dinheiro era desviado do patrocínio oferecido por uma empresa à padronização do 

serviço de mototáxi, principal meio de transporte na Rocinha. Além disso, no dia 18 de 

julho, um dos policiais, sabendo que suas ligações estavam sendo monitoradas, tentou 

forjar uma conversa telefônica a fim de responsabilizar traficantes pelo desaparecimento 

e morte de Amarildo. A prisão preventiva foi então concedida pela juíza, e, na noite do 

dia 4 de outubro, todos os dez policiais indiciados foram presos, respondendo pelos 

crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Além do major Edson dos 

Santos, também foram presos o tenente Luiz Felipe de Medeiros, o sargento Jairo da 

Conceição Ribas e os soldados Douglas Roberto Vital Machado – conhecido como 

“Cara de Macaco” –, Marlon Campos Reis, Anderson César Soares Maia, Wellington 

Tavares da Silva, Fábio Brasil da Rocha, Jorge Luiz Gonçalves Coelho e Victor 

Vinícius Pereira da Silva. Segundo o Promotor de Justiça Homero das Neves, Amarildo 

morreu em uma violenta sessão de tortura que buscava a confissão de que ele prestava 

serviços para os traficantes da comunidade e informação acerca do local onde ficava o 

paiol do tráfico. Segundo o Ministério Público, uma vez que a operação “Paz Armada” 
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não havia atingido os resultados esperados, o major Edson ordenou que os oficiais 

procurassem pessoas ligadas ao tráfico para que fornecessem informações. Assim, 

Amarildo foi localizado e levado pelos policiais até uma área não determinada no 

Parque Ecológico, onde ele foi submetido à tortura para que informasse onde estavam 

escondidas as armas e drogas do tráfico. Trinta policiais da Divisão de Homicídios, em 

conjunto com bombeiros, realizaram buscas por mais de quatro horas na mata da 

encosta da Rocinha, mas não encontraram o corpo do ajudante de pedreiro. Um PM que 

trabalhava na noite em que Amarildo desapareceu prestou depoimento ao Ministério 

Público relatando que, naquele dia, o tenente Luiz Felipe de Medeiros ordenou que 

todos os militares em serviço fossem para dentro de um contêiner. De lá, ouviram 

gritos, agressões, barulhos de choques e asfixia até que um policial gritou que algo 

havia dado errado e começou uma movimentação em direção à mata atrás da UPP da 

Rocinha. O depoimento ainda incriminava outros cinco policiais além dos dez que já 

haviam sido presos, e informava que o corpo de Amarildo foi retirado da UPP dentro de 

uma capa de moto pertencente a um dos PMs. Com o depoimento prestado, outros 10 

PMs poderiam ser indiciados, pois se omitiram sabendo o que ocorria fora do contêiner 

no qual estavam trancados. Os PMs presos preventivamente impetraram habeas corpus 

para que respondessem ao processo em liberdade, mas este foi denegado pela 8ª Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. 

 

2014 

Não foram localizados, no acervo do jornal O Globo, notícias de casos de tortura 

cometidos por agentes do Estado. 

 

2015 

 

Tortura de Dezesseis Internos 

Na noite do dia 12 de julho de 2015, internos do Educandário Santo Expedito, em 

Bangu, foram obrigados a tirarem as roupas e foram submetidos a uma sessão de 

torturas. Oito internos brincavam de luta em uma das celas, até que um deles se 
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machucou e pediu para parar. Um dos agentes da unidade foi até a cela e acusou outro 

menino, que não participava da brincadeira, de ter ferido o interno. Após este negar a 

acusação, o agente ameaçou o jovem e ordenou que todos os internos daquela cela, e da 

cela ao lado, tirassem as roupas e caminhassem até outra cela. Lá, os jovens levaram 

socos, chineladas e pontapés nas costas, braços e rosto durante meia hora, sendo 

obrigados a ficarem com as mãos para trás e ouvirem xingamentos. No dia 15 do 

mesmo mês, a polícia abriu um inquérito para apurar a participação de agentes do 

Degase na tortura dos 16 internos. Naquela noite, quinze oficiais trabalhavam no 

plantão na unidade, por isso a polícia buscava descobrir quem atuou na sessão de tortura 

– de acordo com depoimentos, pelo menos sete funcionários participaram das agressões 

– e quem se omitiu. Um dos agentes também era investigado por fraude processual, 

após tentar esconder uma das vítimas. O defensor público Rodrigo Azambuja realizava 

uma inspeção na unidade quando foi alertado pelos meninos da sessão de tortura, os 

quais pediram que ele procurasse o interno que havia sido mais castigado. Ao 

questionar os agentes, foi informado de que o jovem havia passado mal e foi levado 

para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. O defensor, no entanto, não se 

convenceu e exigiu que o menino fosse apresentado, o que aconteceu uma hora depois. 

O referido interno estava com o olho direito roxo e bastante inchado. O funcionário que 

tentou esconder o adolescente recebeu voz de prisão, mas foi liberado na delegacia 

depois de prestar depoimento. As vítimas tinham medo de retaliação por parte dos 

agentes: o menor mais castigado, em depoimento prestado na frente do funcionário que 

tentou escondê-lo, chegou a dizer que havia apenas caído da cama. No entanto, em 

conversa reservada com o defensor, confirmou que havia sido agredido. Os 16 internos 

torturados foram ouvidos e depois encaminhados para a Escola João Luiz Alves, na Ilha 

do Governador, enquanto a investigação do caso estivesse em andamento. 

 

Tortura de William Augusto Nogueira 

Um dos acusados do assassinato do estudante Alex Schomaker Bastos durante um 

assalto em Botafogo foi torturado pela polícia para que confessasse a autoria do crime. 

William, de 32 anos, foi submetido a sessões de torturas nas três vezes em que foi 

prestar depoimento na Divisão de Homicídios (DH), na Barra da Tijuca, tendo que levar 

três pontos na testa após uma delas. Em uma das ocasiões, a sua família também foi 
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ameaçada pelos oficiais. Outro acusado do mesmo crime, Anderson Leandro Bernardes, 

de 27 anos, não chegou a ser agredido, mas foi pressionado pelos policiais para que 

indicasse William como autor do crime e foi incluído na acusação sem que tivesse 

confessado a autoria. 

 

Tortura de Jovens em Santa Teresa 

Na madrugada do dia 25 de dezembro de 2015, cinco jovens, entre 13 e 23 anos, foram 

torturados por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Fallet, em Santa 

Teresa. Os adolescentes voltavam para casa de uma festa na favela Santo Amaro, no 

Catete, quando viraram na Rua Prefeito João Felipe e foram abordados por policiais que 

já apontavam fuzis em sua direção. Os oficiais, então, pediram dinheiro, “resgate”, pois 

estavam com raiva por terem que trabalhar em noite de Natal. Os jovens conseguiram 

entregar oitocentos reais, mas isto não foi suficiente. Os jovens foram obrigados a se 

sentarem sobre as próprias mãos enquanto eram submetidos a uma sessão de 

espancamentos e torturas. Com uma faca quente, os policiais arrancaram um pedaço de 

pele do pescoço de um dos meninos e queimaram sua pele com um maçarico perto de 

sua orelha. Uma das vítimas teve o cabelo queimado com o maçarico e a genitália ferida 

com faca quente. O mais novo dos meninos, de 13 anos, levou tapas na orelha. Todos 

eles foram obrigados a ficar nus e um deles foi forçado a fazer sexo oral em outro, 

enquanto os policiais filmavam. Os pedestres que presenciaram a cena foram 

ameaçados. Por fim, os PMs levaram o dinheiro dado pelos meninos e seus chinelos. Os 

oito PMs que torturaram os jovens cumpriram prisão administrativa de 72 horas na sede 

da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), em Ramos, mas foram soltos logo em 

seguida, o que provocou pânico em um dos meninos torturados, que disse ter sido 

ameaçado de morte por um dos oficiais na delegacia caso denunciasse o ocorrido. Outro 

menino afirmou que um dos PMs parecia estar sob o efeito de drogas. Os jovens 

torturados permaneceram sem qualquer tipo de proteção, temendo represálias dos PMs. 

O delegado titular da 6ª DP (Cidade Nova), André Pieroni, disse que apurava a 

responsabilidade de cada oficial, e, por isso, ainda não havia pedido a prisão preventiva 

do grupo. Além disso, foram providenciadas as gravações das câmeras das viaturas 

usadas e as armas e celulares dos soldados foram entregues à delegacia. Na mesma 

delegacia, uma auxiliar administrativa de 21 anos acusou PMs da mesma UPP de a 
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terem baleado no rosto quando voltava de moto com seu namorado na noite de Natal. 

Os policiais atiraram quando o casal presenciou uma cena de agressão a um motociclista 

na Rua João Ventura, no Catumbi. 

 

2016 

 

Não foram localizados, no acervo do jornal O Globo, notícias de casos de tortura 

cometidos por agentes do Estado. 

 

2017 

 

Tortura e Ameaça de Menores 

Quatro adolescentes foram agredidos e ameaçados por agentes socioeducativos e 

diretores nas instalações da Escola João Luiz Alves, do Departamento de Ações 

Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador. As agressões e ameaças, por vezes, 

eram feitas até mesmo com armas de fogo. Além disso, um dos menores foi coagido a 

prestar falso depoimento em uma delegacia para encobrir sessões de tortura às quais 

fora submetido. Um ano antes das agressões virem à tona – após uma inspeção realizada 

na escola por comissários da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas –, os 

jovens haviam se queixado dos maus-tratos por eles sofridos nas mãos de dois diretores 

e cinco agentes socioeducativos da unidade. O Ministério Público pediu a representação 

administrativa às juízas Lúcia Glioche e Patrícia Fernandes Souza Drumond, da Vara de 

Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Rio, o que foi por elas 

atendido. Os agentes foram então afastados e deveriam responder à representação dentro 

de dez dias. Para as juízas, os diretores foram omissos e os fatos relatados não 

representam meros fatos isolados, mas sim irregularidades frequentes e sistemáticas na 

Escola. Sua decisão foi encaminhada ao Palácio Guanabara, à Secretaria Estadual de 

Educação e à Procuradoria Geral do Estado. 
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Tortura de Soldado 

Em maio de 2016, um soldado foi torturado durante um trote aplicado por 18 militares 

de patente superior. O calouro teve as mãos e pés amarrados para então ser submetido a 

uma sessão de espancamentos, que durou dois minutos. Em seguida, um dos oficiais 

gritou para que “soltassem os cachorros”, ocasião em que um cabo – conhecido pelo 

apelido de “Cachorro Louco” – avançou em cima da vítima, fingindo ser um cão, 

mordendo suas nádegas a ponto de arrancar pedaços. Após o trote, já em casa, o soldado 

percebeu um sangramento no pênis, e, atendido no Hospital Central do Exército, teve 

um de seus testículos extraído e o outro comprometido. O caso foi investigado por meio 

do Inquérito Policial Militar n° 04/2016, instaurado pelo comandante da 27ª Brigada de 

Infantaria Paraquedista, resultando no indiciamento de oito cabos da 27ª brigada de 

Infantaria Paraquedista. Estes foram licenciados em 28 de fevereiro de 2017. No dia 14 

de março de 2017, o promotor Jorge Augusto Lima Melgaço, do Ministério Público 

Militar, pediu à Justiça Militar a prisão dos oito cabos por lesão corporal qualificada. 

Isto sob a justificativa de que, se aguardassem o fim do processo em liberdade, 

poderiam coagir a vítima e as testemunhas. No entanto, o juízo de primeiro grau, no 

Rio, indeferiu o pedido. Sendo assim, o promotor recorreu ao Superior Tribunal Militar 

(STM), em Brasília, pedindo novamente a prisão dos cabos ao longo de todo o processo. 

Também foi aberto um processo na 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição, cuja audiência 

estava marcada para o dia 10 de maio. 
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14. Sistema de Justiça e Violência Institucional: Tortura, Privação da Liberdade e 
Racismo Hoje 

 

Os textos e pesquisas lidos, os encontros com diferentes representantes do poder público 

e da sociedade civil, os testemunhos escutados, a documentação recebida e os casos 

trabalhados, não deixam dúvidas de que a análise das violações de direitos humanos 

relacionadas à tortura e à privação da liberdade, praticadas pelo Estado, é muito  mais 

complexa do que a identificação do autor específico que as cometeu.  

O Estado - no estado do Rio de Janeiro, mas também no Brasil  - é racista e violento em 

seus diferentes níveis. Não apenas na esfera executiva - responsável pelo 

desenvolvimento das políticas de segurança pública e de privação da liberdade e pela 

investigação administrativa dos casos de violência - mas também nas esferas legislativa 

- responsável pela produção legal que norteia o desenvolvimento dessas políticas - e nas 

esferas do sistema de justiça - responsáveis pelo controle, fiscalização e persecução 

cível e penal dos atores envolvidos nas práticas institucionais violentas.  

A atuação policial e a atuação das equipes - secretarios, diretores, coordenadores, 

agentes e técnicos - que trabalham nos espaços de privação da liberdade é, certamente, 

determinante na manutenção de uma prática institucional violadora dos direitos 

humanos. Mas também o é a atuação do Ministério Público - marcada pela conivência 

com tais práticas, conivência materializada na ausência de um efetivo controle externo 

da atividade policial e na negligência no acompanhamento das investigações e no 

encaminhamento de denúncias para o poder judiciário - e a atuação do próprio poder 

judiciário - marcada por uma prática de arquivamento quase irrestrito das eventuais 

denúncias recebidas, de extrema demora no processamento dos poucos casos que 

chegam a virar processo, e de absolvição dos acusados na maior parte dos raros 

processos que chegam a sua conclusão em um tempo minimamente efetivo para as 

vítimas e para as famílias que lutam pelo esclarecimento das violações sofridas. 

Nesta parte, apresentamos algumas contribuições para essa reflexão, que será retomada 

na conclusão do trabalho. São textos e testemunhos acerca da atuação das Polícias, do 

Ministério Público e do Judiciário na democracia. 
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14.1 Atuação das Polícias 

 

A  institucionalização da tortura e as polícias políticas  

 

A atuação das polícias políticas republicanas apontam para a permanência da tortura como 

prática institucionalizada ao longo da história destas instituições, assim como sua colaboração 

central na atuação de outros órgãos reprodutores da violência de Estado que aprofundaram o uso 

da tortura na história das instituições estatais de segurança brasileiras (Aperj 2001; Duarte e 

Araújo, 2013; Pradal, 2017).  

Este significado de temor da polícia política e a prática sistemática da tortura são relatados em 

livros e pesquisas, alguns testemunhos e memórias escritas de ex-presas e presos e de seus 

familiares que viveram no pós-1935 e no Estado Novo59 (1937-1945), assim como na ditadura 

militar (1964-1985)60.  

Na chamada Era Vargas, a polícia política ganhou maior institucionalidade como órgão 

estruturado e especializado. Em 1933, foi criada a Delegacia Especial de Segurança Política e 

Social (DESPS)61, subordinada à Repartição Central de Polícia, chefiada por Filinto Müller 

entre 1932 e 1942. Esta delegacia foi criada enquanto uma polícia específica sigilosa, 

independente da Polícia Administrativa e Judiciária (Reznik, 2009). 

Um órgão policial destacado que atuou em conjunto com a polícia política foi a Polícia 

Especial, espécie de batalhão de choque da Polícia do Distrito Federal, sediada no Morro de 

Santo Antônio (posteriormente demolido), no centro do Rio de Janeiro. Esta constitui uma 

experiência piloto que reuniu Guardas Civis do Distrito Federal, militares e atletas selecionados 

em clubes esportivos do Rio (Reznik, 2009). Em 1960, seu efetivo chegou a ter 500 homens, 

posteriormente selecionados por concursos públicos (Reznik, 2009), os quais foram 

reintegrados à Policia Civil em 196062, quando da transferência da capital para Brasília.  

                                                        
59 Sobre denúncias de torturas sistemáticas comandada por Filinto Müller ver: NASSER, David. Falta 
alguém em Nuremberg. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1966.; sobre Marighella, líder comunista preso e 
torturado no Estado Novo e assassinado na ditadura militar ver: MAGALHÃES, Mário. Marighella. O 
guerrilheiro que incendiou o mundo. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.; sobre suas memórias 
sobre o pós-Levante Comunista de 1935, torturas de homens e mulheres e sobre o caso de Olga Benário e 
Luis Carlos Prestes ver: WERNECK, Maria. Sala 4: Primeira prisão política feminina. Rio de Janeiro: 
CESAC, 1988. 
60 Para relatos e análises sobre a prática sistemática de tortura, ver:, Relatório Brasil Nunca Mais, 
Relatório CNV, Relatório CEV-Rio.  
61 Instituída pelo Decreto 22.332 de 10 de janeiro de 1933.  
62 Cfr. Exposição permanente do Museu da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.  
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É simbólica de algumas práticas e efeitos da institucionalização da tortura neste período o 

testemunho de Silveira Martins, reproduzido por Maria Werneck (1988) em “Sala: Primeira 

prisão política feminina”: 

Fui preso em maio de 1940, de madrugada, em minha casa, na Rua 
Santa Alexandrina. Até soldados armados de metralhadoras estiveram 
no meu lar. Fui conduzido à Polícia Central, onde ouvia gritos de dor, 
gritos de quem era espancado barbaramente. Às 6h da manhã vi sair 
um homem todo arrebentado, semimorto. Era o padeiro Jaime 
Augusto Teixeira, cujo algoz mais tarde era o meu, o investigador 
Segadas Viana, uma das figuras mais sinistras do crime premeditado. 
Mais bárbaro e infame do que Segadas Viana só conheci o Delegado 
Álvaro Gurgel de Alencar, maior do que Serafim Braga e Emílio 
Romano na arte de espancar. Durante quatro dias fui amarrado num pé 
de mesa, revivendo a era do eito, em pleno século XX, desnecessário 
dizer que fui espancado por todos os meios. Aliás, o espancamento foi 
geral. Ninguém escapou. No quarto dia de máscara, já alquebrado e 
com o corpo cheio de equimoses, desamarraram a minha mão para o 
pior. Algemaram-me e colocaram as minhas mãos atrás das costas. De 
súbito, tiraram as duas rolhas de cortiça que cobriam os olhos e senti, 
então, uma sensação de vida. Não durou muito a ilusão. O 
investigador jogou mostarda nos meus olhos. Enlouqueci de dores. 

O meu caso não foi o único. Outros presos políticos foram mandados 
arrebentados para o hospício. Cito os nomes do Garçon Eleodoro 
Carrera, atirado no Manicômio Judiciário, Eloy Paixão, Pascácio 
Fonseca, Sebastião Francisco, Manuel Ferreira, Elias Reinaldo Silva e 
outros. 

Não falo das mulheres de Berger e Prestes, cujos assassinatos pela 
Gestapo, a quem foram entregues pela polícia de Filinto Müller, são 
do conhecimento público. Falo de uma pobre senhora que foi 
espancada de 15 de março a 1º de maio de 1940 para denunciar o 
marido que havia fugido a um cerco policial. Seu nome: Ida Danis, 
que só deixou de apanhar quando o esposo foi preso. Solta, suicidou-
se.63 

 

Na ditadura militar (1964-1985), a estrutura repressiva funcionou desde os primeiros dias após o 

golpe de 1964 e passou por uma fase de atuação mais intensa para identificar e eliminar seus 

opositores, entre 1969 e 1974. As práticas repressivas consistiam na vigilância, espionagem, 

prisão, tortura e desaparecimento forçado e execuções de pessoas.  

Conforme o Relatório Brasil Nunca Mais, o Relatório da Comissão Nacional da Verdade e o 

Relatório da Comissão Estadual da Verdade do Rio, esta rede era composta principalmente por 

DOI-Codi, DOPS, centros de informação das Forças Armadas (o Centro de Informações do 

                                                        
63 Depoimento de Silveira Martins em reportagem de Edmar Morel, Tribuna da Imprensa, em 6 de abril 
de 1987. In: (Werneck, 1988, 19-20). 
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Exército - CIE, o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica - CISA e o Centro de 

Informações da Marinha - CENIMAR) e centros clandestinos de tortura sob coordenação 

militar.  

O DOI-Codi foi criado especificamente durante a ditadura militar, entre 1969 e 1970, em 

diferentes zonas militares para centralizar o combate da resistência à ditadura (Fico, 2001 e 

2015; CEV-Rio). Esta instituição consistiu em um sistema adotado nacionalmente, a partir da 

experiência de São Paulo, denominada Operação Bandeirantes, que resultou no funcionamento 

de uma estrutura composta de Centros de Operação de Defesa Interna (CODIs) e Destacamentos 

de Operações Especiais (DOIs), comandada pelo Exército e composta por agentes de todas as 

polícias (Federal, Civil e Militar), do Serviço Nacional de Informações (SNI) e das três forças 

armadas (Fico, 2001e 2015). 

Além disso, o cotidiano do funcionamento da repressão,  delegacias, instalações militares e 

policiais variadas e lugares clandestinos funcionaram como centros de tortura, execuções e 

desaparecimentos forçados. Dentre estes últimos destacam-se como exemplos conhecidos a 

Casa da Morte, em Petrópolis,64 e a Casa de São Conrado,65 no Rio de Janeiro (CNV, 2014; 

CEV-Rio, 2015). 

Esta articulação entre polícias estaduais e forças armadas para o funcionamento da repressão da 

ditadura militar é abordada por Newton Leão em entrevista à Fernanda Pradal (2017):  

A parte investigativa política que a Polícia do Exército dentro do PIC 
começou a fazer antes de eu entrar lá, mas seguramente depois de 
setembro [de 1969], era feita sob colaboração de policiais da Polícia 
Civil. Havia agentes do DOPS, como o Timóteo. E havia policiais da 
Delegacia de Roubos e Furtos. Porque eles tinham o traquejo na 
investigação e no interrogatório... E o traquejo também nas sevícias... 
que os oficiais mais novos do Exército não tinham. Ou seja, não é que 
a Polícia do Exército nas suas investigações não usasse violência. 
Fatalmente usava. Mas não era o nível de violência que a polícia de 
investigação, a polícia civil, usava. Então eles estavam lá, presentes, 
nas diligências e nos interrogatórios. (...) Quem fazia os 
interrogatórios naquela época era o pessoal da polícia civil. Quem foi 
responsável pelo interrogatório lá foi o Timóteo. 

O que eu percebi, depois, com a criação formal do DOI-Codi, porque 
eu fiquei lá de 20 de julho de 1969 até o carnaval de 1970, eu fiquei 
sete meses lá, foi a mudança do corpo de oficiais e suboficiais, que 

                                                        
64A Casa da Morte foi um centro de tortura, execução e desaparecimento forçado montado pelo Centro de 
Informações do Exército (CIE) em uma casa particular, em Petrópolis. A única sobrevivente conhecida 
foi Inês Etienne Romeu (CNV, 2014; CEV-Rio, 2015). 
65A casa de São Conrado, foi utilizada pelo CENIMAR no início dos anos 1970 e não foi localizada. 
Equipes do DOPS de São Paulo, comandadas pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury também utilizaram o 
lugar como centro de tortura. Foi Ottoni Guimarães Fernandes Júnior que denunciou sua existência 
(CNV, 2014). 
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estavam lá dentro, por pessoas muito mais gabaritadas pra fazer 
interrogatório. A minha percepção na época foi de que esse pessoal 
estava chegando de algum tipo de treinamento, de capacitação. (...) E 
realmente o padrão dos interrogatórios, a objetividade dos 
interrogatórios... mudou muito.  

Em 1969 não existia nenhum cuidado dos investigadores, da polícia, 
em se cuidar. Não existia essa ideia do capuz e essa ideia de tampar 
nomes. Então, por isso, que eu pude identificar as pessoas e desenhar 
as instalações do DOI-Codi. Porque estava tudo às claras, nomes nas 
fardas.  

Depois eu imagino que os militares, como de praxe, tenham começado 
a discriminar e jogar os civis pra fora. Em 1973, eu não lembro de 
nenhum civil. Mas em 1973, eu entrei de capuz e nunca andei sem 
capuz lá dentro nem vi a cara das pessoas.  

[E havia bombeiros também?] 

O Jacarandá estava lá desde o final de 1969, já em cima da 
arregimentação de oficiais de diversas forças, colaboradores. Amigo 
de alguém, né? Para colaborar.  

Tinha também os chamados na época, alcaguetes de polícia. 
Agregados. Eles ajudavam nas diligências externas e na pancadaria.66 

 

Acerca do papel do DOI-Codi e sua relação com o DOPS na ditadura, aponta Pradal: 

  

[O DOI-Codi foi] uma máquina de tortura ininterrupta e assassinatos 
sistemáticos que, a partir do final de 1969, foi o grande temor da 
resistência à ditadura. Seu funcionamento foi o resultado da ação 
brutal articulada e do uso científico de máquinas e conhecimentos 
médicos para a tortura, com o auxílio da experiência estrangeira. Não 
resta dúvidas, portanto, de que DOPS e DOI-Codi foram órgãos com 
funções diferentes e, com dinâmicas distintas de intensidade e escala. 
Mas, tampouco resta dúvidas de que são órgãos cujas funções 
estiveram articuladas ao longo da ditadura. Além disso, o DOPS 
exercia funções específicas de monitoramento de atividades políticas, 
de registro de fichários, concessão de visto e atestado de ideologia 
para empregos públicos e privados, que foram fundamentais na 
capilarização da vigilância e do controle, assim como da repressão 
estrito sensu. O que é fundamental no que diz respeito à caracterização 
da estrutura e do dispositivo repressivo. 

(...) 

seus agentes participaram durante toda a ditadura de operações 
conjuntas com militares, realizando batidas policiais nas ruas e em 
locais específicos, cumprindo milhares de “pedidos de busca”, para 

                                                        
66Entrevista de Newton Leão Duarte, ex-preso político integrante do Coletivo RJ MVJ e da Campanha 
Ocupa DOPS, para Fernanda Pradal. In: (Pradal, 2017).  
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monitorar, prender, interrogar sob tortura, assim como eliminar 
opositores políticos, muitas vezes forjando versões oficiais falsas 
sobre as mortes, com o auxílio de médicos legistas que trabalhavam 
no órgão de polícia técnica, o Instituto Médico Legal, ligado à Polícia 
Civil. (Pradal, 2017, pp. 72 e 74) 

 

Assim, as polícias políticas consistiram em um componente determinante tanto dos antecedentes 

quanto da própria estrutura repressiva na ditadura militar, constituindo um componente central 

na institucionalização da tortura, assim como um dos elos entre os dois períodos ditatoriais 

(Duarte e Araújo, 2013; Pradal, 2017).  

 

*** 

 

 Testemunho Vinicius George: Delegado da Polícia Civil 

 

Meu nome é Vinicius George, eu sou delegado de polícia, do concurso de 1990, aqui no 

Rio de Janeiro. Terminei a minha formação em 1993, de uma formação que deve ser...já 

foi numa lógica humanística, progressista, cidadã. Foi a primeira turma com essa 

formação, na época isso era puxado pelo Nilo Batista, que era vice-governador do 

estado, e eu comecei a trabalhar como delegado estagiário. Na época, tinha essa figura 

ainda, em 1993, e, de lá pra cá, uma carreira já longa a essa altura...e hoje aqui, 

trabalhando na área política com o (deputado estadual) Marcelo Freixo. O tema em foco 

é a violência estatal, no que me diz respeito, eu posso falar bem sobre a violência 

policial dentro dessa violência estatal. De tortura, abuso de poder. Ainda em 1990, os 

efeitos da Ditadura Militar no aparelho policial e nessas práticas que, diga-se de 

passagem, ainda há resquícios, resíduos até hoje dessa história, e que ressalte-se, não é 

só da Ditadura Militar, vem de antes da Ditadura Militar, também né. A prática de 

tortura na polícia civil, ela ganha a organicidade, institucionalidade, na Era Vargas. Isso 

é muito bem registrado, inclusive, na memória da polícia. E a gente pode retroceder até 

a origem do Estado Brasileiro, né, com a chegada do rei, da corte em 1808, mas não é o 

caso. Vamos ficar no início dos anos 90, que é aonde eu vivenciei. A despeito da 

formação já cidadã, humanista, que a polícia começava a ter nesses anos, tanto a polícia 

civil quanto a militar, também, militar até antes, pra dizer a verdade, do que a polícia 
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civil. O Coronel Cerqueira foi o comandante da PM e já trabalhava nessa linha de 

formação. A despeito dessa formação, a realidade que havia e ainda há - menos é 

verdade - (é) uma prática extremamente violenta da polícia, né. Muito violenta. Assim, 

tentando objetivar, sair do abstrato, pro concreto. Eu entrei na polícia num tempo em 

que as pessoas eram presas e, quando ela entrava na delegacia, elas iam passando por 

um corredor polonês. A maior parte que tava dentro da polícia dava um tapa, pelo 

menos. "Por que que tá batendo?", "Não sei, mas ele sabe (o preso) porque tá 

apanhando." E isso não era nem considerado tortura, em si, isso era, assim, um ritual de 

entrada, vamos dizer, né. A tortura mesmo, como a gente..., a tortura mesmo dentro do 

meio policial é um mecanismo pra obter informação. Usar de força abusiva, de 

violência da polícia, muita gente usava e alguns ainda usam. Torturar eram poucos. 

Porque torturar exigia assim, entre aspas, uma especialização. Uma capacidade 

específica pra fazer isso. Fazer o cara dar a informação que se pretendia obter. Não é 

nem prova, é informação. Até porque prova obtida por meio de tortura é e era, desde 

sempre, uma prova inválida. Hoje com muito mais força isso. O negócio era obter 

informação, porque a informação é matéria-prima, né. A informação, o conhecimento, o 

conhecimento é poder. Seja pra investigação, seja pra produzir prova, seja pra outras 

coisas, pra política. Seja pra servir ao meio empresarial, a segurança privada, ao meio 

empresarial.  

Então, esse era um ritual de entrada que as delegacias possuíam. E tinha também a 

tortura, que era, assim, quando se trabalhava, a expressão policial é essa: "vamos 

trabalhar o cara". Trabalhar o cara era torturar pra obter informação. Então tem várias 

histórias dessa na polícia. Se for o caso, mais a diante a gente pode contar algumas. 

Umas que a gente ouviu dizer, outras que a gente vivenciou. E eu percebi isso de uma 

maneira mais clara, mas já numa divisão interna muito grande dentro da polícia, quando 

fui trabalhar na Divisão Antissequestro (DAS), no início de 1995. Porque era uma 

divisão classicamente conhecida por usar mecanismos de tortura. Muitos até defendiam, 

não só na polícia, no Ministério Público, no judiciário. Aliás, esse parênteses é 

interessante a gente desde logo fazer. Toda vez que a gente tem que falar da polícia, não 

tenho dúvidas, a gente tá falando do sistema como um todo, polícia, Ministério Público 

e judiciário. Não só sabem como fazem parte, garantem essa lógica. Né, garantiu e 

garantem. Hoje menos, mas ainda, né. Então, nós estamos falando de um sistema que 

vai da polícia às prisões, passando pelo Ministério Público e pelo judiciário, que é um 

sistema com uma história realmente de uso de muita violência, inclusive da tortura. 
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Então, eu me lembro que na época, inclusive, havia uma discussão sobre a legalidade do 

uso da tortura, nos casos de sequestro.  

Por que? Qual era a formulação? Se tem uma pessoa em cativeiro, com a sua vida 

cerceada e com a sua vida em risco, e se você prende um dos sequestradores, um ou 

mais dos sequestradores...e se sabia que isso havia um tempo, né, pra você poder chegar 

no cativeiro...se não, eles podiam mudar o local do cativeiro, ou então, até mesmo 

matarem a vítima, a partir do momento que essa prisão era efetuada. Os sequestradores 

tinham um tempo de resposta, de contato entre eles. Principalmente, quando eles iam 

pra alguma tarefa do sequestro, tipo, vai negociar no telefone, se ele não der o feedback 

pro restante da quadrilha em uma hora, é porque babou, aí mudava a vítima de cativeiro, 

ou eventualmente, podiam matar a vítima, com medo de serem pegos, reconhecidos, etc 

e tal. Tem muita gente que defendia que a tortura seria legal e legítima nesse caso. Isso 

ficava dividido. Era mais ou menos meio a meio, meio a meio quem defendia o uso da 

tortura e meio a meio, e a outra metade que não operava com isso.  

E o Ministério Público e o judiciário sabiam disso tudo, claramente, mas ninguém 

aceitava, obviamente, por razões óbvias, botar isso no papel, usando a expressão do 

meio cartorial, seja da polícia, seja da justiça. E aí nós tínhamos essas duas polícias, né. 

Uma que usava da tortura, aí sim tortura mesmo, pra resolver os casos de sequestro, e 

outra que não usava. O curioso dessa história: sabe quais eram os resultados? Do ponto 

de vista de resolver o sequestro, libertar as vítimas, evitar apagamento, recuperar 

apagamento, prender sequestrador? Era o mesmo. O que era uma evidência de que, no 

mínimo, a tortura não era necessária. Essa talvez tenha sido a experiência mais 

significativa, porque as discussões dentro da polícia eram muito fortes sobre isso, né. Os 

grupos se colocavam de forma antagônica por dentro. Imagina como é você conviver 

com algo que você é contra e, do outro lado, a mesma coisa. Ninguém confia em 

ninguém. Eu não confio no cara e o cara também não confia em mim. Nós não 

confiamos neles e eles não confiam na gente, mas por imposição, por necessidade, você 

é obrigado a ter que trabalhar junto. Literalmente, né, dormindo com o inimigo. E não é 

filme, não é ficção. É a realidade. O inimigo meu...e isso era uma convivência muito 

difícil, eu diria que quase que psiquiátrica, porque é no limiar da insanidade, né. 

Realmente muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, muito rica, por contraditório que seja. 
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Eu faço questão de ressaltar esse (caso) do filho (de um dos donos) da FIRJAN, porque 

esse, realmente, a investigação não mostrou nada ilícito na questão familiar e 

empresarial. Qualquer investigação de sequestro ela é, ela começa por dentro, né. Então 

você acaba, você tem que ver a família, você tem que ver a vizinhança, você tem que 

ver a empresa, ou as empresas (da vítima). Porque não raro, ela tá por dentro, ela 

começa por dentro (o próprio sequestro). Mesmo que não seja realizado por alguém de 

dentro, era muito comum a insider information. Então, você começa a investigação por 

dentro, pra monitorar...às vezes você vai ficar dentro da família, da casa da família, vai 

orientar a negociação, monitoramento, as técnicas de investigação. Não é muito legal a 

gente ficar falando isso não. E você acaba percebendo, né. E aí você vai percebendo 

cada vez mais. Vai percebendo mais o político, o econômico, o social. E vai 

percebendo, inclusive, que a violência policial estatal, ela é legitimada pela própria 

sociedade, por isso ela ainda tá aí até hoje. No caso da tortura (usada para conseguir 

informação), por exemplo, numa proporção menor, isso dá pra dizer que melhorou, vem 

diminuindo ao longo dos anos, mas ainda existe, porque ainda há legitimação social pra 

isso. 

O que era uma regra, hoje já não é mais, por exemplo, a própria concepção da delegacia 

legal é um projeto muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, que foi uma reformulação 

do modo de funcionamento da delegacia, mas sobretudo do projeto arquitetônico, do 

design, vamos chamar assim. Ela, inclusive passou por espaços abertos, interativos, 

transparentes, e, inclusive, para - se não evitar - minimizar esse tipo de prática. Na 

medida em que tudo é amplo, transparente, claro, interativo, todo mundo vê todo mundo 

ali dentro, não tem mais aquela sala escondida, fechada num canto, entendeu? Todo 

mundo vê quem entra, quem sai. Lá dentro quem tá num setor tá vendo do outro. Houve 

uma inspiração, inclusive, nas redações dos jornais. Isso foi pensado na época, isso não 

veio de fora pra dentro, a concepção da delegacia legal, ela foi (feita) na academia de 

polícia, por essa turma de 93 que teve já essa primeira formação. O laboratório da 

delegacia legal foi em 1996, na gestão do Hélio Luz como chefe de polícia na 9ª DP, 

com o caso Alberto de Oliveira. Depois, (o Hélio Luz) foi chefe de polícia no primeiro 

ano do Garotinho. Aí o projeto ganha corpo. Corpo acadêmico pela mão do Luiz 

Eduardo (Soares) e o Garotinho banca politicamente. Depois houve os desvios de 

corrupções e de usos eleitoreiros, politiqueiros, etc e tal, mas a concepção passeou 
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inclusive por esse aspecto de se evitar o uso abusivo da força, tortura, que seja. E 

pensado por dentro da polícia, não foi algo imposto, não veio de fora pra dentro.  

E isso é um sinal bem objetivo, bem claro de como esse processo estava - vamos 

chamar de um processo evolutivo civilizatório - em andamento. E ainda está, não 

terminou. Eu diria, inclusive, que ele é permanente. Tem altos e baixos, você tem 

momentos piores, melhores, mas se a gente olhar na linha do tempo, melhorou. 

Melhorou bastante (o uso desse tipo de tortura para informações), eu diria. Mas não 

pode-se dizer o mesmo da corrupção e nem das mortes, das ações policiais que resultam 

em morte. 

A gente tá falando mais, a gente tá falando de política. Tem ordem política pra isso. 

Claro que essa ordem política ela não é declarada, o governante, nenhum parlamentar, 

ninguém vai chegar e declarar isso, como declarava lá de forma até fanfarrona, o 

Sivuca, "bandido bom é bandido morto". Aquilo foi o último tempo em que isso ainda... 

Há gente tentando retomar isso, mas, no geral da sociedade, essa fala escancarada já não 

dá mais o mesmo efeito, então usa-se a retórica política. Essa ordem, ela é feita por 

dentro, ela é feita às vezes por sinais, por códigos, às vezes nas sombras dos gabinetes, 

né. Mas a polícia recebe ordem política pra usar mais força, menos força. Pra matar 

mais, pra matar menos, até hoje, até hoje, até hoje, até hoje. E essa ordem política, por 

sua vez, ela existe. Mesmo que dissimulada, mesmo que em retórica, mesmo que em 

código, ou não, porque tem bases de legitimação social.  

Vou dar um outro exemplo, bem objetivo. Histórias concretas, pra quem tiver vendo e 

ouvindo perceber que é algo real, concreto, objetivo. O primeiro ano do governo do 

(Sérgio) Cabral foi o ano que a polícia do Rio de Janeiro mais matou. 2007. Aí, ele não 

vai confirmar isso, duvido que confirme: Mário Sérgio era presidente do ISP (Instituto 

de Segurança Pública). Depois viria a ser comandante da PM, um caveira, do BOPE, 

um cara daqueles que acredita naquilo, acredita na guerra e, que se não fosse essa 

guerra, estaria pior ainda. É um cara honesto intelectualmente, aliás, é um cara honesto. 

Concordando ou discordando, né. Mas assim, é um dos policiais com o maior perfil de 

enfrentamento que a gente teve. Muito qualificado, corajoso, trabalhador, mas com esse 

perfil. Ele questiona o próprio governador, que não dava pra polícia operar daquele 

jeito, que tava matando demais. "Vai sim, mata esses vagabundos todos" (fala do Sérgio 

Cabral). O vagabundo que hoje quebrou o estado do Rio de Janeiro, né, um dos 
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responsáveis, e que tá indo agora pro presídio federal. Ainda tem essa coisa louca, né. 

Quem é o vagabundo de verdade? Vagabundo entre aspas, o criminoso, né. O que tá no 

palácio (do governo), o que tá nas coberturas, o que tá no escritórios, ou o que tá lá (na 

favela)?. Esse que tá no palácio, tá na cobertura, no escritório, a gente não pode tocar. 

Ou se tocar, não pode algemar, porque se algemar, vai ter que seguir todo o processo 

legal. Mas pros outros lá (nas favelas, os pobres), não tem isso não, não tem isso não. E 

a ordem, vai lá e cumpre. Mesmo não querendo. Aí, quando aqueles policiais lá na 

Tijuca atiraram num carro que tinha uma mãe com um filho, essa ocorrência foi muito 

famosa aqui no Rio de Janeiro...né porque? Eles tinham recebido uma comunicação 

pelo rádio, que no carro X, com as características Y, Z, estavam dois elementos em 

roubo, armados, em fuga. Por um azar incrível, um carro, com as mesmas 

características...Não era o mesmo carro, obviamente. E com essa moda louca de se 

insulfimar carro, que ninguém vê nada dentro, o que os policiais fizeram? Cumpriram a 

ordem do governador. Fuzilaram o carro. Era a mãe com o menino dentro do carro. O 

menino morreu. Os policiais...aí, o mesmo governador que dá a ordem, vai lá e..."esses 

são os débeis mentais", falando dos policiais. É óbvio que os policiais não sabiam que 

tinha uma mãe com uma criança lá dentro. Um dos policiais, inclusive, tá até hoje... 

foram presos, sofreram todos, imagina, o mundo desabou sobre eles. E corretamente. É 

responsável individualmente pelos seus atos ali. Mas a grande questão é: e se fossem 

dois ladrões dentro do carro? A manchete ia ser positiva, não ia? Qual ia ser o 

comportamento majoritário da mídia? Porque aí, nessa coisa de política e sociedade, 

tem mídia no meio também. Então, o limite entre dois policiais heróis e dois policiais 

facínoras é exatamente...foi muito tênue. Foi um carro errado, por mais parecido que 

fosse. 

Eu trabalhava na 14ª DP, Leblon. Pô, a área nobre do Rio de Janeiro. É o metro 

quadrado mais caro do Rio de Janeiro, tu tá no Leblon...no Alto Leblon...é um bairro de 

classe média alta alta, no Rio de Janeiro. Um bairro realmente muito agradável e que 

tinha uma delegacia que não era necessariamente uma delegacia simples. Na época, eu 

to falando de 1994, e era uma delegacia concentradora de presos, o que hoje são 

as...uma cadeia pública, né. Isso hoje são as casas de custódia aqui no Rio de Janeiro e 

que, além de presos provisórios, muitas vezes tinha preso cumprindo pena também (nas 

delegacias concentradoras).  
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Nessa época, o sistema prisional do Rio de Janeiro era muito frágil e, praticamente, 

como ainda é em muitos lugares do Brasil, os presos ficavam nas delegacias 

provisoriamente e, às vezes, esse provisório levava anos. E muitas vezes, ia até de forma 

definitiva cumprindo pena. O que é uma forma de tortura. Porque espaços inadequados, 

policiais que não tinham treinamento para aquilo, era um ambiente degradante, 

desumano, imagina. Isso por si só é uma violência. Eu não vou chamar de tortura, 

especificamente, mas é uma violência. Violência estatal que só piora o resultado pra 

própria sociedade. Mas esse outro aspecto, é a burrice do negócio dos presos...a gente 

paga caro pra piorar o sujeito, pra ele voltar pro nosso próprio convívio. É muito 

inteligente da nossa parte...Mas tem que ter prisão, mas não esse tipo de prisão aí, esse 

tipo de prisão, realmente, é uma burrice solene. Uma burrice solene, sem entrar em 

discussões ideológicas - que também são válidas, humanistas - é uma burrice solene da 

sociedade. Paga caro pro cara ficar lá e depois voltar e agredir de mais  forma grave 

ainda pro…é ininteligível, tem que chamar o psiquiatra pra explicar isso.  

Mas vamos lá. Eu trabalhava, era um delegado novinho, adjunto, plantonista, da 14ª DP. 

É 1994. E aí teve um furto em residência. Mas eu gostava muito de polícia, eu gostava 

da investigação, então tinha o crime na rua, eu ia fazer o local de crime, eu ia atrás, eu 

gostava de investigar, sair. Muito novo, né, cheio de gás. Aí teve um furto em 

residência. Um furto em residência, sobretudo nessa época, significa levar um montão 

de dólares, joias, não tinha furtinho em residência, né. Era apartamento de alto nível, 

tinham levado um montão de coisa que as pessoas tinham em casa. Entre joias e 

dinheiros: moeda nacional e moeda estrangeira. O primeiro passo, a primeira 

dificuldade da polícia é conseguir relacionar o que foi furtado. Que muitas vezes não 

dizem tudo. Mas porque que não dizem tudo? Essa é uma boa questão. E mas vamos lá. 

Como as vítimas, a família da vítima percebeu que houve velocidade, diligência, houve 

atendimento, começaram a...gostaram. Como de forma correta, compreensível. "Peraí, 

po, a polícia veio rápido, tá atendendo bem, tá diligenciando, tá procurando". E aí 

começam a dar mais informação, começam a ficar mais à vontade contigo, já vai pra 

delegacia. E aquela mesma vítima e sua família, advogado, né, aí vem o advogado da 

família - tudo bem, não tem problema nenhum com advogado, inclusive eu era 

advogado, sou ainda, só não posso advogar. E aí vem o síndico do prédio, todo mundo, 

amarradão... "Caramba, po, vamos pegar". E às vezes dava pra pegar mesmo e 

recuperar. O produto do crime, o que foi furtado. E daqui a pouco, umas horas 
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passaram, a vítima, o dono da casa mais à vontade, vira pra mim e fala assim: "O senhor 

já deu um aperto na empregada?". Aí eu (pensei) "Epa!", primeiro que, até então, não 

tinha nenhum elemento, um elemento mínimo sequer, que apontasse para algum 

envolvimento da empregada. Fora um preconceito, né, uma questão cultural. A culpa é 

sempre do mordomo, né? E, mesmo que tivesse, o que significa apertar?  Falei "Mas 

não, o que o senhor quer?". (E a vítima:) "Não, se der umas porradas nela, ela vai falar." 

Aí, como ficou mais claro, eu cortei logo. Falei "Ó, não estamos aqui pra isso, estamos 

aqui pra investigar, atender, investigar e procurar os autores do crime e recuperar o que 

foi furtado. Aqui ninguém vai dar aperto em ninguém, ninguém vai dar porrada em 

ninguém. Se for necessário a gente eventualmente usar a força, a gente vai usar a força 

que tiver que usar, no momento que for necessário e na medida em que for necessário. 

Né, ninguém aqui vai fazer papel de capitão do mato. Né, ou de capataz." Aí todo 

aquele, toda aquela boa primeira impressão que (ele) tinha tido (da polícia), se 

desmilinguiu naquela hora. Dava pra ler na cabeça (dele) assim: "que polícia de merda é 

essa, que não me obedece.” 

A polícia nessas horas, ela é criticada, com razão, pelos excessos que comete, pelos 

abusos que comete, e comete. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de 

ir a fundo e, mais além, (se questionar) por que ela comete, pra quem ela comete, quem 

mais comete, seja por ação ou por omissão. (...) O Ministério Público cansou de sentar 

em cima de investigações, cansou, cansou, cansou. É só fazer um levantamento. Vai ver 

quanto tempo os inquéritos ficaram parados lá. Inquéritos com elementos às vezes. 

Sentava em cima. É assim. Quando tem esses casos, normalmente, a polícia se protege. 

A polícia tende a se proteger. Mas não necessariamente, porque muita gente dentro da 

polícia não gosta disso. Não concorda. Então, às vezes, a ocorrência anda. A 

investigação acontece. Aí o segundo passo, o que o Ministério Público faz? Seja como 

fiscal da polícia, seja como o dono da denúncia criminal. Senta em cima, literalmente. 

Senta em cima. Mas senta. Não tem problema em falar isso, porque isso é um fato. É 

sabido. Já houve problemas inclusive que se tornaram públicos e notórios dentro do 

Ministério Público, só que aí como quem procede em relação ao Ministério Público é o 

próprio Ministério Público, nada acontece. No máximo colocam lá o promotor na 

geladeira, ou promovem, ou mandam pro Tribunal de Justiça no quinto condicional, 

entendeu? Senta em cima, mas senta mesmo. Quando, porventura há uma denúncia, ou 

porque foi um fato de muito clamor social, ou pegou um membro do Ministério Público 
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que também não concordava com aquilo, isso vai parar na Justiça. A Justiça dá o jeito 

de sentar em cima também. E aí, quando não teve jeito de segurar no judiciário, teve 

que ir ao (Tribunal do) Júri, no caso de morte...dá um jeito de julgar. Mas no caso de 

morte, ilegítima, não legítima, o Júri absolve. 

No caso do 179 aqui, do ônibus, 174, né. 174, que tem muitos anos já aqui no Rio de 

Janeiro, acho que uns, foi 1999, 2000, talvez, né, não me lembro exatamente do ano do 

174. O (governador) Garotinho querendo faturar, aquilo era uma ocorrência simples de 

polícia. A polícia resolve essa ocorrência no dia a dia. Aí quiseram faturar ao vivo e a 

cores aquilo ali, desorganizaram a ação policial, os policiais...No final das contas, a 

menina morre (refém) e o cara (que havia sequestrado o ônibus) é asfixiado dentro da 

viatura (da polícia). Morto dentro da viatura. Por mais que se compreenda ao limite que 

aqueles policiais foram levados, policiais, e ainda mais de unidade de elite, eles são 

treinados pra trabalhar em situação limite. Aquilo foi um homicídio. 

Na época de trabalho era tranquilo (na DAS)...24 horas por dia, 7 dias por semana, 

comendo uma vez por dia, dormindo duas horas, era uma loucura. Porque, na época, o 

sequestro era algo muito forte no Rio de Janeiro. Foi o boom do sequestro em 94 e 95. E 

eu me lembro quando a gente foi pra DAS, eu trabalhava na inteligência da secretaria 

(de segurança pública), eu tinha sido recém chamado, eu e outros pra trabalhar, montar 

a inteligência da secretaria, e o sequestro tava campeando. Tava realmente, era pesado, 

o negócio era complicado. A ponto dos empresários tarem abandonando o Rio de 

Janeiro e isso chegava, significava mais desemprego, menos renda circulando, era um 

problemaço, não era só um problemão de ordem policial criminal não. Era um problema 

que tava afetando a economia no estado. E afetando a economia do estado, obviamente 

afeta o social. Tudo. O governador desesperado, porque não conseguia governar. Aí o 

Hélio Luz é chamado pra ir pra (delegacia) antissequestro. Vai lá (e) arrasta gente da 

inteligência.(...) Ali se iniciou um trabalho de resolução dos sequestros no Rio de 

Janeiro, que foi primeiro (o) controle interno. Aí, depois de qualificar a investigação, 

organizar, criar um know how de trabalho, um banco de dados, etc e tal, ou seja, feijão 

com arroz...até que a inteligência da Secretaria, no final, sistematizou isso. Um período 

que durou uns três anos. Mas esse primeiro momento, esse ano de 95, foi pedreira, 

porque foi o ano do boom e o ano que teve que se iniciar a resposta. E a partir dali a 

coisa foi caindo, caindo, até chegar o controle. A divisão de sequestros desenvolveu um 
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know how muito forte, uma memória boa e, realmente, controlou os sequestros no Rio 

de Janeiro. 

E era realmente muito difícil, porque a gente vinha com uma cultura ainda de muita 

violência e muita corrupção na DAS, inclusive na DAS. Aliás, violência e corrupção 

elas costumam andar juntas, não é obrigatório, não chegam a ser irmãs siamesas não.(...) 

Então foi muito difícil, porque, como você trabalha por dentro, primeiro você tem que 

dizer não à violência da corrupção. Então, o primeiro tempo de trabalho é todo por 

dentro. É todo por dentro. Até porque, se você não controlar por dentro, esquece ir pra 

rua. Então, o primeiro tempo de trabalho é todo por dentro. Aí você conseguiu controlar 

por dentro, aí você vai pro segundo tempo, usando essa metáfora futebolística, né. Aí 

você vai pra rua. Aí investiga e prende. 

Já tinha gente lá querendo trabalhar direito, mas não tinha direção pra isso. O Hélio deu 

direção. Chegou com a força que ele tinha, com o nome que ele tinha, com a história 

que ele tinha e bancou. Aí, o dia a dia é, o dia a dia não era fácil não. Aí você teve 

policial preso, dentro da DAS, tá entendendo? O meu carro foi arrombado no 

estacionamento da DAS, recadinho, né...Coisa desse tipo. 

A polícia funciona mal ou bem? Mal, será? Pois é, funciona mal pra quem, cara pálida? 

Pode funcionar mal pra policiais que querem efetivamente prestar um serviço público, 

qual seja, segurança pública, primeiro fazendo policiamento preventivo ostensivo, 

depois, se não puder, investigando, prendendo e apreendendo e apresentando à justiça, e 

quando necessário, reprimir sim, mas de forma legal, legítima, qualificada. Esse é o 

trabalho, basicamente da polícia.(...) Então, pra nós, profissionais de segurança pública 

e cidadãos que demandam, precisam de segurança pública, a polícia não funciona bem, 

não funciona como deveria. Mas e pro Rei e pra Corte? Elas funcionavam mal? O que é 

Rei e Corte hoje? Vê os quadros que vão fazer segurança privada da elite, das elites, 

saem da onde? Das unidades especiais da polícia, não é isso? Quem pagou a formação 

desses caras? São bem treinados, são bem qualificados. Eu só to levantando a bola, 

entendeu?. 

Assim, podemos colocar tudo como tortura. Não to querendo minimizar aqui e 

maximizar ali, mas eu to querendo tentar passar a diferenciação interna (da polícia) que 

se vê nisso. Não to dizendo que é para concordarem ou discordarem. Não é a mesma 

coisa um policial militar que tá lá rondando na rua todo o dia, o dia inteiro e chega à flor 
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da pele ali e dá um tapa na cara do cara...ele (o policial) tá errado...primeiro que tapa 

nunca tá certo. Tapa tem o objetivo de humilhar. Tapa tem um objetivo claro de 

humilhar. E, normalmente, quando ele faz isso é que ele perdeu o controle. É perda de 

controle, que ele não pode perder. Ele tá errado, não é? Eu não posso colocar esse cara 

que tá lá exposto na rua, no dia a dia aqui...imagina o que é ser um soldado PM na rua 

no dia a dia? Pra mim é uma gradação (diferente) do que um cara que pega o outro, leva 

pra um local e dá choque, enfia a cara dele dentro do vaso sanitário, da bacia d’água, 

introduz coisa no ânus do cara. E por aí vai. Não posso. Não é a mesma coisa. Esse cara 

que tá lá é um cara frio. Tá torturando, ele quer informação. Tá torturando, depois se vai 

matar ou não o cara, é outra história. Às vezes nem mata, tá entendendo? Quer 

informação. Esse aí é pior, muito pior, tá entendendo? Então, e no meio do caminho, 

tem várias outras possibilidades disso...Você tem tortura psicológica, que eu não tô 

dizendo que é melhor ou pior que a tortura física. Dependendo do que for pode ser até 

pior, ou não. Vou perguntar pra vítima de tortura: você preferiu o cara ter ficado te 

tocando horror na sua cabeça, dizendo que ia fazer isso com a tua família um dia inteiro, 

ou um cara um dia inteiro enfiando a tua cabeça num vaso de água, ou te dando choque 

elétrico, te molhando, te dando choque elétrico ou enfiando coisa no teu ânus, ou sei lá 

o que? Eu, se eu tivesse que escolher, falava "me tortura psicologicamente, por favor", 

mas pode ser que em alguns casos seja pior. É difícil você estabelecer gradações disso. 

Vai pra academia (de polícia) e você vai vendo cada vez mais, mas...mas, na academia 

se vê muita coisa, se tem muita informação. Tanto a formação profissional em si, quanto 

a informação que chega, que muitas vezes não bate com a formação (oficial). Mas na 

academia não ensina obviamente ninguém a torturar, a usar abusivamente da força. Tem 

até aquela história do cassetete escrito "direitos humanos", tem aquela história que já 

rodou por aí. Tem algumas...As academias não ensinam ninguém a torturar, a agir fora 

da lei. Pelo contrário, você vai ver os manuais de procedimentos, os ensinamentos, 

inclusive a formação policial já é feita em parceria com as universidades públicas, há 

muitos e muitos anos. E até mesmo com algumas (universidades) privadas. Há muitos e 

muitos anos. Há muitos e muitos anos. Eu te disse, a minha turma, no início dos anos 90 

já teve essa formação. Foi a primeira, é verdade, mas já teve essa formação. Que era 

com, tinha um módulo paralelo à academia, metade do tempo a gente ficava na 

academia de polícia, o ano inteiro, e a metade a gente ficava lá na UERJ, um centro de 

ensino e pesquisa, que era coordenado pelo juiz Cerqueira, que era um cara que vinha 
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da PUC. Eu to falando de 25 anos atrás. E de lá pra cá isso não parou. Quando o Hélio 

(Luz) assume a chefia, a gente irradia isso pros agentes, faz requalificação profissional, 

então seja de uma forma ou de outra, a academia (universidade) participa da formação 

profissional dos policiais. Na PM, é antigo lá, tanto é que se criou uma pós-graduação 

na UFF, a partir do curso superior para os oficiais da PM. Isso também tem, putz grila, 

no mínimo 25 anos....Porque não adianta....Se não mexer na política da base da 

legitimação social, não adianta. Os acadêmicos que vão dar aula nos centros de 

formação das polícias....Todo mundo dá aula lá. Os policiais vão fazer curso nas 

universidades, principalmente...os comandantes, delegados, todo mundo. É UFF, é 

UERJ, é Fundação Getúlio Vargas, UFRJ, alguns de nós são chamados inclusive depois 

para dar aula também lá, na interação, na troca. Eu to te falando de pelo menos 25 anos 

nisso. E aí? (...) Esse papo que eu to tendo com vocês aqui, encerrando a minha carreira, 

eu já tive a dez anos atrás, a vinte anos atrás. 

A polícia não tem autonomia alguma. A polícia não tem autonomia alguma. A polícia é 

palaciana. Ela cumpre a ordem política, a verdadeira, não a declarada da retórica, não é 

o que muitos acadêmicos dizem, alguns que eu gosto muito, dizem que a polícia é 

ingovernável, é bobagem isso. Desculpa, meus coleguinhas. A polícia é extremamente 

governável. Não é a governança que você quer, mas é governança. Tá entendendo? É a 

governança real. Que passam pra ela. Mentira que a polícia é ingovernável, bobagem. 

Bem palaciana. Cumpre as ordens, de vez em quando dá um probleminha ou outro, mas 

ela atende bem, não é? Atende bem. Pra mudar isso, só a sociedade mudando o seu 

comportamento. Enquanto ela tiver nessa lógica do Dick Vigarista...É o esperto...que 

chega no caminho e se dá mal, é isso. Nós somos cidadãos muito espertos. A esperteza é 

isso: educação pública sem qualidade, escola privada cara e também sem qualidade, 

com raras exceções, tanto na pública quanto na privada, hospital público, atendimento 

público hospitalar sofrível, ou paga um plano de saúde caro que também te atende mal, 

caríssimo, né? O cara bota a arma na tua cabeça no sinal de trânsito, vítima de bala 

perdida - o Rio de Janeiro é um lugar que tem índice oficial de bala perdida. Tinha, né, 

agora já tão segurando isso. E é bom que tenha, eu (não) sou contra não. É melhor 

visualizar do que deixar não visível. Você paga sobretaxa de condomínio por causa de 

segurança, seguro de carro por causa de segurança, é burrice, é burrice da sociedade. 

Que paga caríssimo por essa história toda e não tem serviços do Estado. 
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*** 

 

 Testemunho Fátima Pinho: Integrante do Movimento Mães de Manguinhos 

 

Meu nome e Fátima dos Santos Pinho de Menezes, tenho 43 anos, nasci aqui mesmo no 

Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, dia 05 de fevereiro de 1974, 

resido em Manguinhos. 

O Paulo Roberto (filho), ele tinha, assim, uma dificuldade na fala que ele era gago, 

então, na escola, tinha muito preconceito nele, mas esse negocio de bullying não era tão 

visado quanto é agora, e ele se calava, né? Ele tinha problema no ouvido, que ficava 

pulgando, eu sempre botava o algodão, mas sempre pulgava e dava um...no ouvido 

dele. Então, eu não sei se foi por causa disso que ele ficou muito revoltado com o 

negócio de escola, ele teve muito problema com negócio de escola, aí depois, com o 

tempo, também em casa, o pai dele não ligava muito pra ele, aí negócio de 

bater...Depois pegou certa idade, passou a fugir de casa, não ficava mais dentro de casa, 

mas me lembro que com uns 13, 14 anos começou a ficar fora de casa. Aí, no sinal fazia 

malabares, vender doce, aí teve esse problema com o pai dele e esse negócio de escola, 

aí começou reclamação na escola, né. O pai dele ia lá, tinha que ir receber na escola, e 

ele passava vergonha na escola e tal e ele passava a não vir mais pra casa, ia pra escola e 

não vinha mais pra casa. Passava, ficava dois ou três dias fora de casa e (eu) ficava aqui 

no centro procurando ele, aí (eu) achava, levava pra casa, chegava em casa o pai 

discutia com ele. (...) Pegava ele de madrugada...que era a hora que eles voltavam pra 

ali e levava pra casa.  

Aí depois, começou a ter problema e ser preso...de furtar... passou indo preso, 

cumprindo lá (no Instituto Padre) Severino. Começou com um mês, aí saía, aprontava 

de novo, ficava de novo no Padre, até que pegou internação, Pegou internação e acho 

que com dois meses de internação, três, saía...aí foi cumprir o CRIAM, só que o 

CRIAM, é aquele ditado, quem acredita no CRIAM? CRIAM você entra com um pé 

dentro e um pé fora. Aí te pergunto se é pra criança cumprir...é não mandar embora, é 

segurar o menor ali, querendo ou não, tinha que segurar ele ali, mas não. Mal chegava 

eles perguntavam (agentes do CRIAM) "Você quer cumprir ou quer ir embora, quem 
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aqui quer cumprir?" Ninguém vai cumprir. O que eles faziam? Mal saía da audiência 

eles já estavam em casa já. "Ah mãe, o cara perguntou se eu quero cumprir e como não 

quero cumprir mesmo, vou embora." "Mas como assim? Não tem essa de perguntar não, 

você tem que cumprir pra não  (esse) negócio de perseguição, polícia bate na porta aí." 

"Ah não mãe, não vou cumprir não".  

Até que depois ficou de maior, foi pro sistema (prisional), ficou um mês lá, de maior, aí 

saiu, aprontou de novo, ficou mais quatro meses em Japeri, aí saiu do sistema de novo e 

por 15 dias. Veio a ser morto por esses policiais de Manguinhos, porque ele questionava 

a abordagem dos policiais, porque os policiais...já teve policial que acabou apreendendo 

ele aqui na Lapa e acabou sendo que esse policial era da UPP lá de Manguinhos. Então, 

esse policial, depois que ele saiu do sistema e que ele começou a ser assim...porque ele 

tinha duas bancas (de vendas), uma no Jacaré e uma na porta de casa, como eu tinha os 

outros de menor, dava pra eu fazer outras coisas e pra olhar a banca, e ele e o outro filho 

ficavam lá no Jacaré. Porque um estudava de noite e quando um não tava estudando ele 

ficava lá, então quando dava certa hora dele ir pra escola, ele ia lá e o outro vinha, e 

ficava assim.  

Aí, tinha que passar pela (morro da) Coreia e esse policial era dessa base da Coreia e 

sempre que ele passava lá, o policial fazia abordagem nele e a abordagem do policial era 

que dava um tapa na cara nele, dava chute no saco, na cabeça, e queria esculachar ele, e 

ele não aceitava, porque no momento que me pega e não tenho nada não pode fazer isso 

comigo, porque abordagem é abordagem, quando me para tem que pegar meu 

documento e fazer averiguação..."eu não to com nada, eu não tenho nada que você 

venha a dizer que to fazendo algo de errado, só to passando pra poder trabalhar na 

banquinha da minha mãe..." e o policial "não quero saber". Toda vez era isso.  

Teve um dia que eu passei com ele e ele "Mãe, vou dar a volta", "Vai dar a volta por 

causa de que?" "Toda vez que eu passo aqui, o policial fica me cercando e eu não vou 

abaixar a cabeça pra ele não". "Que dar a volta o que, seu caminho é esse aqui, não tem 

nada que dar a volta não pra poder sair por causa de policial não, tua passagem é essa 

aqui, teu direito de ir e vir mesmo que você fez as coisas erradas, foi lá na rua, mas você 

cumpriu seu dever, já foi pago o que tinha que pagar." Aí, o policial parou, assim, na 

nossa frente com o fuzil na mão: “E aí seu gordo safado, você vai correr agora?” Eu 

falei "Que isso o que tá acontecendo?" (E o policial) "Aí, ele, esse gordo safado correu, 
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correu pelo que?" Aí, ele (Paulo Roberto) foi, tirou a camisa..."Oh, esse problema já é 

pessoal teu comigo". Ele tirou a camisa "Vem, cai pra mão, vamos cair na mão nós dois, 

então". Foi daí que começou o inferno, esse policial começou perseguição com ele, 

sempre a gente ia pra casa espírita e toda vez a gente fazia esse caminho. E ele ficava 

"Mãe, ele tá falando de mim". "Tá não, tá não". (Eu) fazia tudo pra ele não arrumar 

atrito com ele. Ele "Mãe tá falando de mim". "Tá não". E quando eu virava de costas, o 

policial tava apontando pra outro policial pro meu filho. Esse policial acabou saindo lá 

da favela, mas entrou outro policial, então esse policial sabia quem era meu filho, se 

botasse a mão nele (no Paulo Roberto), ele fazia escândalo, se fizesse abordagem 

violenta ele questionava, aí o povo veio tudo em cima.  

E aí, quando foi no dia 17 de outubro de 2013, era umas 2:00 horas da manhã mais ou 

menos, e ele viu...o irmão dele sofreu uma abordagem e (o Paulo Roberto) questionou a 

abordagem, gritando com os policiais pra largarem o irmão. Aí, o policial largou o 

irmão, o irmão foi embora pra casa pra fazer o curso, aí ele falou com ele, com o irmão 

dele, "Que houve? Ele te bateu, algo assim?" "Não não". "Então, vai pra casa dormir 

que você tem aula amanhã." ...O irmão foi pra casa dormir e ele foi pro outro lado, 

porque esse dia tinha (tido) jogo do flamengo, o flamengo ganhou, tava todo mundo 

comemorando, aí ele foi pra barraca de trás, comemorar com uns colegas dele, aí, isso, 

depois foram entrar no beco pra dormir. O vizinho falou assim: "Ó, vocês tão com 

alguma coisa ai? Tinha um policial, aí atrás, fazendo abordagem no beco aí, lá pra 

dentro. Aí ele "Não, a gente não tá com nada não, a gente só vai dormir, a gente não tá 

com nada não".  

Aí, ele foi, entrou num beco com mais três amigos dele, chegou lá o policial da 

abordagem, largou com quem tava, e foi em cima dele, largou os outros meninos lá, foi 

diretamente nele, aí ele falou que tinha mexido com ele, e meu filho falou com ele "Não 

mexi com o senhor não, sem violência, mexi com ninguém não". Aí ele agarrou no 

colete do meu filho, ele também agarrou no colete dele, e aí que começou o 

espancamento. Meu filho no beco lá, (os policiais) com o fuzil apontado pros (outros) 

moleques pra não correr pra pedir socorro, aí fez o que fez com meu filho. Espancou ele 

até ele desmaiar lá, aí até teve um menino que conseguiu sair, mas aí o policial apontou 

o fuzil pra ele e falou se tivesse corrido..."se correr vou dar um tiro", aí o garoto parou. 

Aí a vizinha escutou e foi me chamar, aí quando corri no beco, tava cheio de polícia já, 

cheio lá. Aí, eu cheguei e tentei entrar e falei "Vou entrar que sou mãe dele e vou 



 

1018 
 

entrar". Aí o policial empurrou...e falei "Vou entrar que sou mãe dele". Passei de baixo 

do braço dele e meu filho já tava desmaiado no chão, aí eu suspendi a cabeça dele e os 

colegas todos olhando, os policiais todos olhando e falou "Ó mãe, nós não tocou nele 

não, SAMU tá vindo aí pra socorrer ele". Eu falei "Não faz isso comigo não, não faz 

isso comigo não". Aí os colegas "Vamo bora, vamo pegar ele assim mesmo, vamo lá". 

Ai os moradores tudo entrou dentro do beco, aí pegamos ele, levamos ele pra pegar um 

taxi. (Um) carro qualquer lá sai, já veio um carro da polícia, mas ali já não tinha mais 

vida. Só veio uma voz assim pra mim "Mãe, faz uma oração que teu filho não tá mais 

aqui não, faz uma oração pra ele que ele não ta mais aqui."  

Aí levamos ele pra UPA assim mesmo, mas dali pra dizer que não tava mais vivo, e esse 

outro filho que foi dormir, quando ele ficou sabendo, ele foi na base (da UPP), ali na 

Coreia, pensando que ele tinha ido pra delegacia. Aí o policial falou assim: "Tu cala a 

boca se não tu vai pro saco preto que nem teu irmão, hein". E ele falou: "Que que 

houve, o que aconteceu? Meu irmão não tá na delegacia não?" "Sai fora se não tu vai 

pro saco preto que nem teu irmão". Aí meu filho tava indo pra delegacia quando a gente 

conseguimos ligar pra ele e ele foi pro UPA. E chegou lá "O que tá acontecendo que 

vão me botar no saco preto que nem o Nego (apelido do Paulo Roberto)? Que tá 

acontecendo?" "Oh, o Nego acabou de morrer, eles mataram o Nego". Aí, lá na porta da 

UPA, os policias foi pra lá e falou "Vocês calam a boca, se não vai pro saco preto 

também". Todo mundo se revoltou. 

Porque eles falaram que meu filho era problema da favela e eles sabem bem qual o 

problema da favela, não é meu filho, nunca foi ele. O problema da favela foi eles (a 

UPP) terem entrado, porque eles só vieram pra fazer família sofrer, tivemos muita perda 

depois da UPP entrar, não trouxe benefício nenhum pra morador, só trouxe mesmo a 

discórdia. Perda de filho, violência entre moradores, eles mesmo...tinha morador que 

nunca foi xingado, gente idosa de 82 anos ser xingado, até tapa na cara muita mãe já 

levou por questionar abordagem dos filhos, senhoras (que), independente de ter trafico 

ou não, nunca tinham sido xingadas por ninguém, e eles entrar, sabendo que é idosa e 

xingar, isso aí não tinha antes da UPP. Por isso que, vira e mexe, tem problema com a 

UPP e morador, porque os abusos, eles são muito abusados, mechem com morador, 

entram na casa, se você tem algo de valor na casa eles levam, aí se você fala alguma 

coisa (para questionar), eles (dizem) que tão tirando ladrão, aí eles apontam a arma na 
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sua cara, eu não sou obrigada a aceitar isso, nem na minha casa eles entram, eu não 

deixo entrar. 

A UPP entrou, é só tapa na cara direto, a gente tudo presenciando isso, tudo na frente de 

crianças. Você entra na favela e pergunta se as pessoas gostam de UPP, se gostam de 

policial, não gostam. Porque eles (os moradores) estão na favela, lá dentro, e veem a 

violência, as crianças lá, pequenininhas, veem as pessoas (os policiais) pegar pedra de 

laje, tijolo, e tacar na cabeça da pessoa já rendida, de joelho no chão. Quem é que vai 

gostar disso? 

E na minha laje, porque vira e mexe eu to na minha janela, eu moro no segundo andar, 

então tem a esquina, e eles às vezes param na esquina lá e ai passam os moleques ou até 

estudante mesmo... (A polícia) parou esses dias uns meninos, aí da janela eu to 

olhando...Os garoto tudo de mão pro alto, encostado na parede sem nada de grave, sem 

nada, tá sem nada. Aí chegou um policial perto de um pretinho e deu um chute tão forte 

no saco do menino que o garoto caiu de joelho. Cara eu vi aquela cena comecei a 

questionar...ele (o policial): "Sai da janela se não vou dar um tiro na tua janela". Falei 

"Então dá um tiro na minha janela". Segunda vez já que isso acontece... "Então dá um 

tiro na janela ou trabalha direito, os meninos tão sem nada, pega a identidade do garoto 

e vê". Não é assim não, o garoto caiu de joelho, deu um chute tão forte no garoto que 

caiu de joelho no chão. 

Infelizmente, minha filha, não tem como eu passar por isso, essa cena toda que meu 

filho sofreu, e ver jovem passando pela mesma situação e não fazer nada. E de noite eles 

matam, se é isso de dia, imagina de noite. Eu questionei...Esse meu filho que foi 

ameaçado (no dia do morte do Paulo Roberto), ele veio do Jacaré - porque a filha dele 

mora no Jacaré - aí o policial parou...dois meninos, e conforme ele vinha, parou ele 

também. Eu tava conversando com a vizinha na rua e fiquei olhando. (O policial) "Tá 

com o documento?" O menino "To". E ele lá parado com a mão pro alto na parede, o 

policial revistou ele, e por fim da revista deu um chute na canela do meu filho. Mó 

chutão na canela. Aí falei "Essa abordagem que vocês fazem?" E meu filho: "Qual foi? 

Eu não to com nada e o senhor faz isso comigo?" (O policial) "Cala a boca, que se foda, 

se foda, se foda." (Se) você manda ele se foder também, você é preso por desacato. Mas 

não sabe o que ele fez com morador...o cara sem nada, já fez a revista nele, sem 

flagrante nenhum, o cara desarmado sem nada, vai lá e da um chute no cara...Ele deu 
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um chute na canela do meu filho do nada e eu ali presenciando. Aqui é meio 

complicado, é isso que a gente vive no nosso dia a dia de favela é isso aqui. (...) To 

cansada de ver isso e eu to com muito medo de ter outra perda e eu não quero ter mais 

perda. Já vi muito garoto que foi nascido e criado, estudavam com meu filho, perdendo 

a vida a troco de nada, que não tava fazendo nada...  

Eles disseram que (os policiais responsáveis pela tortura e morte do Paulo Roberto) foi 

afastado. Assim, no caso no dia que aconteceu com meu filho, eles tava tudo em volta, 

mas assim eu não foquei nos policiais. As testemunhas que estavam com meu filho, 

falaram que tinha mais de 15 policiais. Em todo caso, seria todo mundo que deveria 

estar detido, não só esses policiais. Então, assim, conforme eles falaram "Fizemos 

merda, fizemos merda", passando radio pra outros pedindo reforço, porque sabiam que a 

favela ia se movimentar, que acontece, conforme eles bateram no meu filho, saiu um 

por um e ficou os cinco. E acho que nem os cinco que ficaram lá foram os autores do 

ato, mas eu não foquei muito nos policiais, eu foquei no meu filho, então assim eu não 

sei muito bem dizer quem são os policiais nem nada. Mas disseram que eles foram 

afastados, mas pra mim não é nada, porque podem estar até do meu lado agora, pra cima 

e pra baixo, e eu não sei quem é. Mas eram seis policiais que foram indiciados, mas um 

veio a óbito...disse que foi morto em combate, eu não sei, e agora tem cinco policiais lá 

e sei que ta rolando (o processo). 

Depois veio o Paulo Henrique...(depois) do caso (foi que) começou também. Ficou 

muito revoltado, mas não sei qual o problema dele porque, ele não roubava não fazia 

nada de errado, ele vendia as coisa dele direitinho, ele ficava no sinal vendendo as 

coisinhas dele, era o único que tinha continuado, porque os outros pararam de ficar no 

sinal. Ele ia pro sinal vender os doces, fazer os malabares dele...aí depois da morte do 

Paulo Roberto, ele também ficou muito revoltado e ai que começou a roubar direto, 

entrou no sistema (socioeducativo), ficou 10 meses no CRIAM e agora, esse ano, foi pra 

maior (sistema prisional)...Eu também não sei como que tá o processo dele, porque a 

gente entra pela internet (e) não consta nada, fiz a carteirinha e até agora não ficou 

pronta. O moço deu sete dias e já foi pra dois meses e até agora não ficou, não era o 

esperado.(...) Só sei noticia dele quando a mãe do menino que tá lá preso com ele, 

também da cela,  manda recado...E as coisas também, que eu compro pra ele, aí eu 

mando pela mãe do rapaz e leva pra ele, porque não tem como mandar coisas pra ele, 

não entra com protocolo (do pedido de carteira de visita), só entra com carteirinha. 
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Eu ainda não fui na Defensoria pra ver o caso dele, tenho até medo de ir fazer o 

processo, tirar ele e também ter o mesmo fim do irmão...Ah do jeito que tá rolando na 

favela, lá em Bangu tá mais seguro...A maioria dos presos que tavam preso lá com ele 

(Paulo Roberto) no (socioeducativo), a maioria desses meninos, (tá) tudo morto. (...) Do 

jeito que está onde eu moro, eu quero que ele fique lá, porque você, mesmo que você 

tenha passagem no sistema, não esteja fazendo nada, não tenha passagem no tráfico, não 

esteja roubando, mas esteja parado na esquina de casa, eles (policiais) não querem 

saber, eles metem o couro em cima, mete bala em cima, depois pergunta quem era a 

pessoa...Se eles (policiais) entrarem, você tem que correr pra não tomar tiro, e se você 

correr e se tu é homem, vai levar tiro nas costas e aí? E ele como já tem passagem no 

sistema, pra dizer que ele era do trafico é um minuto. 

Eu comecei a participar, assim, bem no dia no velório do meu filho veio muita gente, 

nunca vi de onde saiu tanta gente, nesse dia veio tanta gente, tanta gente de todos 

lugares veio gente.(...) Aí, depois do velório dele, passou e quando fez um mês, eu fui 

procurada pelo Fórum (Social de Manguinhos), apesar que no mesmo dia, o Fórum 

Social de Manguinhos me procurou pra me dar um apoio, pra mim não deixar ficar 

assim, pra mim cair na luta por justiça, porque ele tinha o direito de ir e vir na favela 

onde eu morava. Então, ele tinha o direito de ir e vir onde fosse, aí eu ganhei o apoio do 

Fórum....Infelizmente, veio a acontecer  outros casos na favela, de outras mães 

perderem seus filhos, aí eu teci a rede, conheci as Mães de Maio, a Justiça Global e 

outras pessoas...Aí se formaram as Mães de Manguinhos, que no caso sou eu, Ana Paula 

e Janaina, que são as mães que perderam os filhos. Na verdade tem mais, só que nem 

todas querem ir pra luta, porque muitas tem medo, muitas foram ameaçadas, muito 

problema de saúde. Eu também tenho problema de saúde muito sério, mas to me 

arrastando, tem dia que não to pra nada - hoje é meu dia de choro de ficar isolada, aí 

fico isolada -, mas to na luta por justiça.  

Infelizmente, ele não volta mais, mas eu tenho outros filho, então tenho que lutar por 

esses meus filhos que estão a, porque até os pequenos não tem mais direito de ir e vir, 

não querem saber de idade não, eles param qualquer criança. Às vezes, vocês que estão 

fora, não moram em favela, não sabem a realidade que a gente passa dentro da favela. 

Porque outro dia foi um tiroteio um caveirao entrou numa rua na frente la da minha rua 

na esquina da minha casa meus filhos tavam na pracinha brincando porque a pracinha é 
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na esquina da minha casa tem a pracinha la entao tava meu genro brincando ja ia dar 5 

horas por ai brincado e ai começou uns tiro e eles correram nisso que els correram 

correu um deles, correu o outro e meu outro cabeludo ficou pra tras. Nisso que eles 

correram eu olhei pra janela e to vendo so os tiros batendo no chao o caveirao numa rua 

pra dentro da favela não queria saber se tinha crianca ou não a favela tem muita criança 

na favela e eles não queriam saber disso, dando tiro, batendo no chão e meus filhos 

vinham correndo sorte que apareceu um menino de moto puxou ele pelo cabelo e puxou 

ele porque se ele sai ia levar um tiro nas costas 

A gente tá dando muito apoio pra mães (com quem) que acontece isso. A gente vai dar 

um apoio, palavras de conforto pra ela não desistir do filho dela, independente do que o 

filho dela era ou foi, eles (os policiais) não tem o direito de matar. Se é (envolvido com 

crime) é dever dele prender e se não tava trocando tiro, porque a gente sabe que se tava 

trocando tiro tinha risco de morrer, (se) não tava fazendo nada de errado e ele passou 

sofreu uma abordagem e foi morto, a mãe tem que cair na luta mesmo, cair na luta. Sei 

que é difícil mesmo, a gente tá por ai...às vezes (estão) fazendo umas perguntas e (a 

gente) tem que falar tudo que aconteceu...Então, pra elas que tão entrando agora, é 

muito triste, muito dolorido pra elas. Então, é um conforto que ela não desiste do filho 

dela, independente do fato. Não é porque morreu que acabou, entendeu? E que ela entre 

na luta...Infelizmente, tem muita mãe que tem mais de um filho...Então, nosso intuito é 

esse, de dar apoio, de ela não ficar em depressão, porque muita mãe entra em depressão. 

A sensação é de impunidade, porque ali eles (o sistema de justiça) julgam muito quem 

morreu...a vítima que é acusada, não é quem cometeu (a execução). Eles querem saber o 

que o morto fazia, quem o morto era, se tinha tráfico onde ele morreu, se o morto era 

envolvido com o tráfico, se o morto era isso ou aquilo. A mãe já tá sofrendo com a 

morte do filho e querem saber se o filho era traficante? Complicado né...E ali eles já 

sabem de tudo que o nosso filho é, já vem o relatório completo já, é parte do sistema já, 

sabem quem era teu filho, então você não precisa falar mais nada, não tinha nem lógica 

dele (o juiz, o defensor público dos policiais) ficar fazendo esses tipo de pergunta. 

Até no caso Eduardo, a gente ficou chocada que eles arquivaram o processo do 

Eduardo, menino de nove anos (que) levou tiro na cabeça na porta de casa com celular 

(na mão). Deve achar que isso foi normal? 
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O intuito deles (policiais), ali, era exterminar o Paulo Roberto, foi tanto que os meninos 

(que estavam juntos) sofreram pressão psicológica, (mas) não sofreram um arranhão, 

não apanharam, não foi espancado, não sofreram nada. Foi pressão psicológica, de ver o 

colega ser espancado com fuzil na cara e não poder fazer nada, nem questionar, porque 

aquele que questionava, eles também encostavam o fuzil na cara. E teve um que morreu 

(depois), que a gente não sabe nem como morreu, a gente descobriu que o garoto 

morreu porque a família foi procurar ele, porque (ele) não era de dormir fora de casa. (A 

família) foi dar queixa na delegacia...foi fazer um BO (boletim de ocorrência) que o 

filho tava desaparecido...aí, na delegacia, o policial virou pra madrasta dele..."Ó, tem 

um corpo no IML, vai dar um pulinho lá pra ver se é ele". Aí, chegou no IML e era o 

garoto, que saiu de uma festa e quando a família foi procurar tava morto, disse que foi 

acidente de moto e a gente não sabe o que aconteceu, até porque ele era testemunha do 

caso do meu filho e ele prestou depoimento no dia 23, se não me engano...foi a 

reconstituição do crime e ele participou foi no dia 23 ou 24 alguma coisa assim. 

Conversando lá com as mães, lá na creche (em Manguinhos), a mãe tava lá e falei pra 

ela que to na luta dos direitos dos filhos que nós perdemos, "Ah, você entra na luta?"... 

É, os policiais entram no meu apartamento e olha que não é nem favela não, 

apartamento, eles entraram na minha casa e levaram os brinquedos todinhos...brinquedo 

tava bom, novo na caixa de presente que ganharam de natal, que não foi usado ainda, 

tudo na embalagem, jaqueta do meu marido, tênis, casaco dos meus filhos, eles levaram 

tudo. Cheguei na delegacia apontei pro homem que levou, o homem nem deu 

importância, "Vê lá no lixo". Nem ligou..."Olha lá no lixo, se ta lá", mandou olhar no 

lixo! Você acha que tá no lixo? Coisa boa dentro da casa vai pegar pro lixo? Vai levar 

pra casa deles (policiais) ué!...Se você filmar (a ação dos policiais), vai levar tapa na 

cara...(...) Assim, então, a gente não pode nem ficar falando muito porque acontece 

mesmo...Ele (policial) bota as algemas na mão e faz não sei o que, chegou a estourar o 

tímpano do menino na porrada... 

Você quer que teu filho saia de lá bom (já se referindo a depois que é preso), mas eles 

só fazem isso lá dentro. Os filhos saem de lá pior. Você fala (para o seu) filho "Não sai 

de lá pior...", ele (diz) "Que? Eu não fiz nem a metade do que eu (dizem que eu) fiz e 

ainda apanhei pra ir pra lá, então vou fazer mesmo". 



 

1024 
 

Sente falta né...(falando do Paulo Roberto)... E de estar todos eles juntos...Às vezes, lá 

em casa, tenho vontade de fugir para o lugar onde vou todo final de semana levar meus 

filhos...e não voltar mais pra favela. Porque sempre que a gente volta é "mataram um 

menino, mataram fulano, mataram cicrano", todo mundo que já conheço. Sábado e 

domingo...eu saí do evento que teve lá, eu nem esperei acabar, fui embora, ai minha 

nora ligou "ah Fátima, acabaram de matar um menino aqui agora no Mandela", (eu) 

falei "Ah, não acredito". Aí sábado quando foi de tarde, teve um tiroteio também no 

Manguinhos, saí de lá um tiroteio danado, não sei se mataram alguém, mas tava cheio 

de reportagem no IML..."Ah meu filho, mataram alguém aí". Então, eu to cansada, cara, 

de ver os filhos crescendo...e sendo morto, entendeu? As crianças tudo sem esperança 

de vida, muitos tem vontade de crescer na vida, mas não cresce porque a vida é 

interrompida entendeu? É morto, ou alguma coisa acontece pra ele cair no sistema (de 

privação da liberdade). 

 

*** 

 

 Tortura de Seis Jovens em Santa Teresa pela Polícia Militar (2015) 

 

Em dezembro de 2015, oito policiais da Unidade de Polícia Pacificadora abordaram seis 

jovens nas proximidades do bairro de Santa Teresa. Estes foram questionados sobre a 

posse de substâncias entorpecentes e posteriormente torturados por cerca de 40 minutos 

para que confessassem eventual prática criminosa. O Ministério Público apresentou 

duas denúncias, uma em relação à prática de tortura e outra em relação aos crimes de 

roubo, atentado violento ao pudor e lesão corporal, dos policiais contra os jovens. 

Ambos os processos seguem pendentes de julgamento. 

No  madrugada do dia 25 de dezembro de 2015, ao retornarem de uma comemoração 

natalina em três motocicletas, as vítimas foram abordadas por oito policiais militares, 

possivelmente por estarem sem capacete. Após estacionarem em um muro na própria 

via pública, as vítimas foram indagadas sobre a posse de substâncias entorpecentes. 
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Com a negativa, e almejando a confissão de algum dos jovens, uma vez que nenhuma 

substância foi encontrada, os policiais iniciaram uma sessão de 40 minutos de tortura. 

A vítima J.N. foi agredida com tapas na orelha e ameaçada de morte. O jovem M.S. foi 

agredido com um socos, chutes, e com uma faca aquecida em um isqueiro o que 

provocou queimaduras em seu braço direito. M.O. foi agredido por chutes e com uma 

faca aquecida em um isqueiro, provocando queimaduras em seu pênis. Dois dos jovens 

foram obrigados, mediante grave ameaça, a praticar sexo oral um no outro, fato este 

ordenado por um policial, registrado em vídeo por outro e presenciado por todos os 

demais. Todos os demais jovens foram agredidos e tiveram seus bens subtraídos pelos 

policiais. A mãe de uma das vítimas relatou que os policiais ameaçaram todos os jovens 

de morte caso os mesmos fossem encontrados na rua.  

Após os fatos acima descritos, as vítimas, que tinham entre 13 e 23 anos, foram 

liberadas pelos policiais. Toda a abordagem durou cerca de 47 minutos. 

O caso ganhou ampla repercussão midiática em decorrência da circulação do vídeo 

capturado pela viatura policial. e durante os meses de janeiro e fevereiro de 2016, uma 

série de notícias foram veiculadas em diversos jornais, como o Extra, G1, R7, O Dia e 

Agência Brasil. Em todos os casos, os nomes dos policiais militares foram amplamente 

divulgados, ressaltando-se a vinculação destes com a Unidade de Polícia Pacificadora 

da Coroa/Fallet/Fogueteiro. O jornal O Dia apresentou fatos que não constam nas 

denúncias apresentadas pelo Ministério Público, tais como a queima do cabelo e do saco 

escrotal de pelo menos uma das vítimas (não identificada). Afirma-se também que todas 

as vítimas teriam sido obrigadas a ficar nuas, incluindo a criança de 13 anos. Tal 

informação também foi reproduzida pelos jornais R7, Agência Brasil, e G1. Essa 

informação também não foi apresentada pelo Ministério Público no ato da denúncia. O 

jornal Extra destacou que as filmagens capturadas pelo carro policial registraram gritos 

de dor, fazendo com que o policial manobrasse a viatura para impedir a continuidade da 

gravação. Foi destacado o caráter excessivo das abordagens policiais na região nesse 

caso e em outros, além de contradições encontradas nos relatos dos policiais. 

O Ministério Público ofereceu duas denúncias em face dos policiais militares: uma por 

tortura em ação penal que tramita no juízo da 34ª Vara Criminal da Capital 

(recentemente declinada para a Auditoria Militar); e outra por lesão corporal, atentado 

violento ao pudor e seis roubos, na ação penal que tramita perante o juízo da Auditoria 
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de Justiça Militar. O processo relacionado ao crime comum foi distribuído ao cartório 

da 34ª Vara Criminal e em 13/01/2016 foi proferida decisão determinando a prisão 

temporária de todos os acusados. Naquela data, a vítima J.N., menor de idade, não foi 

ouvida por estar hospitalizada em razão das agressões sofridas. Relatou-se ainda que 

haveria um nono policial envolvido, o qual não foi identificado. Essa alegação não foi 

suscitada novamente.  

Em 12/02/2016, foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos acusados. 

Em 27/04/2016, em cumprimento a decisão proferida em Habeas Corpus pela 6ª 

Câmara Criminal do TJ, foram expedidos os alvarás de soltura de todos os acusados, 

que restaram prejudicados ou por decisão superveniente ou pela prisão na Justiça 

Militar. Após as Audiências de Instrução e Julgamento, foi proferido despacho em 

17/11/2016 determinando que as partes se manifestassem em alegações finais. 

Entretanto, com a entrada em vigor da lei 13.491/17, que fixa a competência da justiça 

militar para julgar e processar os crimes militares, em 30/11/2017, o juízo declinou 

competência em favor da Auditoria Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Paralelamente, em 16/02/2016, foi distribuído à Auditoria da Justiça Militar a ação 

penal referente aos crimes militares, a qual respondem os mesmos acusados pela prática 

do crime de lesão grave, atentado violento ao pudor, e roubos. A denúncia foi recebida 

em 18/02/2016, quando foi decretada a prisão preventiva de todos os acusados.  

Em 25/04/2017 foi expedido o alvará de soltura de todos os acusados por decisão 

unânime da 6ª Câmara Criminal em sede de habeas corpus, fundamentada no excesso de 

prazo. Posteriormente, foi suscitado conflito de jurisdição que declarou competente a 5ª 

Câmara Criminal. Apesar disso, ainda não houve nova decisão, e a liberdade já 

concedida aos acusados será mantida até, pelo menos, decisão superveniente, o que 

ainda não ocorreu. 

Em 25/04/2018, após o indeferimento de uma série de pedidos de revogação das prisões 

preventivas, uma vez ouvidos todos os acusados (duas vezes), testemunhas, e vítimas, e 

após consecutivas redesignações de audiências por erros materiais que nunca foram 

explicados, foi determinada abertura de vista às partes para manifestação em diligências 

ou alegações finais. 
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 Tortura de A.J. por Policiais Militares do Batalhão de Policiamento de Choque 

da Polícia Militar (2017) 

 

A.J. foi detido, em 10/04/2017, por policiais militares do Batalhão de Policiamento de 

Choque da Polícia Militar e autuado em flagrante no art. 37 da Lei de Drogas, em razão 

da suposta posse de um rádio transmissor e de uma pretensa “confissão espontânea”. 

Esta, na verdade, se deu mediante agressões corporais. Destaque-se que A.J. possui 

histórico de transtorno mental. 

A mãe da vítima conta que ao comparecer no local de detenção foi recebida com 

xingamentos e teve uma arma apontada na sua direção. Segundo A.J., os policiais 

exigiram o pagamento de R$600,00 em troca da sua liberação. No dia seguinte, a mãe 

de A.J. compareceu à 54ª DP, sendo recebida por um policial civil e impedida de entrar 

em contato com o filho; provavelmente para que não testemunhasse as lesões sofridas 

por este no momento da prisão. 

A.J. ficou dois dias preso na delegacia e responde a processo criminal. No momento da 

sua saída da delegacia, ele apresentava hemorragia nos olhos e equimoses nos arcos 

costais, tendo relatado à mãe que, durante a detenção, sofreu, por parte de policiais 

militares, socos no rosto e nas costelas. Disse, também, que não foi examinado 

adequadamente pelo perito responsável pelo Exame de Corpo de Delito, e que as 

agressões se deram com o propósito de obtenção de informações e da incriminação 

própria e de terceiros. Foi registrado o flagrante quanto ao art. 333 do CP contra A.J. e a 

“confissão espontânea” quanto à suposta utilização do rádio em colaboração ao tráfico.  

A denúncia contra A.J.  foi recebida em 04/07/2017, estando o processo criminal, em 

agosto de 2018, na etapa de citação do réu. Não há nenhuma informação sobre 

investigações relacionadas à tortura sofrida na delegacia. 
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14.2 - Atuação do Ministério Público 

A Atuação do Ministério Público na Defesa Dos Direitos Humanos: Entre a Tutela 

Coletiva e a Persecução Penal  

Tiago Joffily67 

 

1. Introdução  

 

O presente artigo é inspirado em palestra proferida por ocasião do I Encontro Nacional 

– MP: Pensamento Crítico e Práticas Transformadoras, realizado na Escola Superior do 

Ministério Público de São Paulo, no mês de setembro de 2014. Naquela ocasião, 

membros do Ministério Público de todo o país, assim como juristas, professores e 

intelectuais convidados, debateram criticamente sobre o momento de inflexão por que 

passa o Parquet brasileiro, de um modelo tradicional atrelado à defesa dos interesses do 

Estado, para um modelo democrático, comprometido com a transformação social e a 

efetivação dos direitos fundamentais, individuais e sociais, expressos na Constituição de 

1988. Em toda minha trajetória no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

sempre me revezei entre Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva e Promotorias de 

Justiça Criminais. Dessa experiência prática, a percepção que restou foi a de que a 

forma com que o MP atua nessas duas frentes ilustra bem o conflito institucional que 

ainda existe entre uma atuação comprometida com o rigoroso respeito aos direitos 

fundamentais, em especial pela efetivação dos direitos sociais, e uma atuação ainda 

impregnada pela lógica da Defesa Social, da manutenção da Lei e da Ordem, que vê nos 

direitos humanos não o fundamento do Estado de Direito, mas um empecilho para o 

controle social eficiente daqueles costumeiramente tratados como desviantes, 

antagonistas ou inimigos. Trata-se, evidentemente, de uma generalização. E, como todas 

as generalizações, não retrata fielmente a realidade, nem daqueles que atuam na tutela 

coletiva, nem dos que atuam na área criminal. Ainda assim, acredito que existem 

fundamentos empíricos suficientes a embasar a tese de que há uma diferença sensível 

entre a forma como o Ministério Público brasileiro atua na fiscalização da execução das 

políticas públicas em geral (saúde, educação, direitos das crianças e dos adolescentes, 

defesa do meio ambiente, etc) e a forma como ele atua na fiscalização daquelas 

                                                        
67Professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Promotor de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro.  
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atividades estatais tradicionalmente relacionadas à política de segurança pública, em 

especial no que diz respeito ao reconhecimento e fortalecimento das diretrizes traçadas 

no âmbito das instâncias democráticas de participação e controle social dessas mesmas 

políticas.  

A existência dessa dicotomia, aliás, foi confirmada, recentemente, em pesquisa de 

campo conduzida pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP), em 

parceria com a Secretaria de Reforma do Judiciário e o Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), publicada sob o título Advocacia de interesse público 

no Brasil: a atuação das entidades de defesa dos direitos da sociedade e sua interação 

com os órgãos de litígio do Estado. A pesquisa teve por objetivo geral avaliar como as 

entidades de defesa de direitos da sociedade civil interagem com o Ministério Público e 

com a Defensoria Pública”. Para tanto, foram ouvidas, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, 103 entidades da sociedade civil, atuantes nas mais variadas áreas 

temáticas e sediadas em 23 diferentes estados da federação. Especificamente sobre as 

formas de interação entre essas entidades e o Ministério Público, o resultado da 

pesquisa revelou que:  
(...) elas tendem a se alterar de acordo com (...) a temática que a 
entidade trabalha. Assim, entidades que trabalham com questões 
fundiárias e com temas relativos a questões criminais tendem a ter 
uma relação de antagonismo com o Ministério Público e a estarem em 
lados opostos de ações judiciais. Muitas entidades que trabalham com 
a questão agrária apontam para um processo de ‘criminalização’ dos 
movimentos sociais e de luta social nesta área promovido por uma 
parcela dos membros do MP. Tais atores afirmam que há uma ‘cultura 
institucional’ de criminalização de tais movimentos que coloca ‘muito 
peso na dimensão criminal de certas questões sociais em vez de atuar 
na promoção e garantia de direitos. Alguns entrevistados acreditam 
que esta postura de uma parcela do MP vai contra a sua função 
institucional de defesa do Estado e da sociedade e que em alguma 
medida atenta contra a própria democracia, já que ela pressupõe a 
existência de movimentos sociais. Outro exemplo seria o de algumas 
entidades que trabalham com a temática da criança e do adolescente 
que afirmam que a postura do MP em relação aos jovens em conflito 
com a lei vai, em muitos casos, no sentido repressivo em vez de 
buscar focar no acesso a direitos fundamentais.68 
 

Como busco demonstrar no texto, essa atitude refratária do Ministério Público na área 

criminal acaba impactando negativamente a execução da política de segurança pública 

tal como idealizada, com consequências graves para a efetivação dos direitos humanos. 
                                                        
68Advocacia de interesse público no Brasil: a atuação das entidades de defesa dos direitos da sociedade e 
sua interação com os órgãos de litígio do Estado/ Coordenador: José Rodrigo Rodriguez – Brasília: 
Ministério da Justiça, Secretaria de Reforma do Judiciário, 2013. p. 77.  
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Em que pese não se possa eximir o Ministério Público e seus membros da decisão 

política de orientar sua atuação em sentido diverso do programado, busco, ao final, 

apresentar uma possível explicação para essa postura aparentemente desviante, 

identificando no próprio modelo de segurança cidadã difundido pelo PNUD brechas por 

onde acabam penetrando os discursos contemporâneos de exceção ou de flexibilização 

dos direitos humanos.  

 

2. Direitos Humanos e Segurança Pública  

 

2.1 A atuação do Ministério Público na defesa dos direitos sociais  

 

Não pretendo me deter nesse ponto, mas acho que não seria problemático afirmar, aqui, 

que os Promotores de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, da Educação, os Promotores 

de Justiça da Infância e da Juventude (não infracional), do Idoso e da Pessoa com 

Deficiência, todos eles adotam uma postura sinérgica em relação às deliberações dos 

respectivos conselhos de políticas públicas. De maneira geral, pode-se dizer que, no 

âmbito da tutela coletiva, a luta do Ministério Público é a mesma luta dos movimentos 

sociais organizados. E é exatamente por isso que o Ministério Público cresce em 

reconhecimento popular. Uma maneira simples, mas ainda assim legítima, de ilustrar o 

que foi dito acima é por meio da análise das atas das Reuniões Ordinárias do Grupo 

Nacional de Direitos Humanos (GNDH)69, órgão do Conselho Nacional de 

Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG).  

Na ata da III Reunião Ordinária de 2012, por exemplo, realizada na cidade de Belo 

Horizonte, foi deliberado e aprovado pelos integrantes da COPEDUC o objetivo 

estratégico de, no prazo de 15 meses, “fomentar a aproximação do MP com os 

Conselhos do FUNDEB e de Alimentação Escolar da União, dos Estados e dos 

Municípios (das capitais) para acompanhar seu devido funcionamento”. Antes disso, na 

IV Reunião Ordinária da COPEIJE, ocorrida em dezembro de 2010 na cidade de 

Fortaleza, reconheceu-se expressamente que  
                                                        
69No GNDH estão congregados representantes do Ministério Público, indicados pelos respectivos Chefes 
institucionais, com atuação em matéria de tutela coletiva. O GNDH é subdividido em sete comissões 
temáticas: a Comissão Permanente de Defesa da Saúde – COPEDS; a Comissão Permanente de Defesa 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso – COPEDPI; a Comissão Permanente da Infância e da 
Juventude – COPEIJ; a Comissão Permanente de Defesa de Direitos Humanos em Sentido Estrito – 
COPEDH; a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – 
COPEVID; a Comissão Permanente de Educação – COPEDUC; e a Comissão Permamente do Meio 
Ambiente, Habitação, Urbanismo e Patrimônio Cultural – COPEMA. 
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os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos 
deliberadores de políticas públicas em matéria de infância e 
adolescência, por força do artigo 204, inciso II da Constituição da 
República e do artigo 88, inciso II da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA), 
sendo os únicos gestores do Fundo de Direitos da Criança e do 
Adolescente ou Fundo da Infância e Adolescência (FIA), conforme 
artigo 214, caput, da Lei Federal nº 8.069/90 (ECA). 
  

Na área da saúde, a preocupação com o fortalecimento dos mecanismos de participação 

popular na formação da política pública é igualmente uma constante. Na II Reunião 

Ordinária de 2014, foi aprovado pela COPEDS o seguinte enunciado:  
Cabe ao Ministério Público, no que concerne à diretriz constitucional 
da participação da comunidade, fiscalizar as composições paritárias 
dos conselhos de saúde, suas estruturas, funcionamento e verbas de 
custeio. Para tanto, deverá articular com as administrações públicas e 
os próprios conselhos o cumprimento das disposições da RES. 453 do 
Conselho Nacional de Saúde, com o fito de agregar maior efetividade 
aos ditames do Ac. 1660/2011 – TCU. 
  

Três anos antes, na II Reunião Ordinária de 2011, realizada em Vitória/ES, a mesma 

COPEDS já teria aprovado uma série de enunciados contrários a todo e qualquer tipo de 

privatização do SUS, demonstrando total sintonia com os movimentos sociais, que 

incluíram, dentre as diretrizes aprovadas na 14ª Conferência Nacional de Saúde, a de: 

“garantir que a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as esferas de gestão e 

em todos os serviços, seja 100% pública e estatal”70. Mesmo no âmbito da Comissão 

que cuida de questões afetas aos direitos humanos em sentido estrito há clara sincronia, 

como se verá, entre os enunciados ali aprovados e a política de segurança pública tal 

como formatada pelas instâncias de controle popular. Bastante ilustrativo quanto a isso 

são os Enunciados aprovados pela COPEDH por ocasião da IV Reunião Ordinária de 

2014, realizada no Rio de Janeiro.71  

                                                        
70Confira-se, a respeito, a Diretriz 5, do Relatório Final da 14ª CNS, disponível em http://conselho.saude. 
gov.br/14cns/docs/Relatorio_final.pdf.  
71São eles: “1. Enunciado 16/2014: O Ministério Público brasileiro deve discutir, urgentemente, baseado 
na realidade social e no pensamento criminológico, o crescente encarceramento de pessoas, que tem se 
mostrado causa de aumento da criminalidade e fomentador da exclusão social; 2. Enunciado 17/2014: O 
Ministério Público brasileiro deve discutir com profundidade modos alternativos de atuação criminal, 
incentivando meios de controle social que não ensejem a mera criminalização de condutas; 3. 
Enunciado18/2014: O Ministério Público brasileiro deve discutir propostas legislativas que contemplem a 
disponibilidade da ação penal, com possibilidade de aplicação, pelo Órgão de execução, como forma de 
exclusão do processo, de remissão, isolada ou cumulada com outras medidas de controle social não 
estigmatizantes, observada a homologação judicial; 4. Enunciado 19/2014: O membro do Ministério 
Público brasileiro, no exercício de suas atribuições criminais, deve privilegiar meios de interpretação e 
aplicação da lei penal destinados a reduzir a criminalização desnecessária e o encarceramento de pessoas, 
tais como os princípios da insignificância e da adequação social; 5. Enunciado 20/2014: O Ministério 
Público brasileiro deverá privilegiar a concessão de liberdade provisória; em não sendo o caso, antes de 
manifestar-se pela necessidade da custódia preventiva, deverá esgotar a análise, justificadamente, sobre o 
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O problema – e esse é o ponto central do presente artigo – é a resistência por parte dos 

Promotores e Procuradores de Justiça que atuam diretamente no funcionamento do 

Sistema de Justiça Criminal em adequar-se às diretrizes democraticamente 

estabelecidas.  

 

2.2 Política Nacional de Segurança Pública  

 

Passados 25 anos da Constituição da República, o Brasil não conta, ainda, com uma 

Política Nacional de Segurança Pública propriamente dita. De acordo com o breve 

histórico apresentado por Luiz Eduardo Soares, o campo da segurança pública, nos anos 

imediatamente posteriores à transição democrática e à edição da Constituição de 1988, 

teve a marca do imobilismo e da indiferença,  
resignando-se os gestores federais a dar continuidade às práticas 
tradicionais” de viés autoritário. Em uma palavra -,resume o autor,- a 
transição democrática não se estendeu à segurança pública, que 
corresponde a um testemunho vivo de nosso passado obscurantista e, 
do ponto de vista dos interesses da cidadania, ineficiente. Ainda que 
as realidades estaduais e regionais sejam muito diferentes, as 

                                                                                                                                                                   
cabimento de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPP), diligenciando para que assim 
possa fazê-lo em todos os autos de prisão em flagrante, mesmo sem provocação da defesa; 6. Enunciado 
21/2014: O Ministério Público brasileiro deverá privilegiar a concessão de custódia domiciliar em 
substituição à prisão provisória ou definitiva, nos termos da lei processual, às nutrizes, às mães de filhos 
crianças e às gestantes que estejam submetidas à privação de liberdade; 7. Enunciado 22/2014: O 
Ministério Público brasileiro deve adotar, no âmbito de suas atribuições, providências judiciais e 
extrajudiciais destinadas a impedir a privatização do sistema prisional, integrante do sistema de segurança 
pública e, portanto, insuscetível de delegação, concessão ou financiamento por parcerias público-
privadas; 8. Enunciado 23/2014: O Ministério Público brasileiro, em eventual atuação conjunta de seus 
ramos, deverá monitorar, periodicamente, os contratos e os convênios firmados entre a União e os 
Estados que prevejam repasses financeiros voltados a implantar melhorias no sistema prisional, incluindo 
a construção de novas unidades; 8.1. Para isto, propõe-se que o CNPG firme Termo de Cooperação 
específico com o DEPEN do Ministério da justiça. 9. Enunciado 24/2014: O Ministério Público deverá 
adotar no sentido da implementação de políticas públicas de atenção integral às mulheres em situação de 
privação de liberdade e egressas do sistema prisional, bem como de ações voltadas às questões de gênero 
e diversidade sexual nas unidades prisionais, considerando, como padrões mínimos de tratamento às 
pessoas LGBT privadas de liberdade, aqueles estabelecidos na Resolução Conjunta nº 1, de 15/04/2014, 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária; 10. Enunciado 25/2014: O Ministério Público brasileiro deverá atuar de modo a assegurar à 
mulher em situação de privação de liberdade estrutura prisional e condições de custódia compatíveis com 
as suas peculiaridades de gênero, tais como eventual gestação, aleitamento e convivência familiar com os 
filhos crianças e adolescentes, a serem observadas a partir de seu ingresso no estabelecimento prisional; 
11. Enunciado 26/2014: O Ministério Público deverá zelar pelo pronto e efetivo cumprimento da 
Resolução nº 5, de 2/9/2014, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no sentido de se 
abolir dos estabelecimentos prisionais, todas as práticas vexatórias, desumanas ou degradantes para 
controle de acesso de visitantes, adotando-se, em substituição, revistas invertidas ou meios tecnológicos 
não invasivos”.  
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instituições da segurança pública tornaram-se, via de regra, parte do 
problema, em vez de solução72.  

De fato, foi somente no segundo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), ainda no 

calor do episódio que ficou conhecido como o “sequestro do ônibus 174”, no Rio de 

Janeiro, que se apresentou, pela primeira vez em nossa história democrática recente, um 

Plano Nacional de Segurança Pública. Apesar de assim denominado, o documento 

editado no ano 2000, na opinião de Soares, “não atendia aos requisitos mínimos que o 

tornassem digno daquela designação”. Faltava-lhe  
a vertebração de uma política, o que exigiria a identificação de 
prioridades, uma escala de relevâncias, a identificação de um conjunto 
de pontos nevrálgicos condicionantes dos processos mais 
significativos, de tal maneira que mudanças incrementais e articuladas 
ou simultâneas e abruptas pudessem alterar os aspectos-chave, 
promovendo condições adequadas às transformações estratégicas, 
orientadas para metas claramente descritas. 
  

Assim, diante da ausência de um plano suficientemente estruturado, de uma política 

nacional sistêmica, a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), também 

ocorrida durante o segundo governo FHC, trouxe poucos resultados práticos, já que os 

recursos para lá destinados acabaram sendo “absorvido[s] pela força da inércia”, 

rendendo-se “ao impulso voluntarista que se resume a fazer mais do mesmo”73 Ainda de 

acordo com o relato de Soares, um Plano Nacional de Segurança Pública com os 

requisitos necessários para tratar o problema de forma sistêmica, em suas múltiplas 

dimensões sociais e institucionais, foi adotado pela União já no primeiro ano do 

governo Lula, tendo por base documento elaborado pelo Instituto Cidadania, sob a 

Coordenação de Antônio Carlos Biscaia, Benedito Mariano, Roberto Aguiar e Luiz 

Eduardo Soares74. A colocação do Plano em prática teria ficado a cargo da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), então chefiada próprio Luiz Eduardo 

Soares, e deveria ser executada em seis etapas: 1ª) construção de um consenso político 

com os governadores em torno do Plano; 2ª) elaborar um esboço de normatização do 

Sistema Único de Segurança Pública(SUSP) e de desconstitucionalização das polícias; 

3ª) instalação, pelos governos estaduais e municipais, de Gabinetes de Gestão Integrada 

da Segurança Pública (GGI’s); 4ª) reforço e não contingenciamento dos recursos do 

                                                        
72SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. 
In Estudos Avançados, vol. 21, n. 61, São Paulo, set./dez. 2007. p. 86.  
73SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. 
In Estudos Avançados, vol. 21, n. 61, São Paulo, set./dez. 2007. p. 83-85. 
74O texto integral do Plano está disponível 
em:http://www.dhnet.org.br/redebrasil/executivo/nacional/anexos/pnsp.pdf.  
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FNSP; 5ª) encaminhamento ao Congresso Nacional de proposta de emenda 

constitucional desconstitucionalizando as polícias e de projeto de lei criando o SUSP; 

6ª) celebração solene do Pacto pela Paz com os 27 governos estaduais, ratificando a 

adesão ao Plano Nacional de Segurança Pública.  

Segundo o relato do Secretário Nacional de Segurança Pública à época, a execução do 

que fora planejado não progrediu em razão de recuo do próprio Presidente da República, 

que “reviu sua adesão ao Plano e desistiu de prosseguir no caminho previsto, porque 

percebeu – na interlocução com a instância que, à época, se denominava ‘núcleo duro 

do governo’ – que fazê-lo implicaria assumir o protagonismo maior da reforma 

institucional da segurança pública, no país, ou seja, implicaria assumir a 

responsabilidade pela segurança, perante a opinião pública”75.  

Ainda que frustrada a execução do Plano Nacional durante o primeiro governo Lula, 

não se pode dizer que a temática da segurança pública tenha ficado de todo esquecida, 

de modo a perpetuar a tradição de total ausência de políticas públicas para a área. Já em 

agosto de 2007, foi lançado pelo governo federal o Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania – PRONASCI, conforme disciplinado na Lei nº 11.530/07. Para 

Soares, “do ponto de vista dos princípios matriciais, o PRONASCI reitera o Plano 

Nacional de Segurança Pública do primeiro mandato do presidente Lula, o qual, por sua 

vez, incorporava, sistematizava e explicitava o que já estava, embrionária ou 

tacitamente, presente no Plano Nacional do governo Fernando Henrique Cardoso”. 

Todos esses documentos estão baseados numa mesma pauta de valores consensuais, 

segundo a qual “direitos humanos e eficiência policial não se opõem; pelo contrário, são 

mutuamente necessários, pois não há eficiência policial sem respeito aos direitos 

humanos”. Da mesma forma, não seria correto “opor prevenção a repressão qualificada; 

ambas as modalidades de ação do Estado são legítimas e úteis, dependendo do 

contexto”. Afinal, “empregar a força comedida, proporcional ao risco representado pela 

resistência alheia à autoridade policial, impedindo a agressão ou qualquer ato lesivo a 

terceiros, não significa reprimir a liberdade de quem perpetra a violência, mas preservar 

direitos e liberdades das vítimas potenciais"76. 

                                                        
75 SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. 
In Estudos Avançados, vol. 21, n. 61, São Paulo, set./dez. 2007. p. 88. 
76SOARES, Luiz Eduardo. A Política Nacional de Segurança Pública: histórico, dilemas e perspectivas. 
In Estudos Avançados, vol. 21, n. 61, São Paulo, set./dez. 2007. p. 92.  
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Em que pese o discurso de complementaridade entre prevenção da violência e repressão 

qualificada do crime, não há como negar que o foco assumido a partir da implantação 

do PRONASCI é claramente no sentido de privilegiar ações preventivas. De fato, das 17 

diretrizes estabelecidas no art. 3º, da Lei nº 11.530/07, apenas uma delas (a do inciso 

IX) refere-se ao incremento da atuação repressiva do Estado; todas as demais vinculam-

se a estratégias multidisciplinares de redução das condições econômicas, sociais, 

urbanísticas, educacionais, sanitárias, etc, que propiciam a prática de condutas 

violentas77.  

De fato, para além de uma política de governos, o modelo de segurança cidadã adotado 

pelo PRONASCI segue o paradigma que vem sendo oficialmente difundido pela ONU 

desde a década de 90 do século passado. Segundo o relato uniforme dos especialistas da 

área, o conceito de segurança cidadã é corolário da noção mais ampla de segurança 

humana, paradigma fomentado pela ONU a partir do fim da Guerra Fria como 

substituto do modelo de segurança nacional, até então vigente. De acordo com Héctor 

Serrato:  
O conceito de desenvolvimento humano, introduzido pelo PNUD no 
começo dos anos noventa, refere-se ao aumento das categorias e de 
oportunidades de escolha das pessoas. A segurança humana, termo 
conhecido a partir de 1994, implica que os indivíduos façam uso 
dessas opções de maneira segura e absolutamente livre. (...) Na 
medida em que a violência e o delito atentam contra a vida, as 
liberdades e os bens de homens, mulheres, meninos e meninas de uma 
sociedade, criam obstáculos à luta contra a pobreza e produzem 
efeitos corrosivos sobre a governabilidade democrática e o 

                                                        
77 “Art. 3º. São diretrizes do Pronasci: I - promoção dos direitos humanos, intensificando uma cultura de 
paz, de apoio ao desarmamento e de combate sistemático aos preconceitos de gênero, étnico, racial, 
geracional, de orientação sexual e de diversidade cultural; II - criação e fortalecimento de redes sociais e 
comunitárias; III - fortalecimento dos conselhos tutelares; IV - promoção da segurança e da convivência 
pacífica; V - modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional; VI - valorização 
dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários; VII - participação de jovens e 
adolescentes, de egressos do sistema prisional, de famílias expostas à violência urbana e de mulheres em 
situação de violência; VIII - ressocialização dos indivíduos que cumprem penas privativas de liberdade e 
egressos do sistema prisional, mediante implementação de projetos educativos, esportivos e 
profissionalizantes; IX - intensificação e ampliação das medidas de enfrentamento do crime organizado e 
da corrupção policial; X - garantia do acesso à justiça, especialmente nos territórios vulneráveis; XI - 
garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação dos espaços públicos; XII - observância 
dos princípios e diretrizes dos sistemas de gestão descentralizados e participativos das políticas sociais e 
das resoluções dos conselhos de políticas sociais e de defesa de direitos afetos ao Pronasci; XIII - 
participação e inclusão em programas capazes de responder, de modo consistente e permanente, às 
demandas das vítimas da criminalidade por intermédio de apoio psicológico, jurídico e social; XIV - 
participação de jovens e adolescentes em situação de moradores de rua em programas educativos e 
profissionalizantes com vistas na ressocialização e reintegração à família; XV - promoção de estudos, 
pesquisas e indicadores sobre a violência que considerem as dimensões de gênero, étnicas, raciais, 
geracionais e de orientação sexual; XVI - transparência de sua execução, inclusive por meios eletrônicos 
de acesso público; e XVII - garantia da participação da sociedade civil”.  
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desenvolvimento humano.(...) Nesse contexto, a segurança cidadã é 
concebida como um tipo de proteção circunscrito às ameaças 
provenientes de atos violentos ou criminosos e se caracteriza como um 
aspecto diferenciado e medular da segurança humana. Como resultado 
do enquadramento, que, tradicionalmente, se concentravam quase com 
exclusividade na estabilidade estatal e na conservação do regime, 
correm e ampliam seu foco de atenção em direção ao bem-estar das 
pessoas e aos direitos humanos, reposicionando a cidadania como 
principal objeto de proteção estatal. Em suma, a segurança cidadã é 
consequência de uma condição necessária, embora não suficiente, da 
segurança humana, que, em última análise, é a derradeira garantia do 
desenvolvimento”78.  

 

O conceito de segurança humana foi oficialmente apresentado pelo PNUD no Relatório 

de Desenvolvimento Humano do ano de 1994 (RDH, 1994), enquanto que a expressão 

segurança cidadã ganharia maior visibilidade a partir da edição do relatório intitulado A 

democracia na América Latina: rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos, de 

2004, patrocinado pelo mesmo PNUD79.  

Mesmo antes disso, no entanto, a adoção do novo modelo de segurança já era fomentada 

pelos organismos internacionais, especialmente em relação aos países latino-

americanos, conforme se pode ver do guia produzido, em 2001, pelo Centro 

Internacional para a Prevenção da Criminalidade (CIPC), pelo Banco Mundial e pela 

Câmara de Comércio de Bogotá, com o sugestivo título de Parcerias Público-Privadas 

e segurança cidadã: guia para ação. No texto, a mudança de paradigma em matéria de 

políticas de segurança pública é assim apresentada:  
Por mais de 20 anos, gestores públicos, legisladores e até mesmo a 
opinião pública apostaram em um modelo de segurança pública com 
resultados ineficazes. As políticas de segurança foram concebidas a 
partir da lógica de uma atuação predominantemente reativa e baseada 
na aplicação da lei penal. Assim, acreditava-se que a segurança 
pública seria feita exclusivamente por meio de uma política conhecida 
na América Latina como‘mano dura’ (‘mão forte’ ou ‘punho de ferro’, 
em português): para combater o crime, mais repressão, mais penas, 
mais prisões. Segundo essa concepção, somente a polícia, o sistema 
judiciário e a administração penitenciária seriam responsáveis por 
conter o aumento da criminalidade. Como já foi apontado e 
comprovado por todas as estatísticas criminais disponíveis, esse 
modelo não funcionou. Os investimentos estatais no endurecimento 
das leis penais, na construção de presídios e na valorização de uma 
polícia rígida e distante da população surtiram pouquíssimo efeito na 
redução da violência, não servindo para desestimular a ocorrência de 
novos crimes, nem para melhorar a sensação de segurança da 

                                                        
78SERRATO, Hector R. Rumo a uma política integral de convivência e segurança cidadã na América 
Latina: Marco conceitual de interpretação – ação. PNUD, 2007. p. 6-8.  
79 Disponível em http://www.pnud.org.br/pdf/TextoProddal.pdf.  
 



 

1037 
 

população. Um bom exemplo foi o que ocorreu no início da década de 
2000 em alguns países da América Central, onde as medidas 
ultrarrepressivas levaram a um aumento indiscriminado das detenções, 
permitindo que lideranças se fortalecessem dentro das prisões e 
gangues se organizassem em âmbito nacional. Um dos maiores 
problemas desse modelo está na supervalorização da atuação reativa, 
deixando em segundo plano a dimensão preventiva, ou seja, as ações 
destinadas a intervir nas causas profundas que levam ao crime e à 
violência80.  

 

Ainda de acordo com o Guia, em substituição ao modelo focado no incremento da 

repressão, um novo paradigma de segurança cidadã deve pautar-se pelos seguintes os 

princípios básicos:  
Proteção do cidadão. O objetivo da segurança cidadã deve ser a 
proteção do cidadão, e não mais a defesa do Estado. Alguns marcos 
legais definem a segurança cidadã como um direito dos cidadãos. Ao 
ser entendida como um direito social, a segurança cidadã exige a 
implementação de políticas públicas integrais que envolvam diferentes 
áreas de governo e que contem com ampla participação da sociedade 
civil (comunidade, ONGs, iniciativa privada, universidades) para 
terem maior impacto, resultados e sustentabilidade.  
Enfoque transversal. A segurança cidadã e a prevenção da 
criminalidade e da violência estão baseadas em um enfoque 
transversal que requer o envolvimento de atores de diferentes setores 
(segurança e justiça, mas também desenvolvimento social, educação, 
saúde, urbanismo e outros) a fim de responder de maneira 
multidisciplinar às problemáticas de segurança. 
Prioridade para as estratégias de prevenção. Ou seja, em vez de atuar 
somente depois que o problema aconteceu, busca-se uma 
compreensão das causas e dinâmicas da violência para desenhar ações 
que evitem a ocorrência de mais crimes ou situações de violência. 
Para isso, fica clara a necessidade de realizar diagnósticos 
aprofundados sobre cada realidade, com informações sobre os autores, 
as vítimas e as condições em que a violência se manifesta, da mesma 
forma que sobre os fatores de risco e proteção presentes em cada 
comunidade.  
Aperfeiçoamento das atividades de controle e repressão. A repressão e 
o controle da criminalidade são essenciais e devem ser aperfeiçoados. 
Isso significa que as estratégias repressivas ou de controle devem se 
basear menos no uso da força e mais no uso da inteligência e 
tecnologias.  
Segurança, um bem público. Finalmente, por constituir um direito de 
todos, a segurança cidadã não deve ser orientada por interesses 
particulares. Este é um ponto de partida fundamental no que tange ao 
envolvimento de outros setores na área da segurança cidadã”81.  

 
                                                        
80 13 PNUD. Parcerias Público-Privadas e segurança cidadã: guia para ação. 2004. p. 21. Disponível 
em http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Parcerias_Publico-Privadas-
FINAL.pdf. 
81PNUD. Parcerias Público-Privadas e segurança cidadã: guia para ação. 2004. p. 20. Disponível em 
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Parcerias_Publico-Privadas-
FINAL.pdf.  
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Assim, evidenciado o contexto internacional em que é editada a Lei nº 11.530/07, resta 

clara a adesão, ao menos formal, do Brasil ao modelo de segurança cidadã fomentado 

pela ONU. Da mesma forma, os debates que vêm sendo travados no âmbito das 

instâncias de construção democrática de uma política nacional de segurança pública 

indicam uma nítida orientação no sentido da adoção do novo paradigma da segurança 

cidadã, com clara prioridade para as estratégias transversais de prevenção e absoluto 

respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, saltam aos olhos os princípios e diretrizes 

aprovados na 1ª Conferencia Nacional de Segurança Pública (CONSEG), realizada em 

agosto de 2009. Embora não haja espaço aqui para transcrever todos os princípios 

aprovados, muito menos na íntegra, é importante tentar resumir ao menos as linhas 

gerais do que foi ali deliberado e aprovado acerca do que se espera de uma Política 

Nacional de Segurança Pública:  

 

Princípio 1) Ser uma política de Estado que proporcione a autonomia administrativa, financeira, 

orçamentária e funcional das instituições envolvidas, nos três níveis de governo, com 

descentralização e integração sistêmica do processo de gestão democrática, transparência na 

publicidade dos dados e consolidação do Sistema Único de Segurança Pública - SUSP e do 

Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, com percentual 

mínimo definido em lei e assegurando as reformas necessárias ao modelo vigente;  

Princípio 3) Ser pautada pela defesa da dignidade da pessoa humana, com valorização e respeito 

à vida e à cidadania, assegurando atendimento humanizado a todas as pessoas, com respeito às 

diversas identidades religiosas, culturais, étnico-raciais, geracionais, de gênero, orientação 

sexual e as das pessoas com deficiência. Deve ainda combater a criminalização da pobreza, da 

juventude, dos movimentos sociais e seus defensores, valorizando e fortalecendo a cultura de 

paz;  

Princípio 6) Ser pautada na intersetorialidade, na transversalidade e na integração sistêmica com 

as políticas sociais, sobretudo na área da educação, como forma de prevenção do sinistro, da 

violência e da criminalidade, reconhecendo que esses fenômenos tem origem multicausal 

(causas econômicas, sociais, políticas, culturais, etc.) e que a competência de seu enfrentamento 

não pode ser de responsabilidade exclusiva dos órgãos de segurança pública;  

Princípio 7) Reconhecer a necessidade de reestruturação do sistema penitenciário, tornando-o 

mais humanizado e respeitador das identidades, com capacidade efetiva de ressocialização dos 

apenados, garantindo legitimidade e autonomia na sua gestão, privilegiando formas alternativas 

à privação da liberdade e incrementando as estruturas de fiscalização e monitoramento;  

Princípio 8) Estar fundamentada no fortalecimento da família, na educação como garantidora da 

cidadania e de condições essenciais para a prevenção da violência. Deve ser assumida por todos 
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os segmentos da sociedade com vistas ao resgate de valores éticos e emancipatórios. Deve ainda 

considerar os trabalhadores da área como educadores, enfatizando sua formação humanista;  

Princípio 9) Estabelecer um sistema nacional de conselhos de segurança autônomos, 

independentes, deliberativos, participativos, tripartites para favorecer o controle social nas três 

esferas do governo, tendo o Conselho Nacional de Segurança Pública - CONASP como 

importante instância deliberativa de gestão compartilhada.  

 

Já dentre as diretrizes aprovadas na 1ª CONSEG, merecem destaque, por guardarem 

maior afinidade com o objeto desse trabalho:  

 

Diretriz 7) Policiamento comunitário - Desenvolver e estimular uma cultura da prevenção nas 

políticas públicas de segurança, através da implementação e institucionalização de programas de 

policiamento comunitário, com foco em três aspectos: um, dentro das instituições de segurança, 

com estudos, pesquisas, planejamento, sistemas de fiscalização e policiamento preventivo, 

transparência nas ações policiais, bem como a própria reeducação e formação das forças 

policiais, reduzindo a postura militarizada; dois, com programas educativos de prevenção dentro 

das escolas, famílias, movimentos sociais e culturais e a comunidade como um todo; três, 

apoiados no desenvolvimento de redes sociais e intersetoriais para a criação de uma ampla rede 

de prevenção e segurança;  

Diretriz 8) Desmilitarização das polícias - Realizar a transição da segurança pública para 

atividade eminentemente civil; desmilitarizar as polícias; desvincular a polícia e corpos de 

bombeiros das forças armadas; rever regulamentos e procedimentos disciplinares; garantir livre 

associação sindical, direito de greve e filiação político-partidária; criar código de ética único, 

respeitando a hierarquia, a disciplina e os direitos humanos; submeter irregularidades dos 

profissionais militares à justiça comum;  

Diretriz 22) Penas alternativas - Priorizar na agenda política, administrativa e financeira dos 

governos para a estruturação de um Sistema Nacional de Penas e Medidas Alternativas, criando 

estruturas e mecanismos nos Estados e o Distrito Federal, no âmbito do Executivo, estruturando 

e aparelhando os órgãos da Justiça Criminal e priorizando as penas e medidas alternativas, a 

justiça restaurativa e a mediação de conflitos;  

Diretriz 28) PRONASCI - Implantar, manter e aprimorar o Programa Nacional de Segurança 

Pública com a Cidadania (PRONASCI) em todos os espaços do território nacional;  

Diretriz 33) Maioridade penal - Manter a maioridade penal em 18 anos e o tempo de 

cumprimento de medidas sócio-educativas de acordo com a legislação vigente.  
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Para não dizer que as diretrizes são todas no sentido de uma atuação mais humana e 

comedida do poder punitivo, há no texto final apenas duas, dentre as quarenta propostas 

aprovadas, que se poderia chamar de punitivistas e mais alinhadas à lógica, também 

presente na cartilha difundida pela ONU, de repressão qualificada ao crime organizado. 

São elas:  

 

Diretriz 34) Combate ao crime organizado - Implementar uma Política Nacional de Combate ao 

Crime Organizado para intensificar, ampliar e realizar ações policiais qualificadas, criar sistema 

de bloqueio de celulares e rádios em presídios como medida de soberania e proteção a toda a 

população, com vistas à redução da violência e criminalidade, e ao combate estratégico do crime 

organizado de todos os tipos. Para isto, se necessário, deve-se: identificar o ciclo criminal de 

cada região, reforçar o policiamento rodoviário e instalar postos policiais nas rotas do tráfico; 

criar unidades especializadas integradas às unidades de inteligência para atuarem em centros 

urbanos e rurais, rodovias, portos, aeroportos e fronteiras; envolver o Poder Judiciário, 

Ministério Público, Polícias e outros órgãos nas ações; modernizar o ordenamento jurídico; criar 

Varas Criminais Especiais para o Crime Organizado; acabar com a estrutura prisional 

criminalizatória e promover punições severas; e  

Diretriz 40) Crimes contra policiais – Tipificações específicas de crimes cometidos contra 

profissionais de segurança e operadores do direito.  

 

No âmbito do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP), a 

orientação não destoa daquilo que se deliberou na primeira e única CONSEG, 

merecendo destaques as seguintes, dentre as 14 medidas que compõem o último Plano 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária, aprovado em 26 de abril de 201182:  

 
Medida 1: Sistematizar e institucionalizar a Justiça Restaurativa;  

Medida 2: Criação e implantação de uma política de integração social dos egressos do sistema 

prisional;  

Medida 3: Aperfeiçoamento do sistema de penas e medidas alternativas à prisão;  

Medida 6: Prisão provisória sem abuso;  

Medida 8: Fortalecimento do controle social;  

Medida 13: Gestão legislativa (face à criminologia midiática e ao populismo penal);  

Medida 14: Construção de uma visão de justiça criminal e justiça social;  

 
                                                        
82Texto integral disponível em http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/plano-
nacional.  
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Na mesma linha, o Plano Nacional de Direitos Humanos, que, após os debates travados 

na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, chegou à sua terceira etapa (PNDH-

3), incorporando, no Eixo Orientador IV, a temática da Segurança Pública e do Combate 

à Violência. Conforme resumido no próprio Decreto presidencial nº 7.073/09:  
 
Em linhas gerais, o PNDH-3 aponta para a necessidade de ampla 
reforma no modelo de polícia e propõe o aprofundamento do debate 
sobre a implantação do ciclo completo de policiamento às corporações 
estaduais. Prioriza transparência e participação popular, instando ao 
aperfeiçoamento das estatísticas e à publicação de dados, assim como 
à reformulação do Conselho Nacional de Segurança Pública. 
Contempla a prevenção da violência e da criminalidade como diretriz, 
ampliando o controle sobre armas de fogo e indicando a necessidade 
de profissionalização da investigação criminal. Com ênfase na 
erradicação da tortura e na redução da letalidade policial e carcerária, 
confere atenção especial ao estabelecimento de procedimentos 
operacionais padronizados, que previnam as ocorrências de abuso de 
autoridade e de violência institucional, e confiram maior segurança a 
policiais e agentes penitenciários. Reafirma a necessidade de criação 
de ouvidorias independentes em âmbito federal e, inspirado em 
tendências mais modernas de policiamento, estimula as iniciativas 
orientadas por resultados, o desenvolvimento do policiamento 
comunitário e voltado para a solução de problemas, elencando 
medidas que promovam a valorização dos trabalhadores em segurança 
pública. Contempla, ainda, a criação de sistema federal que integre os 
atuais sistemas de proteção a vítimas e testemunhas, defensores de 
Direitos Humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte.  
Também como diretriz, o PNDH-3 propõe profunda reforma da Lei de 
Execução Penal que introduza garantias fundamentais e novos 
regramentos para superar as práticas abusivas, hoje comuns. E trata as 
penas privativas de liberdade como última alternativa, propondo a 
redução da demanda por encarceramento e estimulando novas formas 
de tratamento dos conflitos, como as sugeridas pelo mecanismo da 
Justiça Restaurativa.  

 

3. Teoria e prática em matéria de segurança pública no Brasil  

 

Não sou ingênuo a ponto de dizer que há um discurso claro e coerente por parte do 

Estado brasileiro acerca da política de segurança pública a ser seguida. No entanto, a 

partir dos textos acima referidos, é razoável afirmar que há uma grande distância entre 

as diretrizes e princípios aprovados nas Conferências, nos Conselhos e nos Planos em 

vigor e o discurso midiático que incentiva o populismo penal. Para ficar apenas em 

reivindicações que volta e meia circulam nas listas internas de discussão dos membros 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, reverberando os editoriais dos 

principais meios de comunicação, não se vê nos textos construídos democraticamente 
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propostas como: aumento de penas, maior incriminação de condutas, maior 

encarceramento de pessoas, fortalecimento da guerra às drogas, redução da maioridade 

penal, restrição de direitos humanos. Na Introdução ao Plano Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária de 2011, a encruzilhada por que passa a política criminal hoje é 

apresentada de forma nua e crua, tendo a instância democrática responsável pela 

definição da política nacional sido enfática ao explicitar o caminho que escolheu seguir:  
Temos duas direções a tomar. A primeira é continuar alimentando a 
espiral da criminalidade: apoiar o endurecimento penal, aumentar as 
taxas de encarceramento, adotar o modelo de super-prisões, ignorar a 
seletividade penal, idolatrar a pena privativa de liberdade, eleger as 
facções criminosas como problema central, apoiar a privatização do 
sistema penal, combater apenas a corrupção da ponta, judicializar 
todos os comportamentos da vida, potencializar o mito das drogas, 
enfraquecer e criminalizar os movimentos sociais e defensores de 
Direitos Humanos e considerar o sistema prisional adjacente e 
consequente das polícias. A segunda é criar uma nova espiral, da 
cidadania e da responsabilização: reduzir as taxas de encarceramento, 
descriminalizar condutas, ter modelos distintos de prisões para cada 
segmento, combater a seletividade penal, buscar menos justiça 
criminal e mais justiça social, investir na justiça restaurativa, 
empoderar a população para busca de solução dos conflitos, priorizar 
as penas alternativas à prisão, eleger o sistema prisional como 
problema central, fortalecer o Estado na gestão do sistema penal, 
combater todos os níveis da corrupção, enfrentar a questão das drogas 
nas suas múltiplas dimensões (social, econômica, de saúde, criminal), 
fortalecer o controle social sobre o sistema penal e ter política, método 
e gestão específica para o sistema prisional.  

 

Essas são políticas construídas com um olho na Constituição da República e outro na 

realidade social e carcerária. Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, o mundo 

ocidental vem experimentando uma guinada política que coloca em sério risco o modelo 

do Estado de Bem Estar Social, que nunca tivemos no Brasil, mas que, de qualquer 

forma, é uma promessa da Constituição de 1988. Com o fim da Guerra Fria, a 

concessão que o sistema capitalista fazia aos reclamos da esquerda, de melhor 

distribuição de renda e de maior inclusão social, foi diminuindo, retomando-se um 

discurso de pleno liberalismo econômico, no que acabou ficando conhecido como 

neoliberalismo. A política neoliberal, dentre outras estratégias, defende o enxugamento 

do Estado, até que fique reduzido, basicamente, às estruturas necessárias ao 

funcionamento do livre mercado. Nesse contexto, não há espaço legítimo para 

investimentos em políticas públicas que levem a uma maior inclusão social – objetivo 

que não faz parte da pauta neoliberal –, mas apenas naquelas diretamente relacionadas à 

manutenção da estabilidade política e econômica, dentre as quais destaca-se uma 
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segurança pública comprometida com o controle das classes subalternas, e não com sua 

emancipação. Essa lógica, do uso crescente da força para conter os reclamos de uma 

sociedade cada vez mais desamparada em seus direitos fundamentais, pode ser bem 

vista na forma como os governos (todos eles: federal, estadual e municipal) reprimiram 

as manifestações populares de junho de 2013. Numa avaliação retrospectiva mais 

ampla, pode-se constatar os efeitos dessa tendência neoliberal (que atinge até mesmo 

governos ditos de esquerda) refletidos nos números do sistema carcerário brasileiro.  

De 1990 até o final de 2013, no período subseqüente à expansão do neoliberalismo (ou 

desde a queda do muro de Berlim, o que dá no mesmo), a população carcerária cresceu 

no Brasil mais de 500%, segundo os dados do DEPEN, saltando de 90 mil presos, em 

1990, para 574 mil presos, em 2013. No mesmo período, a população brasileira cresceu 

apenas 36%. Ou seja, a taxa de crescimento da população carcerária foi 13 vezes maior 

do que a taxa de crescimento da população em geral. Nenhum fenômeno criminal pode 

explicar esse comportamento por si só, descolado de uma mudança de mentalidade 

sobre o papel da repressão punitiva numa sociedade onde tantos não têm qualquer 

esperança de inserção social efetiva. Tal fenômeno tão pouco seria possível sem a 

participação daqueles que atuam diretamente no sistema criminal. Num Estado de 

direito, onde o controle da força é exercido pelo Poder Judiciário, com o auxílio 

essencial do Ministério Público, nenhuma prisão, provisória ou definitiva, pode ser 

efetivada sem a participação direta de juízes e promotores.  

Ora, se esse incremento absurdo no número de presos ocorre, então é por que esses 

agentes políticos não estão afinados com as políticas de segurança pública, tal como 

definidas pelas instâncias democráticas de controle social. Por alguma razão, em que 

pesem as diversas indicações no sentido da necessidade de um uso parcimonioso do 

poder punitivo, os agentes do sistema criminal continuam atuando em sentido 

diametralmente contrário a este83. E o que torna ainda mais grave essa postura é o fato 

de que, justamente aqui, na área da segurança pública, a atuação do Ministério Público e 

do Poder Judiciário não se limita a um papel indutor ou de controle da execução da 

política pública, como ocorre em outros campos, mas sim de coexecutor dessa política 

ao lado das instâncias policiais. Afinal, dependendo da ideologia adotada, são o 

Ministério Público e o Poder Judiciário os responsáveis pelo aumento ou a diminuição 
                                                        
83A identificação do problema não é nova, já tendo ele sido apontado de forma bastante explícita por João 
Ricardo Dornelles em seu livro Conflito e Segurança: Entre pombos e falcões. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003. p. 93 e ss. O subtítulo do presente trabalho, aliás, é inspirado neste livro.  
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no número de pessoas presas, pelos tipos penais que contribuem mais ou menos para a 

formação da população carcerária, bem como pelas condições materiais da própria 

prisão. O problema do crescimento desmedido e incontrolável das prisões provisórias 

no Brasil ilustra bem esse descompasso entre teoria e prática. Desde a edição da Lei nº 

12.403, de 04 de maio de 2011, que instituiu inúmeras medidas cautelares processuais 

penais diversas da prisão, o número de presos provisórios aumentou no Brasil 

drasticamente, subindo de 169.075 (ou 32,9% do total de presos), em junho de 2011, 

para 216.342 (ou 37,2% do total), em dezembro de 201384. Mais recentemente, em 

junho de 2014, o CNJ divulgou Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil85, onde 

afirma que essa proporção já teria ultrapassado a barreira dos 41%.  

Como se vê, em que pese o acolhimento legislativo da proposta aprovada na CONSEG, 

referendada pelo CNPCP e inserida na Política Nacional de Direitos Humanos, a edição 

da lei que deveria permitir a redução das altas taxas de encarceramento provisório não 

surtiu os efeitos desejados, tendo-se, ao contrário, experimentado um agravamento do 

quadro existente, em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.  

 

4. A contribuição do Ministério Público para o agravamento do problema  

 

A (não) aplicação prática da Lei de medidas alternativas à prisão é apenas um exemplo 

da dissociação que há entre a política de Estado em matéria de segurança pública e a 

atuação concreta dos agentes do sistema criminal. Apesar dos inúmeros esforços 

empreendidos no âmbito da formulação das políticas, os operadores do direito 

(delegados, juízes e promotores) seguem atuando segundo seu próprio paradigma de 

segurança pública, qual seja, o da máxima repressão punitiva. No que pertine 

especificamente ao Ministério Público, um episódio recente bem ilustra essa resistência 

institucional em ver efetivados direitos humanos que servem de garantia frente a abusos 

no exercício do poder punitivo estatal. Trata-se da controvérsia envolvendo a 

implantação no Brasil daquilo que já está previsto na Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) desde 1969, mas que somente agora 

                                                        
84Os dados são oficiais, do DEPEN, e estão disponíveis em http://www.justica.gov.br/seus-
direitos/politica-penal/transparencia-nstitucional/estatisticas-prisional 
85Texto disponível em http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.  
pdf.  
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começa a ganhar efetividade, seja pela pena de alguns magistrados86, seja pela iniciativa 

institucional do próprio Conselho Nacional de Justiça87 ou, ainda, pela apresentação de 

projeto de lei implantando, formalmente, o instituto88.  

Não é propósito desse trabalho aprofundar-se no debate sobre a correção ou não da 

medida89. A controvérsia nos interessa aqui basicamente como reforço argumentativo 

para demonstrar o comportamento relutante de alguns setores do Ministério Público 

brasileiro em ver efetivados direitos que podem conter a expansão irracional do poder 

punitivo. No âmbito especificamente do Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, para além da excitação das listas eletrônicas de discussão entre membros, houve 

pronunciamento oficial quanto ao assunto. Em parecer lançado nos autos do 

procedimento administrativo MPRJ nº 2015.00114630, o Centro de Apoio Operacional 

das Promotorias de Justiça Criminais (CAO Criminal) manifestou-se contrariamente à 

aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 554/2011, com base nos seguintes 

argumentos: a) a implantação da audiência de apresentação do preso no prazo de 24 

horas a partir de sua prisão não é medida útil e necessária para solucionar os problemas 

a que se propõe (combater a tortura e o tratamento cruel ou degradante dispensado aos 

presos), já havendo tratamento normativo suficiente em vigor, especialmente após a 

edição das Leis nº 11.449/07 e 12.403/11, que alteraram o art. 306, do CPP, 

estabelecendo rotinas suficientes para o controle da legalidade e da necessidade da 

prisão; b) o Brasil não apresenta quadro de excesso de presos, mas bem o contrário, 

ocupando “a modesta 36ª colocação” no ranking dos países com maior número de 

presos por cem mil habitantes, de modo que “não há um número excessivo de presos, 

mas sim de crimes”; c) o Projeto de Lei é impróprio, na medida em que pretende “impor 

a todas as unidades da Federação, que convivem com realidades absolutamente 

distintas, a mesma solução para o suposto problema”; d) da mesma forma, o fato da 

iniciativa ser adotada por vários países da América Latina também não impressiona, 

visto que o sistema judicial dos outros países não pode ser comparado ao do Brasil, 
                                                        
86 Nesse sentido, o HC nº 0064910-46.2014.8.19.0000, da Sexta Câmara Criminal do TJRJ, Rel. Des. 
LUIZ NORONHA DANTAS 
87 http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/30506-cnj-tjsp-e-ministerio-da-justica-lancam-projeto-audiencia-de-
custodia. 
88Projeto de Lei do Senado nº 554/2011, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, propõe a 
alteração do §1º, do art. 306, do Código de Processo Penal, para instituir a audiência judicial de custodia 
em 24 horas após a prisão em flagrante.   
89 Quanto ao ponto, recomendo a leitura da trilogia de Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa, 
publicada em http://www.conjur.com.br/2015-fev-13/limite-penal-afinal-quem-medo-audiencia-custodia-
parte.  
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onde não vigora, por exemplo, os institutos do plea bargain e do plea agreement, que 

muito contribuem para o desafogamento das varas criminais; e) a medida é 

extremamente custosa para o Estado, além de perigosa para a sociedade, eis que 

obrigará o Estado a transportar todos presos uma vez mais do estabelecimento prisional 

para a vara criminal, aumentando os riscos de fuga e resgates; f) o Pacto de San Jose da 

Costa Rica, apesar de ratificado somente em novembro de 1992, foi assinado pelo Brasil 

no ano de 1969, época em que, pelas características do regime ditatorial então em vigor, 

faria sentido adotar as cautelas ali previstas, mas “hoje, em pleno regime democrático, 

com o Poder Judiciário fortalecido e independente, efetivamente exercendo seu papel de 

guardião dos direitos e garantias fundamentais, não faz qualquer sentido a defesa do 

referido Projeto de Lei através da utilização da referida convenção, sob o argumento de 

que é necessário atender à pressão de qualquer entidade estrangeira”; g) por último, a 

expressão “sem demora”, prevista no art. 7º, alínea 5, da referida convenção, não 

significa que o preso tenha que ser apresentado ao juiz pessoalmente no prazo de 24 

horas, tratando-se de “equivocado entendimento de texto convencionado há mais de 45 

anos, quando ventos pouco ou nada democráticos sopravam sobre a América Latina”. 

Por todos esses argumentos, arremata a Coordenação do CAO Criminal, “entendemos 

que a aprovação do Projeto de Lei 554/2011 não traria qualquer contribuição para a 

solução do problema que pretende atacar, e ainda criaria ou mesmo agravaria outros 

problemas relativos à segurança pública e à rotina dos órgãos envolvidos, onerando 

ainda mais os já combalidos cofres públicos”.  

Essa manifestação, acredito, adota de forma bastante explícita a lógica que vê nos 

direitos fundamentais um obstáculo na guerra que se acredita travar contra o crime, sem 

ao menos perceber que a tortura é, em si mesma, também um crime, que caberia ao 

Estado prevenir e reprimir de forma qualificada. No parecer, não se nega que: (i) o 

Pacto de San Jose da Costa Rica é um Tratado internacional sobre direitos humanos ao 

qual o Brasil adere90; (ii) que, sendo assim, ele possui força supralegal em nosso 

ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição e acima da legislação interna91; 

(iii) que as normas definidoras de direitos e garantidas fundamentais (direitos humanos) 

têm aplicação imediata92; (iv) que é missão institucional do Ministério Público a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
                                                        
90Conforme Decreto nº 678/92  
91Ex vi do art. 5º, §§2º e 3º, da Constituição da República, e conforme entendimento pacífico do Supremo 
Tribunal Federal (vide, a propósito, o RE 349703, Rel. Min. Carlos Ayres Brito). 
92Art. 5º, §1º, da Constituição da República. 
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indisponíveis93; (v) que há precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos94, 

no sentido de que a audiência de custodia (v.i) é, de fato, meio eficaz para a prevenção 

da tortura95, (v.ii) que ela não pode ser substituída por mera comunicação escrita da 

prisão ao juiz96, e (v.iii) que mesmo prazos de quatro dias ou uma semana não 

satisfazem o requisito da apresentação sem demora do preso ao juiz, constante do art. 

7.5 da Convenção97. Ainda assim, por razões de caráter orçamentário, por conta de uma 

visão de segurança pública ainda fundada na lógica da pura repressão, por uma clara 

identificação com o modelo do superencarceramento, o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro acaba negando vigência a um Tratado internacional de direitos humanos, 

tachando-o de anacrônico e desnecessário. 

Ora, no momento em que Tratados de direitos humanos tornam-se obsoletos face aos 

interesses econômicos e de segurança do Estado, então parece que os ventos que sopram 

sobre a América Latina talvez não sejam mais tão democráticos quanto se quer 

acreditar. Seja como for, a pergunta remanesce: se todo o esboço de política de 

segurança pública, com cidadania, está construída sobre as bases do respeito aos direitos 

humanos, do investimento na prevenção, da redução nos níveis de encarceramento, com 

que legitimidade o Ministério Público segue executando programa absolutamente 

distinto em sua atuação junto ao sistema de justiça criminal? Trata-se de pergunta 

fundamental, da qual uma instituição a quem a Constituição incumbe a defesa do regime 

democrático não se pode furtar. Afinal, se a despeito de todas as indicações no sentido 

de que a tendência expansionista precisa ser interrompida o sistema continua inchando, 

com a participação direta daqueles que deveriam fomentar a execução das políticas 

públicas, com respeito aos direitos humanos, então o risco para a democracia é evidente, 

na medida em que já não haverá a quem recorrer para restabelecer a racionalidade 

republicana do programa constitucional.  

 

5. Prevenção da violência versus Repressão qualificada  

                                                        
93 Art. 127, caput, da Constituição da República. 
94Para um resumo fidedigno e completo da jurisprudência da CIDH sobre o assunto, confira-se a 
publicação Análisis de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia 
de Integridad Personal y Privación de Libertad: (Artículos 7 y 5 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos)/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. -- San José, C.R.: Corte IDH, 2010. 
Disponível em http://www.corteidh.or.cr/tablas/26393.pdf. 
95 Caso Baldeón García.  
96 Casos Tibi e Chaparro Álvarez. 
97 Casos Chaparro Álvarez e Bayarri. Já no caso López Álvarez, em que a vítima foi levada perante um 
juiz no dia seguinte ao de sua detenção, a Corte entendeu que a garantia teria sido atendida. 



 

1048 
 

Conforme visto mais acima, o conceito de segurança humana e seu corolário da 

segurança cidadã foram cunhados e disseminados pela ONU a partir do fim da Guerra 

Fria, numa tentativa de substituir a doutrina da Segurança Nacional, que até então servia 

de paradigma repressivo para os Estados nacionais, por um discurso mais soft, mais 

palatável em regimes ditos democráticos. Como regra, em quase sua integralidade, o 

modelo de segurança cidadã aposta em medidas preventivas contra a violência, atuando 

prioritariamente sobre os fatores multicausais que favorecem a prática de crimes. Já a 

repressão, via sistema de justiça criminal, deveria ser usada de maneira “qualificada”, 

ou seja, com menos confronto bélico e mais inteligência, além de ficar reservada apenas 

para as ofensas mais graves, em especial aquelas classificáveis como criminalidade 

organizada. A ideia, a princípio, não é de todo ruim e, se fosse concretizada dessa 

forma, estaria até de acordo com o paradigma do garantismo e do direito penal 

mínimo98. O problema é que o critério utilizado pelo modelo da segurança cidadã como 

chave para passar da prevenção à repressão qualificada está ancorado num conceito 

jurídico absolutamente aberto e indeterminado, incapaz, portanto, de exercer qualquer 

função limitadora do poder punitivo.  

Não é de hoje que a doutrina alerta para os riscos desse movimento global de tipificação 

do delito de organização criminosa99. Ainda no marco da Convenção de Palermo100, 

Callegari e Wermuth já chamavam a atenção para o fato de que, muitas vezes, “o 

arquétipo de organização se aproxima das manifestações associativas da pequena 

delinquência habitual ou profissional, quando o modelo que legitimaria uma intervenção  

                                                        
98 Nesse sentido: DORNELLES, João Ricardo. Conflito e Segurança: Entre pombos e falcões. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 95.  
99 32 Entre todas, merece destaque a crítica sempre aguçada e precisa de Peter-Alexis Albrecht: “Os 
princípios de Direito Penal do Estado de Direito estavam e estão, sempre, politicamente ameaçados. Este 
é um conhecimento histórico trivial, que não tem seu começo apenas com a abreviatura política ‘CO’ 
[Criminalidade Organizada], mas é examinado, desde muito tempo, na discussão científica do Direito 
Penal, sob a rubrica da ‘continuidade’ do esvaziamento político dos princípios jurídico-penais. (...) Sem a 
determinação da posição do Direito Penal do Estado de Direito, que é produto de penoso 
desenvolvimento histórico, da separação de poderes conquistada arduamente por meio da Revolução e do 
Iluminismo, da garantia da liberdade individual e expressão da autocompreensão do Estado democrático, 
a Política Criminal não se deixa julgar e avaliar, dos pontos de vista político e jurídico. A ‘Política 
Criminal moderna´ nega estas conquistas do Iluminismo europeu. A mais moderna arma para todos os 
fins da Política Criminal – o conceito de ‘criminalidade organizada’ – coloca o Direito Penal do Estado de 
Direito em grande perigo” (in Criminologia: uma fundamentação para o Direito Penal. Curitiba: ICPC, 
2010. p. 552). 
100Denominação pela qual é conhecida a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional, assinada em 15 novembro de 2000, e internalizada por meio do Decreto nº 5.015, de 12 de 
março de 2004. 
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deste calibre é o das grandes organizações criminais, de grande complexidade tanto por 

sua estrutura como pelo número e a substituição de seus integrantes”. Diante dessa 

imprecisão conceitual, completam os autores, “o que pode ocorrer é que, enquanto se 

segue sem poder dar uma resposta jurídico-penal eficiente à criminalidade organizada, 

estenda-se a aplicação destas medidas a pequenas manifestações de delinquência 

marginal, ou, ainda, amplie-se demasiadamente a utilização deste conceito tão amplo a 

uma série de delitos em concurso material para aumentar as penas, quando, de fato, não 

se está diante de uma organização para cometer delitos”101.  

É justamente isso o que ocorreu, no Brasil, em relação ao crime de tráfico de drogas. 

Mesmo antes da edição da Lei nº 12.850/13, a Lei nº 11.343/06 já fazia referencia 

expressa ao conceito de organização criminosa, e, mesmo sem que houvesse em nosso 

ordenamento jurídico qualquer definição do que seria isso, toda a jurisprudência passou 

a distinguir entre traficantes integrantes de organizações criminosas e não integrantes de 

organizações criminosas, para fins de aplicação, ou não, da causa especial de 

diminuição da pena prevista no art. 33, §4º. O resultado disso foi o aumento ainda mais 

expressivo e seletivo das massas de excluídos102. Atualmente, o tráfico de drogas é o 

crime que mais contribui para o encarceramento de pessoas no Brasil. De acordo com o 

mapa elaborado pela organização não-governamental Conectas, a partir dos dados do 

Ministério da justiça, “desde de 2005, ano que antecedeu a aprovação da nova Lei de 

Drogas (11.343/2006), a quantidade de detentos cumprindo pena por tráfico cresceu 

344,8%. Hoje, 45,6% das mulheres e 24% dos homens encarcerados respondem por 

crimes relacionados às drogas”103. Assim, de forma escamoteada, sob o pretexto de 

introduzir regra supostamente destinada a arrefecer o rigor da lei penal em relação ao 

pequeno traficante, o legislador acabou construindo uma realidade que as próprias 

autoridades de segurança pública negavam existir, qual seja: a de um tráfico de drogas 

estruturado na forma de organização criminosa104. A partir da edição da lei, o que era 

                                                        
101 CALLEGARI, André Luis e WERMUTH Maiquel Ângelo Dezordi. Crime organizado: conceito e 
possibilidade de tipificação diante do contexto de expansão do direito penal. Revista Brasileira de 
Ciências Criminais, vol. 79, p. 7. Jul/2009. 
102Confira-se, a respeito: BOITEAUX, Luciana. El antimodelo brasileño Prohibicionismo, 
encarcelamiento y selectividad penal frente al tráfico de drogas. Nueva Sociedad, v. 255, 2015. p. 132-
144. Disponível em: http://www.nuso.org/upload/articulos/4098_1.pdf.  
103 http://www.conectas.org/pt/noticia/25378-mapa-das-prisoes. 
104Veja, a propósito, o seguinte trecho de entrevista concedida pelo Secretário de Segurança Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, ao antropólogo Philip Evanson, em janeiro de 2007, 
portanto em momento posterior à edição da nova Lei de Drogas: “O crime organizado, aqui no Rio de 
Janeiro, não existe. As pessoas têm de saber fazer uma diferenciação. O crime organizado é o crime 
silencioso, é o crime fiscal, a evasão de divisas, a lavagem de dinheiro, a sonegação de impostos, o 
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apenas uma hipótese, virou fato notório105, e a guerra contra o crime organizado pôde, 

em fim, substituir o paradigma da Segurança Nacional, sem que com isso se alterasse 

em nada a lógica de neutralização dos antagonistas: durante a Guerra Fria, os 

comunistas; no neoliberalismo, os pobres ou “consumidores falhos”, como os denomina 

Nilo Batista106.  

A edição da Lei nº 12.850/13 apenas agravou essa situação, ao tipificar o delito de 

organização criminosa em termos ainda mais elásticos do que aqueles previstos na 

Convenção de Palermo107. Desde então, coisas muito díspares vêm sendo classificadas 

como organização criminosa, bastando, para tanto, que quatro ou mais pessoas decidam 

praticar, de forma mais ou menos reiterada, crimes tão variados quanto: “uma série de 

crimes de roubo perpetrados contra embarcações que trafegavam na região do 

Marajó”108; “crimes de receptação de veículos, falsificação de documentos públicos e 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tudo com vistas à posterior 

comercialização de automóveis clonados em municípios do Sul do Estado”109; 

“aliciamento de adolescentes para exploração sexual e produção de materiais 

pornográficos”110; “aborto com consentimento da gestante”111; “alteração e adulteração 

                                                                                                                                                                   
dinheiro que vai para o exterior. O crime de colarinho branco praticado por grandes empresários, também 
por multinacionais que fazem desvio de dinheiro que sai daqui do Brasil. É o dinheiro que é transferido 
para o exterior e que poderia estar aqui como investimento nas próprias policias, e investimento social. 
Aqui não existe um Grande Senhor da droga. Podem até existir, mas são pouco e são pegos em um, dois, 
cinco anos. Aqui o crime é muito esculhambado, são pessoas se matando por um ponto de venda de 
droga, de venda de maconha que rende R$ 300 ou R$ 400. Não temos aqui organização criminosa, aqui 
ela é milícia. Essa, sim, é uma organização criminosa bandida, tirana, e a gente está começando a levantar 
isso e a pegar essa gente, e é isso aí que você está vendo” (ALVES, Maria Helena Moreira e EVANSON, 
Philip. Vivendo no fogo cruzado: moradores de favela, traficantes de droga e violência policial no Rio de 
Janeiro. São Paulo: UNESP, 2013. p. 227). 
105O trecho a seguir, extraído de acórdão prolatado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, dá o tom da tese que passou a dominar a Justiça Criminal fluminense após a 
entrada em vigor da Lei nº 11.343/06: “É notório que as comunidades em que há tráfico de entorpecentes 
são dominadas por facções criminosas. Vender drogas nessas favelas evidencia associar-se à facção ali 
instalada, no caso, a facção comando vermelho, sob pena de se pagar com a própria vida, já que a facção 
criminosa, como é de sua própria natureza, não admite concorrência em seus domínios. Ante esse quadro, 
é certo que os apelantes estavam associados à organização criminosa para traficar entorpecentes e, por 
isso, bem obrou o juízo a quo ao condená-los, assim como por indeferir o pleito de aplicar o redutor da 
pena previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06” (Apelação nº 0038233-86.2009.8.19.0021, Relator 
Des. Ronaldo Assed Machado, julgado em 05.09.2012).  
106BATISTA, Nilo. Novas tendências do direito penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 24.   
107Segundo dispõe o art. 1º, §1º, da referida lei, “considera-se organização criminosa a associação de 4 
(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 
a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de 
caráter transnacional”.  
108Conflito de Jurisdição nº 201330152632, TJPA, publicado em 11.10.2013.   
109HC nº 70062686340, TJRS, Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira.   
110HC nº 70063130686, TJRS, Rel. Des. Fabianne Breton Baisch. 
111HC nº 0876764-69.2014.8.13.0000, TJMG, Rel. Des. Kárin Emmerich, julgado em 24.02.2015. 
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de produto alimentício (leite), falsidade ideológica e crime contra as relações de 

consumo”112; “clonagem de cartões de crédito”113.  

Como se vê, toda a roupagem do combate à criminalidade organizada vem apenas 

turbinando o funcionamento da máquina repressiva estatal, que segue encarcerando, 

preferencialmente, acusados e condenados por crimes patrimoniais, com ou sem 

violência, além do tráfico de drogas114. Desta forma, aquilo que deveria ser a exceção – 

repressão qualificada da criminalidade organizada – acaba assumindo papel central na 

política de segurança pública tal como executada, transformando o paradigma da 

segurança cidadã num mero discurso retórico, sem qualquer impacto no funcionamento 

real do sistema de justiça criminal. Poder-se-ia insistir, dizendo que essa forma de 

executar a política não corresponde àquilo que foi programado e que a atuação do 

Ministério Público e do Poder Judiciário viola as diretrizes construídas 

democraticamente pelas instâncias de participação social. Isso não deixa de ser verdade. 

No entanto, não há como fechar os olhos para o fato de que o próprio modelo de 

segurança cidadã traz em seu bojo o germe de um paradigma absolutamente oposto a 

ele, baseado no endurecimento do combate a tudo aquilo que, arbitrariamente, decidir-se 

classificar de criminalidade organizada. O antagonismo, ao final, está incrustado na base 

do próprio discurso de defesa dos direitos humanos, tal como edificado pela ONU.  

Essa contradição interna, no âmbito do próprio discurso da segurança cidadã, não é algo 

novo para as ciências criminais. O princípio da intervenção mínima, que desde os 

tempos de Beccaria deveria orientar o direito penal, sempre teve essa pretensão de 

regular os arroubos punitivos, autorizando o exercício do poder punitivo somente na 

medida de sua extrema necessidade preventiva. O problema é que a lógica da segurança, 

que instrumentaliza (ou funcionaliza, para usar um termo mais moderno) o direito penal 

com o objetivo de prevenir delitos futuros, protegendo bens jurídicos, não se 

compatibiliza com limites ou ponderações. Na verdade, para que as funções preventivas 

da pena funcionem, ao menos em tese, é preciso que a imposição desta represente para o 

agente um mal maior do que as vantagens obtidas pela prática delitiva. O juízo de 

                                                        
112 HC nº 2015.009655-7, TJSC, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, julgado em 10.03.2015.  
113 HC nº 2015.009655-7, TJDFT, Rel. Des. Sandra De Santis, 2ª Turma Criminal, julgado em 
29.01.2015. 
114De acordo com o último relatório apresentado pelo Ministério da Justiça, dos quase 570 mil presos, 
definitivos e condenados, existentes no sistema penitenciário brasileiro em junho de 2013, 270 mil 
respondiam por crimes patrimoniais variados e 146 mil por crimes relacionados ao tráfico de drogas. 
Disponível em http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-institucional/  
estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/total-brasil-junho-2013.pdf.  
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ponderação, de proporcionalidade, de racionalidade, não é compatível com essa lógica. 

Em nome da segurança, da prevenção de novos crimes, via sistema de justiça criminal, a 

tendência do poder punitivo será sempre de expandir-se, o que, de certa forma, explica o 

fenômeno da panpenalização de que tanto fala a doutrina especializada115. Nesse 

contexto, o princípio da intervenção mínima, ou seja, essa pretensão de, ao mesmo 

tempo, autorizar e limitar o exercício do poder punitivo, na medida de sua extrema 

necessidade, acaba revelando as mesmas vulnerabilidades da famosa linha Maginot116, 

conforme bem percebido por Álvaro Pires:  
No fundo a ‘mentalidade da linha Maginot revela um problema nunca 
resolvido de dupla personalidade: numa das facetas de nossa 
personalidade, ainda não estamos emancipados das teorias da pena e 
seguimos a tendência de conservar um direito penal, desde sempre e 
acima de tudo, fundamentalmente punitivista; na outra faceta, 
desejamos também um direito penal verdadeiramente moderado e 
cidadão. E acreditamos que, opondo a atividade de assegurar as 
garantias jurídicas negativas à atividade de ‘combater o crime’ ou de 
afirmar em termos abstratos as funções da pena, poderemos resolver 
nosso dilema: realizar nosso ideal de moderação sem abandonar o 
projeto fundador de uma justiça quase exclusivamente repressiva, 
baseada nas teorias da pena. De um lado, a simples oposição de um 
fim ao outro constitui tarefa destinada ao fracasso. De outro lado, essa 
mentalidade de linha Maginot seria, por assim dizer, responsável por 
um sentimento de segurança ilusória daqueles e daquelas que estão 
fora do alcance ‘da proteção contra o poder soberano’117. 
 

O dilema vivido no âmbito da segurança pública hoje não é outro. Enquanto os direitos 

humanos não forem encarados como limite absoluto a qualquer forma de intervenção 

                                                        
115“Problemas ambientais, drogas, criminalidade organizada, economia, tributação, informática, comércio 
exterior e controle de armas bélicas – sob estas áreas concentra-se hoje a atenção pública: sobre elas 
aponta-se uma ‘necessidade de providências’: nelas realiza-se a complexidade das sociedades modernas e 
desenvolvidas; delas preferencialmente surgem na luz do dia os problemas de controle desta sociedade: 
são áreas ‘modernas’, e delas se encarrega o atual Direito Penal. Nestas áreas, espera-se a intervenção 
imediata do Direito Penal, não apenas depois que se tenha verificado a inadequação de outros meios de 
controle não penais. O venerável princípio da subsidiariedade ou da ultima ratio do Direito Penal é 
simplesmente cancelado, para dar lugar a um Direito Penal visto como sola ratio ou prima ratio na 
solução social de conflitos: a resposta penal surge para as pessoas responsáveis por estas áreas cada vez 
mais frequentemente como a primeira, senão a única saída para controlar os problemas” (HASSEMER, 
Winfried. Três temas de direito penal. Porto Alegre: FESMP, 1993. p. 47-48).   
116De acordo com o Wikipédia, a Linha Maginot foi uma linha de fortificações e de defesa construída pela 
França ao longo de suas fronteiras com a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, com o objetivo de 
proteger-se de futuros ataques. Construída após quase 10 anos de debates no âmbito do Conselho 
Superior de Guerra, ao custo de 5 bilhões de francos, a linha Maginot era considerada a mais formidável 
linha defensiva militar jamais construída no mundo. Ainda assim, não evitou a derrota da França no início 
da Segunda Guerra Mundial, em 1940, na medida em que as divisões alemãs contornaram-na atacando a 
região de Sedan, além da sua extremidade oeste.  
117PIRES, Álvaro P. La línea Maginot en el derecho penal: la protección contra el crimen versus la 
protección contra el príncipe. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 12, nº 46, 2004. p. 
21-22.  
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punitiva estatal, não será possível levá-los a sério, nem se poderá construir, a partir 

deles, um modelo de segurança verdadeiramente cidadã.  
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14.3 - Atuação do Judiciário 

 

A Histórica Violação dos Direitos Humanos pelo Poder Judiciário: Da Primeira 

República ao século XXI118 

Sérgio Verani119 

Mas, então, o que é isso? Para quê? Não pode ser que a minha 
vida tenha sido tão sem sentido, tão repulsiva! Quem sabe eu 
não vivi como devia?”, vinha-lhe súbito à mente.  “Mas como 
assim, não como devia, se eu fiz tudo como era devido? 

                                                                                   (Tolstói – A Morte de Iván Ilitch)    

 

O Poder Judiciário tem exercido, ao longo da História do Brasil, o papel de mantenedor 

das desigualdades sociais. Assim era desde o sistema colonial, como demonstra a 

historiadora Laura de Mello e Souza: 

A Justiça foi uma das facetas do Poder que melhor contribuíram para a 
manutenção do sistema colonial. Nas Minas, mais do que em qualquer 
outra parte, a violência, a coerção e a arbitrariedade foram as suas 
características principais. De maneira geral, a violência da justiça se 
refletia nas prisões, nos castigos exemplares e na aplicação da pena de 
morte. Como em toda parte, afetava especialmente os pobres e os 
destituídos de propriedade, confirmando assim o seu papel de 
consolidadora do poder de uma camada social ou, em outras palavras, 
revelando o seu caráter instrumentalizador. (Desclassificados do Ouro 
– A Pobreza Mineira do Século XVIII, Ed. Graal, 3ª. Ed.). 

 

Com a República, esse “caráter instrumentalizador” é reforçado: ampliam-se as 

desigualdades sociais inerentes à sociedade capitalista. Eugenio Raúl Zaffaroni 

reconhece que:  

Os órgãos do sistema penal exercem seu poder militarizador e 
verticalizador-disciplinar, quer dizer, seu poder configurador, sobre os 
setores mais carentes da população e sobre alguns dissidentes (ou 

                                                        
118Este texto foi publicado anteriormente na Revista da EMERJ, nᵒ 76 de dezembro 2016. 
119Desembargador aposentado TJRJ - Professor UERJ - ex diretor da Escola da Magistratura RJ e do 
Fórum Permanente de Direitos Humanos. 
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“diferentes”) mais incômodos ou significativos. (Em busca das penas 
perdidas – Ed. Revan, 5ª. Ed.). 

 

O “controle social militarizado e verticalizado” constitui característica de todos os 

órgãos do sistema jurídico, talvez mais visível no sistema penal. Grande parte dos juízes 

incorpora-se a essa prática ideológica do controle social verticalizado, concretizando a 

negação dos direitos mais elementares, aniquilando o compromisso com a garantia dos 

Direitos Humanos. O Poder Judiciário passa a produzir um verdadeiro estado de 

exceção, um moderno estado de sítio. 

Em precioso trabalho – Rui Barbosa e Felisbelo Freire: o Estado de Sítio em Debate – o 

advogado e historiador Márcio Verani analisa  

as interpretações desses dois políticos da Primeira República em 
relação aos dispositivos da Constituição de 1891 referentes ao estado 
de sítio. Num período onde a medida de exceção foi decretada 
diversas vezes, as posições divergentes refletem não somente as 
divisões políticas da época, mas os projetos ideológicos mais amplos, 
que almejavam conformar a nova organização político-institucional, 
resultante da transição republicana. 

 

Os governos do Marechal Floriano e do Marechal Hermes da Fonseca, especialmente 

este, foram pródigos na decretação do estado de sítio, com prisões mantidas mesmo 

após o termo da medida de exceção. E o Supremo Tribunal entendia que “os atos 

praticados na vigência do sítio não poderiam ser objeto de qualquer demanda judicial 

enquanto não fossem apreciados pelo Congresso.” O Supremo considerava que: 

Ainda quando na situação criada pelo estado de sítio, estejam ou 
possam estar envolvidos alguns direitos individuais, esta circunstância 
não habilita o Poder Judicial a intervir para nulificar as medidas de 
segurança decretadas pelo Presidente da República, visto ser 
impossível isolar esses direitos da questão política, que os envolve e 
compreende. 

 

E negava-se o pedido de Habeas Corpus, “por graves razões de ordem pública, na 

defesa da segurança e da ordem”. O deputado Felisbelo, até autor de uma “História 

Constitucional”, ainda sustentava que “o sítio, apesar de previsto na Constituição, não 

deveria ser por ela limitado. Assim deve fazer todo governo perante seus inimigos: pule 

por cima da Constituição e salve a nação.” 



 

1057 
 

Márcio Verani  observa: 

Desta forma, o poder executivo adquire prevalência no cenário 
político, podendo suspender a lei, ao mesmo tempo em que toma 
medidas com força de lei, caracterizando o estado de exceção como 
“um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força-de-lei sem 
lei” (Agamben). Este processo levaria ao estabelecimento das 
“ditaduras constitucionais”, onde o estado de exceção “não só sempre 
se apresenta muito mais como uma técnica de governo do que como 
medida excepcional, mas também deixa aparecer sua natureza de 
paradigma constitutivo da ordem jurídica. 

Num paralelo com as análises de Giorgio Agamben sobre o estado de 
exceção, temos que o estado de sítio estabelece assim uma situação 
paradoxal, “pois o que deve ser inscrito no direito  é algo 
essencialmente exterior a ele, isto é, nada menos que a suspensão da 
própria ordem jurídica. 

  

Rui Barbosa insurgia-se com veemência: 

A jurisprudência assentada pelo estado de sítio e pelas apologias de 
seus advogados, mais odiosas do que ele, nesta pretensão de converter 
a história de uma aventura criminosa em berço de uma teoria política, 
estabeleceu na opinião pública a certeza de que a Constituição 
republicana é apenas a bainha da espada de um soldado. 

 

Márcio Verani  completa: 

Era entendimento de Felisbelo que o sítio, que igualava à lei marcial, 
poderia suspender todas as garantias constitucionais, a fim de que o 
governo pudesse enfrentar seus inimigos. Para Rui, o Marechal 
Hermes pôs em prática esta concepção, especialmente ao reprimir a 
imprensa, fechando jornais e prendendo redatores, e prorrogar o sítio, 
usurpando a competência do Congresso e instituindo um regime 
ordinário de força, incompatível com uma democracia republicana. 

“A interpretação conservadora proporcionou ao Poder Executivo, 
durante a Primeira República, as condições para a criação de um 
estado da lei em que esta não se aplica, mas permanece em vigor. 

 

Como a História e a pesquisa minuciosa ensinam. Hoje, “a bainha da espada de um 

soldado” é substituída pela caneta dos juízes, para suspender e negar garantias 

constitucionais. 
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O processo de impeachment da Presidenta Dilma Roussef constitui um exemplo maior 

desse moderno estado de exceção. A denúncia formulada é absolutamente inepta, pois 

não descreve a existência de crime de responsabilidade, e não poderia ter sido recebida. 

Se o Supremo Tribunal Federal não cumprir o seu compromisso constitucional, estará 

consumado o golpe político-judicial. Felisbelos ressurgem, e comandam a Câmara e o 

Senado.  Neste momento de inacreditável retrocesso político/social, a função dos juízes 

adquire maior relevância para a garantia dos direitos fundamentais. Fala-se até em 

flexibilização da prova ilícita...O jornal O Globo hoje, 28 de agosto (de 2016), é 

aterrorizador: 

Privatização Na Era Temer 

Governo planeja terceirizar gestão de presídios, creches e hospitais 

Temer terá mais uma prioridade: a abertura para o capital privado em 

todos os setores possíveis, fugindo do formato tradicional de fazer 

concessões apenas na área de infraestrutura. 

 

Não basta a entrega do pré-sal: o Capital é insaciável. 

O grande juiz do Supremo Tribunal Federal, Evandro Lins e Silva, costumava dizer que  

era mais fácil ser juiz do Supremo do que juiz de carreira, porque bastava saber o que 

era melhor para o Brasil. 

O historiador Jacob Gorender ensina: 

A efetividade dos direitos humanos requer um Judiciário organizado 
de tal maneira que o conjunto da população tenha acesso às suas 
instâncias quando necessitar de apoio legal para defesa de direitos. 

A lei, no Brasil, é pautada pelos interesses da classe dominante. Erige-
se em fortaleza protetora da propriedade dos ricos. Não pode, contudo, 
proclamar semelhante particularidade. Sendo lei, no regime de 
igualdade de direitos dos cidadãos, deve ter a manifestação formal da 
universalidade como garantia da propriedade em geral, de ricos e 
pobres. Contra essa universalidade operam o conteúdo da lei e a 
própria organização do Poder Judiciário. 

Um Judiciário organizado e atuante em contato permanente com a 
população não mudaria a estrutura social, mas seria capaz de dar 
contribuição significativa para coibir a violência criminal, que fere 
principalmente os pobres indefesos ou mal defendidos. (Direitos 
Humanos – O que são (ou devem ser) – Ed. Senac SP, 2004). 
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O próprio Código de Ética da Magistratura Nacional exige dos juízes o compromisso 

com a “máxima proteção dos direitos humanos”: 

  

Art. 32. O conhecimento e a capacitação dos magistrados adquirem 
uma intensidade especial no que se relaciona com as matérias, as 
técnicas e as atitudes que levem à máxima proteção dos direitos 
humanos e ao desenvolvimento dos valores constitucionais. 

 

Na Argentina, o candidato a juiz da Corte Suprema de Justiça deve comprovar, no seu 

currículo, “sua trajetória e seu compromisso com a defesa dos direitos humanos e dos 

valores democráticos que o façam merecedor de tão importante função.” 

A Emerj, com o seu Fórum Permanente de Direitos Humanos, em parceria com o IECD 

(Instituto Estudos Críticos do Direito), acaba de realizar o curso Direito Social – Uma 

Reflexão Crítica do Direito. Durante onze encontros, debateram-se os temas: Direitos 

Humanos no Século XXI; Direito positivo, alternativo e insurgente;  Direito à terra, 

reforma agrária;  Direito urbano e direito à moradia;  Direitos da criança e adolescente; 

Direito à saúde, saúde mental; Sistema punitivo, a política do encarceramento; Drogas, 

proibicionismo, legalização; O trabalhador, sua inserção social e seus direitos;  

Argumentação jurídica,-conjuntura sócio-econômica; Direitos dos povos indígenas. 

Desde o primeiro encontro, militantes de movimentos populares apresentavam a visão 

do povo sobre a Justiça: 

“o poder sempre encontra formas para driblar a justiça” (Delmo); 

 “a lei sou eu”, disse um funcionário da Prefeitura durante remoção de 

moradores da Vila Autódromo (Jane); 

“pobre não tem direito, o direito é mercadoria” (Roberto Jardineiro); 

“eles, a milícia, são a lei, são tudo” (Maurício). 

 

Alguns participantes do Curso enviaram pequenos trechos para integrar este texto: 
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Jane Nascimento: “Injustiças ocorrem constantemente cometidas pelo abuso de poder 

apoderado das violências contra o Estado de Direito por quebra da Constituição. Grande 

parte do Judiciário se divide entre atender demandas juridicamente ou corromper as leis 

em favor dos interesses próprios.” 

Jordana Farias: “A discussão sobre direitos sociais e humanos deve sair das salas de 

aula com pessoas acostumadas a discutir esses temas e alcançar o povo. Só  

ultrapassando as barreiras dos “nossos” que chegaremos em quem realmente pode, 

junto, contribuir na mudança da história.” 

Marilea F. Azevedo: “Direito e suas formas e conceitos/Direito garantido por 

magistrados e Órgãos judiciais/ Direito legal- em documentos/ Direito positivo/Direito 

insurgente -achado nas ruas, nascido das necessidades; Direito, porque não dizer, direito 

que não é para todos/ Critérios de elegibilidades que selecionam com politicas " do mais 

pior"/Direito que não se conhece - para ser acessado por poucos que tiverem a 

oportunidade de saber/Direito, direito,direito, falamos de direito, mas quando teremos 

direitos?” 

Karina Adadd de Miranda: “Insurgência – erguer-se em revolta, erguer-se. Com o 

prefixo “in” – contra – erguer-se contra. Insurgência, que para nós não significava nada 

ou quase nada. A verdade é que nem todos sabíamos o seu significado, por mais que já a 

praticássemos há um tempo. Na indignação que nos faz insurgir contra algo, que nos 

move a querer mostrar nosso ponto de vista e a garantir um direito. Somos todos 

insurgentes em um grau maior ou menor, mais ou menos atuantes. E a minha dúvida era 

como se dava essa insurgência. Aos poucos descobri que ela não é estanque e nem 

igual, as motivações são as mais variadas possíveis.  É a insurgência da indignação, a 

insurgência da necessidade, a insurgência da convicção, a insurgência do desconforto, a 

insurgência dos exemplos que temos em casa, a insurgência dos que herdamos, a 

insurgência do direito. E o direito, por ser entendido por nós como uma garantia, uma 

prerrogativa e não um privilégio, assim como nossa prerrogativa de ser insurgentes, de 

nos levantarmos contra, começou a soar redundante – direito insurgente. Ficamos só 

com a insurgência. E a insurgência que vi nascer no domingo mostrou-me o que não 

parecia claro: a insurgência do coletivo, as mãos que deram para que fosse possível, 

mais fácil, menos dolorido o levantar-se contra. Vi surgir a insurgência no apoio. A 
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insurgência na esperança. A insurgência da solidariedade, preocupada com os seus e 

com os outros. A insurgência dos movimentos populares.” 

Delmo de Oliveira (Vila Autódromo):  “Tudo que fizeram aqui foi uma guerra social. 

As pessoas pensam que a gente tá brigando por causa dessas paredes, as paredes não são 

nada, o que vale é o que a gente tem dentro da cabeça, o que nós somos, o que 

representa a não aceitação da compra do poder público pela especulação imobiliária. A 

justiça não se preocupa em impedir a injustiça, é mais fácil demolir e pedir indenização. 

Tudo se resume em dinheiro, e não na justiça.” 

 

Neste momento de estarrecedor retrocesso político e humano, os juízes precisam 

aprender a olhar para a História e para a vida, e cumprir o seu compromisso ético com a 

garantia dos Direitos Humanos. A luta dos juízes é tentar escapar do enclausuramento 

dogmático-ideológico, para não viver e morrer como o juiz Iván Ilitch. O personagem 

de Tolstói, nos momentos dolorosos que antecederam a sua morte, descobriu que a sua 

vida fora um engodo, uma mentira, “que ele vivera toda a sua vida não como deveria tê-

la vivido, que tudo aquilo estava errado, que tudo aquilo fora um horrendo, um enorme 

equívoco.” 

 

*** 

 

 Testemunho Sergio Verani: Desembargador 

 

Boa noite. Eu sou Sérgio Verani, sou desembargador aqui do Tribunal de Justiça, 

aposentado, e professor da UERJ, também aposentado. E eu quero dizer que eu fiquei 

um pouco preocupado de vir aqui com esse tema, por várias razões, preocupado assim, 

o que eu vou dizer sobre a questão de tortura e privação da liberdade? Sobre 

encarceramento? Porque eu falei que sou aposentado, mas eu trabalhei como juiz 

durante 40 anos, juiz criminal, e antes, também fui defensor público e promotor de 

justiça. Mas nessa longa história de contato com processos, eu, desde o início em que eu 

comecei a trabalhar, eu me tornei radicalmente contra a pena de prisão, contra o 
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encarceramento, contra essa ideia cruel de punir alguém e punir alguém, não com 

qualquer pena, mas com a pena de prisão, da clausura, do isolamento, da solidão e 

especialmente com o aniquilamento humano. Aí eu queria contar como é que eu fui 

descobrindo isso né, eu fui descobrindo essa crueldade da pena de prisão no meu 

trabalho, não apenas lendo e estudando, mas especialmente com o meu trabalho, no meu 

trabalho, e vendo a absoluta desumanidade em que se constitui o sistema penal, por 

várias razões.  

Quando eu comecei a trabalhar institucionalmente como promotor de justiça lá em 

Niterói, era da 1° Vara Criminal de Niterói, mas tem muito tempo, isso foi em 1971, em 

71 eu era muito novinho, né, e aí eu fui promotor de justiça em Niterói. Em dezembro 

de 70 que eu tomei posse, e logo no começo do ano de 71 chegou lá no gabinete uma 

senhora reclamando que o filho dela tinha sido preso na delegacia de São Francisco, 

mas que ele tinha sido preso por suspeita, porque não tinha nada contra ele. E aí eu 

trabalhava com um outro promotor que também era jovem, era um pouquinho mais 

velho que eu, mas que também era jovem, que se chamava Carlos Augusto, que depois 

foi juiz também aqui no Rio, ele se aposentou cedo, aliás, eu acho que ele se aposentou 

cedo porque ele não suportou o sofrimento que o trabalho causava nele também, que era 

uma pessoa liberal e não gostava também de mandar as pessoas pra cadeia...Mas aí, ele 

resolveu assim, isso em janeiro de 71, “Ah vamos lá na delegacia, esse delegado aí não 

pode ficar prendendo as pessoas.”, claro que não era preso político, era preso da 

chamada delinquência comum. Aí fomos lá na delegacia de São Francisco, era bem ali 

pertinho numa ruazinha que dava na praia de São Francisco, e aí chegamos lá e o 

delegado não estava, mas ai o responsável carcereiro (nos atendeu)...  

Responsável: “Sim, tem esse preso aqui” 

SérgioVerani: “Mas tem auto de prisão em flagrante?”  

Responsável: “Não.” 

SérgioVerani: “E tem prisão preventiva? Mandado de prisão?” 

Responsável:“Não, ele está preso porque estamos averiguando aí o que ele fez.” 

SérgioVerani: “Ah, mas ele não pode ficar preso assim então tem que soltar ele.” 

Responsável: "É? Mas aí o delegado vai achar ruim.” 
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SérgioVerani: “Não...vai achar ruim, problema é do delegado, não pode prender as 

pessoas assim”.  

Aí ele foi solto e mais, acho, que dois rapazes também, rapazes maiores de 18, que 

estavam ali presos para averiguação, prisão por suspeita. Aí eles saíram, aí dias depois 

eu estava no gabinete chega lá esse delegado, que era um delegado alto, forte, e eu devo 

dizer que eu fiquei com medo dele, ele entrou no gabinete e falou “Poxa, eu sou o 

delegado e tal...”, eu esqueci até o nome dele, acho que era Mauro, ai o delegado: “Ah, 

soube o que o senhor foi – nem me lembro se ele me chamou de senhor, eu acho que 

sim - na delegacia soltar o preso?”, e eu: “Sim, é porque ele estava preso ilegalmente”. 

(e o) delegado: “Estava preso ilegalmente, mas era pra averiguar!” Aí, com aquela 

conversa de que era importante a prisão do rapaz e dos outros dois. E aí foi um diálogo 

assim, eu me lembro até hoje dessa conversa né. 

“Não, mas aí como é que nós vamos averiguar e tal” E eu ali todo assim sério, e o 

Ministério Público fazendo um discurso com medo, com medo do delegado, e eu sei lá 

o que ele ia fazer comigo, daí eu tinha um certo medo né, mas eu mantendo um discurso 

de “Não, mas tem que cumprir o código do processo penal, o senhor sabe que não pode 

prender pra averiguação, só pode prender com condenação, mandado de prisão, ou 

prisão preventiva, ou prisão em flagrante”. E o delegado disse "ah, mas esse código do 

processo tá muito ultrapassado, como é que a gente vai averiguar?”; "É, mas 

infelizmente é assim que é, não pode prender sem ter razão legal pra prender”. Razão 

legal, isto é, razão do código do processo penal, da Constituição, que era a constituição 

de 46 ainda.  

Aí a partir desse momento, eu passei a ficar intrigado com isso, em como é que a polícia 

prende, e como é que essa história, que é de uma experiência quem eu tive em 71, como 

é que ela foi se ampliando, em 71 era a ditadura, o golpe foi em 64, o AI-5 em 68, 

depois do AI-5, principalmente, foi o grande período de terror da história política do 

Brasil, mas era ainda possível ir na delegacia dois jovens promotores irem numa 

delegacia, no auge da ditadura, e mandar soltar dois rapazes presos ilegalmente. E eu 

fiquei pensando nisso, em como é que essa prática da ilegalidade e da violação à 

Constituição, como é que ela vai sendo praticada com absoluta naturalidade, cada vez 

mais. A ditadura passou, acabou né, houve a Constituição de 88, a Constituição de 88 

com inúmeras garantias sobre a liberdade, sobre a dignidade, sobre a intimidade, sobre a 
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igualdade, contra...proibindo a prova ilícita, mas isso parece até que aumentou, e isso é 

uma contradição, talvez uma contradição democrática, como as violências foram mais 

ampliadas com e depois da Constituição de 88, é como se não existisse a Constituição 

de 88. Hoje a gente está vivendo aí, quer dizer, hoje se fala em estado de exceção, que é 

a expressão do Agamben, né, mas o estado de exceção na verdade sempre houve. Na 

ditadura, e acabou a ditadura com a Constituição de 88, a Constituição de 88 diz que 

não existirão penas de morte e penas cruéis, nem perpétua, nem pena de morte, nem 

penas cruéis. A prisão é um exemplo de pena cruel. 

As prisões são absolutamente espaços de humilhação, de aniquilamento e de violação à 

Constituição Federal. E todo mundo sabe isso, os juízes sabem, os promotores sabem, 

os ministros do STF sabem isso, existe até uma ação lá no STF que se chama Ação de 

Estado de Coisas Inconstitucional. É uma ação que eu acho que foi a defensoria pública 

que fez se não me engano... O Supremo reconheceu que a prisão constitui, as condições 

da prisão constituem um estado de coisas inconstitucional, mas continuou mantendo a 

prisão. E pior do que mantendo a prisão, agora o STF mantém a prisão sem ainda 

transitar em julgado, o que é uma violência maior ainda, essa história da prisão que tem 

que ser cumprida com julgamento em 2° grau, e é um discurso que violenta a 

Constituição, mas é um discurso que é feito em nome da ordem, em nome da segurança 

pública, como aquele delegado que falava pra mim em 71, exatamente o mesmo 

discurso. O discurso dos ministros do STF, especialmente o Luís Roberto Barroso, Luiz 

Fux, que são meus colegas da UERJ, mas são assim, de uma ofensa às garantias 

constitucionais impressionantes. 

Presídio Ary Franco...esse presídio ele tinha que ser destruído, porque ele é um presídio, 

assim, ele é pra baixo, ele é no subsolo, uma grande parte dele é subterrâneo, então as 

pessoas ficam ali assim. É um negócio inacreditável. E eu fui lá com os alunos e depois 

uma aluna do lado de fora me contou assim: contou que um preso reclamou que tinha 

um guarda lá que batia, entrava na cela, chamava na cela e batia neles de vez em 

quando, e a menina foi perguntar ao guarda se era verdade que os presos apanhavam e o 

guarda respondeu pra ela. Aí eu vou ler aqui o que o guarda respondeu – que depois eu 

escrevi um texto sobre isso - aí segundo a aluna o guarda falou..."Oh minha filha, se 

meu filho de 9 anos quando faz alguma coisa errada eu bato nele, porque é que eu não 

vou bater nesses bandidos?” Isso assim, é a ideologia do guarda, se ele bate no filho 

dele, porque que ele não vai bater naqueles bandidos que estão sob a guarda dele? Mas 
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na guarda dele, ele não pode fazer com o preso o que ele achar que deve fazer, ou 

castigar de acordo com a ideologia dele. Mas essa frase do guarda representa o que 

significa isso, quer dizer, eu posso fazer tudo com aquele preso, eu posso porque ele não 

é humano, eu posso porque ele é criminoso, eu posso porque ele está preso e é uma 

ordem do juiz, então essa possibilidade de poder mandar no preso, não só mandar mas 

poder violentar o preso, destruir o preso, aniquilar o preso é uma prática permanente. 

Isso foi em 04 de julho de 83. Hoje existem muitos mais presos e em condições tão 

piores, ou não são melhores as condições.  

O Galpão (Galpão da Quinta - presídio Evaristo de Moraes), ele se chama Galpão, 

porque ali era uma garagem dos ônibus do estado da Guanabara e aí esse galpão se 

tornou esse presídio, e deram o nome de Evaristo de Moraes, que é o velho Evaristo de 

Moraes (advogado criminalista e historiador brasileiro). Eu acho isso de dar nome de 

pessoas que defendem liberdade à presídios, acho que a família não devia deixar, não 

dar o consentimento. Nesse presídio, foi também nesse mesmo ano em 83, e aí era um 

presídio que o que me chamou a atenção nesse presídio era um outro lado da prisão, 

(de) como é que a prisão representa todo esse controle absoluto, dos gestos, dos direitos 

da pessoa. Aí tinha lá uma sala que era a sala para atividades artísticas e tinha uma 

responsável que era conhecida como uma “tia”, uma senhora assim, bonachona. Ela 

(era) uma torturadora, torturadora não de violência física, mas ela não permitia que os 

presos desenhassem e pintassem do jeito que eles queriam. Havia uma série de pinturas, 

desenhos jogados fora, amontoados, e aí eu perguntei: 

SérgioVerani: "Aquilo dali é o que?” 

Senhora: “Aquilo dali é lixo.” 

SérgioVerani: “Mas porque lixo? São bonitos” 

Senhora: “Não, porque os presos, isso aí eles fazem do jeito que eles querem, aqui tem 

que fazer, seguir uma ordem, do jeito que a gente entende como seja e como deve ser a 

pintura, organizada e tal.” 

Aí eu fiquei, assim, horrorizado. E o curioso é que tinha na parede, o que ela achava a 

obra mais bonita dos presos, era uma cópia do retrato oficial do então Presidente 

Médici, pendurada assim na parede, ela botava que era a principal obra de arte que ela 

conseguiu produzir ali, a cópia do presidente Médici. Então, isso aí tem um significado 
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muito importante né, e havia também lá nessa sala dela um cartaz escrito assim “Os 7 

mandamentos do bom aluno”, alguma coisa assim, horrorosa. 

Então, quando se fala em humanizar a prisão, eu digo que não é possível, porque a 

prisão é um espaço não humanizável, porque tornar alguém ou pretender que alguém se 

ressocialize na prisão é uma grande fraude, aliás ninguém acredita nisso. Aliás quem 

está acreditando nisso agora é o ministro do STF, que falou isso outro dia, o Luís 

Roberto Barroso, no voto que ele deu sobre essa questão da prisão em 2° grau e ele 

falou assim mesmo “Não, tem que cumprir a pena a partir do 2° grau, porque isso vai 

mostrar que as pessoas são punidas e é preciso ter temor, porque só com temor que as 

pessoas não praticam os crimes”. O que é uma ideia, assim, da prevenção, a pena como 

prevenção, que é uma ideia absolutamente mentirosa. Nem os autores antigos que 

defendiam isso acreditam nisso. Não há nenhuma finalidade na prisão além dessa de 

massacrar, de aniquilar o ser humano. 

Há um momento em “Memórias do Cárcere”, aliás tem um filme, e o filme é muito 

bom, o filme do Nelson Pereira dos Santos, que morreu agora a pouco tempo. Há uma 

cena muito boa, que é exatamente como no livro, em que o guarda chega e fala assim 

pro preso – aliás, que o ator é o Carlos Vereza, que está até bem nesse filme, fazendo o 

papel do Graciliano - aí que o guarda fala assim: “Cruza os braços chefe.” Aí chama o 

preso do chefe e manda o preso cruzar os braços, aí ele cruza os braços, e Graciliano 

conta isso e isso aparece na cena do filme, e Graciliano conta assim: “Aí cruzei os 

braços, e tornei-me aniquilado”, ele usa esse verbo, “tornei-me aniquilado”, que é 

exatamente o verbo aniquilar, aniquilamento. Esse é o produto da prisão. 

Primo Levi, um autor italiano que ele sobreviveu à Auschwitz, ele tem um livro que é 

muito bonito que é o “É isto um homem?”, ele contando a experiência dele na prisão. Aí 

há em uns dos trechos em que ele fala isso “Tiram-nos tudo, o nome...”, porque não tem 

mais nome, é aquele número gravado, e isso é de lá, daquele momento histórico do 

fascismo, do nazismo, que o Primo Levi conta isso. E se ouvia também numa prisão 

isso de “Eu não sou mais eu”, “Eu não tenho mais nome”,  “Tiram-nos o nome, tiram-

nos tudo, nossa história, nossa voz, nossa fala”, “Não temos direito a nada”, diz o Primo 

Levi. Eu vi isso também, aí numa outra visita, isso agora mais recente, não era nem 

numa prisão ou estabelecimento prisional. Era, mas com outro nome. Era um instituto 

de cumprimento de medida socioeducativa, porque quando a gente fala de prisão, a 
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gente fica pensando muito na prisão do adulto, mas a prisão dos adolescentes elas são 

um horror, e sempre tem muitos adolescentes internados cumprindo. Chama-se 

internação, a internação é uma espécie de medida socioeducativa, é esse o nome né 

“medida socioeducativa”, mas é uma prisão, exatamente uma prisão com grades, com 

celas, não há nenhuma diferença.  

Nos anos de 2013/2014 eu era Diretor Geral da Escola da Magistratura aqui no Rio, a 

EMERJ. E aí fui com juízes jovens, juízes que acabaram de entrar na magistratura, aí 

eles passam por um período na escola da magistratura, e aí sempre tem essas visitas a 

prisões. E eu fui com eles também lá na Ilha do Governador, onde existe essa prisão que 

hoje tem o nome de “Instituto Dom Bosco”, antes era “Padre Severino” e antes, muito 

antes, era o “SAM”, chamado na década de 50. O SAM era naquele mesmo lugar ali, 

Serviço de Atenção ao Menor. Muda o nome, mas continua a mesma estrutura de 

massacre do menino. E aí tem uma escola lá dentro. Primeiro que o cárcere, a cela, eles 

não chamam de cela, mas é uma cela de prisão, tudo de cimento, de grades, de ferro, a 

água é controlada, a luz é controlada, assim, um horror absoluto. Mas há uma escola lá 

dentro, aí fui lá ver a escola e vi que lá tinha um funcionário com os nomes dos alunos 

né, aí eu olhei o papel – isso agora, em 2013 -, eu olhei o papel e “Ué, mas não tem 

nome?”, não tem nome, são números, aquilo que tem na sala de aula, folha de chamada 

com o nome dos alunos não tinha nome, eram números. Aí eu lembrei do Primo Levi, 

quer dizer, “tornei-me um número, não tenho mais voz, não tenho mais fala, não sou 

mais eu”, e isso acontece hoje, agora. Os adolescentes não têm mais nome. 

O pior ainda de tudo isso é porque desses 700.000 presos no Brasil, ou esses 50.000 mil 

presos aqui no Rio, ou em relação aos adolescentes cerca de 1.000, sempre tem aí 1.000 

meninos cumprindo internação, talvez um pouco mais, mas é por volta disso. Grande 

parte dessas sentenças são sentenças ilegais, isso que é muito grave, quer dizer, se 

determina uma condenação muitas vezes sem provas, sem nenhuma possibilidade 

jurídica de efetivar aquela condenação. Isso que se diz hoje do processo do Lula, que é 

um grande exemplo de um processo sem prova, é mais fácil ver naquela sentença, 

sentença do juiz Sérgio Moro, é um absurdo, é uma violência contra o direito. Mas 

sentenças sem provas são milhares. Tanto em relação aos adultos quanto em relação aos 

adolescentes. 
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Porque que o alvo do sistema penal são sempre as pessoas já sem direitos? Os negros, 

os pobres, os já sem direitos. Essa é uma prática quem vem lá da colônia e é curioso 

lembrar que na colônia, no tempo da colônia, quando o Brasil era colônia, não tinha isso 

que se chama de estado democrático de direito. Não existia essa ideia da igualdade 

perante a lei, a lei era diferenciada. A lei pro branco era uma, se o branco praticasse um 

crime ele era punido digamos com 10 chicotadas/chibatadas, que as penas eram 

corporais né, ou por um tempo de prisão. Mas se fosse negro ou pardo, a pena era 

diferenciada, eram 100 chicotadas ou mais tempo de prisão. Essa diferença, essa 

desigualdade era institucionalizada. Aí veio essa ideia da igualdade penal perante a lei, 

só que essa ideia nunca se concretizou, que dizer, a desigualdade permanece no tempo 

todo. 

Ainda lembrando isso, de visita nesses espaços de tortura, de degradação humana, que 

são os espaços de privação da liberdade, foi uma vez também quando eu fui – aí era 

mais ou menos nessa época de 82, 83, 84 - num manicômio judiciário o Heitor Carrilho, 

que hoje não existe mais, era ali na Frei Caneca, aquele espaço todo foi todo desativado, 

ali era o conjunto dos presídios e penitenciárias e ali era o Heitor Carrilho, onde 

ficavam...Quer dizer, hoje todos que estavam ali foram transferidos pra Niterói, pro 

Henrique Roxo, quer dizer, apesar da reforma psiquiátrica com a lei de 2001, a lei 

10.216/2001. (...) Assim, uma coisa horrível. É uma cadeia, pior talvez, é mais 

constrangedora. Aí, tinha lá um (preso) cumprindo a medida de segurança, que se 

chama...o portador de transtorno mental é absolvido e cumpre a medida de segurança, o 

que é um grande absurdo, uma violência. E era um que se chamava Febrônio (Índio do 

Brasil) e ele estava lá há 56 anos, ali, naquele lugar ali, em medida de segurança, para 

ajuda dele e para a proteção da sociedade. Quando eu olhei ele já era velho, ele já tinha 

mais de 80 anos, e ele morreu logo depois, uns anos depois ele morreu, mas ele ficou ali 

60 anos. Neste dia que eu estive lá, ele estava ali, aí depois o Jornal do Brasil fez uma 

matéria, fez uma matéria porque eu tinha um aluno que cursava direito e que era 

jornalista do Jornal do Brasil, repórter, um excelente repórter, e ele fez uma matéria 

sobre a visita, e sobre essa história do Febrônio. O Febrônio, nessa época, em 29 de 

maio de 83, que é o dia da matéria do JB, ele tinha 88 anos e a visita lá foi uns dias 

antes, uma semana antes, e estava lá há 56 anos. E é curioso que o laudo dele, o laudo 

de exame psiquiátrico foi feito pelo Heitor Carrilho, era o que deu o nome ao hospital 

Heitor Carrilho. Heitor Carrilho era médico do Instituto Médico Legal, encarregado de 
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fazer assim...os psiquiatras que fazem esses laudos né. E o Heitor Carrilho, no laudo, ele 

conclui o laudo dizendo assim “O Febrônio deve ficar segregado – aí ele usa uma 

expressão em latim- ad vitam”, a vida toda, enquanto tiver vivo “deve ficar segregado 

ad vitam, pela impossibilidade de adaptação social e pela incapacidade em que se acha 

de colaborar na harmonia e no bem-estar coletivo”. Isso aqui que é o laudo, esse laudo 

aqui é de 1929, que dizer, daqui a pouco faz cem anos né, mas isso aqui que é a 

fundamentação do laudo, isso continua existindo em relação aos portadores de 

transtornos, apesar de que a lei (da Reforma Psiquiátrica) é o resultado de uma grande 

luta social política, é um dos movimentos sociais mais importantes, que é o movimento 

da luta antimanicomial, mas a lei que já é de 2001, fez 17 anos, essa fundamentação do 

laudo do Heitor Carrilho de 1929, ela ainda é atual, ainda existe na cabeça dos 

trabalhadores do direito, dos trabalhadores da justiça penal. 

Aí eu comecei a ler mais sobre essa questão (das medidas de segurança) e disse “Não, 

não é possível isso aqui, tá errado esse código aí, essa lei ela não serve”, porque o 

código penal, que é de 1940, ele ainda é um código fundado no Lombroso, e isso é uma 

ideia, essa ideia da periculosidade, que se presume que essa pessoa ela é portadora de 

periculosidade, periculosidade significa, ela pode praticar outro crime, o que é uma 

maluquice, isso é uma ideia lá de Lombroso, a possibilidade da prática de novo crime. 

Essa é que é a periculosidade e que é presumida naquele que tem o transtorno mental, 

isso aqui é uma loucura, isso é um absurdo, isso é uma violência, não há essa presunção. 

E aí eu comecei a trabalhar nisso, assim, e não (como juiz) determinava a internação, e 

aí o tribunal reformava “Não, tem que ser internado.” "Mas como que tem que ser 

internado se o próprio médico diz que não precisa de internação, que pode ser 

submetido à medida, mas em regime ambulatorial?”Aí falavam: "Ah, mas a lei tem que 

ser cumprida, está na Lei.” Aí esse exemplo, assim, mostra o absurdo que é aplicação do 

direito quando não se pensa, quando se produz uma cegueira diante da própria 

interpretação da lei. Essa lei que está em vigor até hoje no código penal, esse artigo do 

código penal, ele é absolutamente violador da saúde da pessoa a quem vai se aplicar a 

medida de segurança em internação, e a lei legitima e contraria todo o avanço da 

psiquiatria. 

Eu sempre gosto de relacionar a prisão com o manicômio ou hospício. Até porque - sem 

querer muito desenvolver isso - eles têm o mesmo momento histórico de criação, de 

nascimento. A prisão como pena e o hospício como medicalização da loucura, porque 
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não existia nem a pena de prisão, a prisão existia, mas não era pena ainda né, ela 

começou a ser pena no século XVIII, segunda metade do século XVIII, como também o 

hospício, a loucura não era medicalizada, a loucura era uma coisa assim esquisita, mas 

não havia tratamento para a loucura. Aí a medicina pega a loucura, começa a tratar a 

loucura no hospício, no asilo manicomial. E o direito penal começa a tratar o crime - 

come se fosse possível dar conta do crime - com a pena de prisão. Aí toda a justificativa 

da prisão e tal, do isolamento, isso da prevenção, do temor que vai causar, o que é tudo 

mentira, né, não tem nenhuma dessas finalidades, como no hospício também não tinha. 

O curioso é que os psiquiatras conseguiram ter essa reflexão, de que o trabalho deles só 

produz sofrimento, e mudaram a linha disso. Aquela pessoa ali, ela pode ter uma vida 

socializada com as diferenças que ela tem, e ela não precisa ficar internada. E aí 

principalmente com o movimento da luta antimanicomial, a lei 10.216/2001, com toda a 

resistência que contra ela sempre teve, da psiquiatria mais tradicional, até hoje....Hoje a 

reforma psiquiátrica, ela passa por uma desaceleração muito grande. As chamadas 

comunidades terapêuticas, que são instituições privadas, estão recebendo mais dinheiro 

do que as residências terapêuticas (RTs) que integram um sistema de círculo social de 

atendimento (público). Então é uma dificuldade muito grande, mas pelo menos houve a 

lei que disse “Não, internação só quando houver uma necessidade extrema”, e os leitos 

hospitalares foram diminuindo, não se constroem mais hospícios, que dizer, até alguns 

anos havia vários hospícios, ninguém pede (mais) pra construir hospícios. Mas prisão, 

há mais prisões. Tem quantos Bangus? Eu nem sei mais quantos Bangus tem...  

É muito difícil fazer essa luta no direito, porque as pessoas continuam acreditando na 

prisão como pena. “Ah, mas aí a gente está seguro.” A gente não está seguro com 

7000.00 presos (no Brasil), com 50.000 presos (no Rio), não é isso que vai dar 

segurança, a compreensão disso é muito difícil. Eu acho que essa é uma luta na 

democracia fundamental, a luta contra a prisão, contra a instituição prisional. Eu acho 

que enquanto existir prisão, prisão como pena, não vai ser possível existir uma 

sociedade democrática, porque a prisão, a instituição prisional, ela é radicalmente 

antidemocrática e ela tem essa função política de jogar lá os desqualificados, essa 

necessidade de desqualificar as pessoas e que passa pela história do Brasil com a mesma 

intensidade. 

Essas falas que ela (uma pesquisadora que fez um trabalho com sentenças do século 

XVIII) menciona, 1700, as falas - desde o momento que eu comecei a ler sentenças 
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(atuais), desde o momento em que eu me formei e depois trabalhando - são falas iguais 

e são falas que revelam assim um preconceito. Só assim (como exemplo) umas falas de 

algumas sentenças dizendo assim: “Periculosidade, alta periculosidade” porque era 

crime de roubo. "Todo crime de roubo é de alta periculosidade porque não tem respeito 

pelo patrimônio alheio". O que é uma coisa assim, claro que crime de roubo é um 

desrespeito ao patrimônio alheio, porque é pegar a coisa do outro, por isso é que é 

crime, senão não seria crime, mas por causa disso não pode aumentar a pena. Aí se 

aumenta a pena ou porque é reincidente ou porque algumas expressões assim...“Porque 

o réu tem personalidade distorcida”, diz assim. Na sentença não pode afirmar isso...O 

juiz não pode dizer numa sentença que alguém, o réu, tem personalidade distorcida. 

"Tendência criminosa”. Tendência criminosa é lá de Lombroso, final do século XIX, 

“tendência para o crime”, tem “distorção psicológica”, “personalidade inegavelmente 

antissocial indicando criminogênese acentuada”. Ainda usa uma palavra “criminogênese 

acentuada”, e é uma coisa assim...isso aí parece Lombroso escrevendo né, isso assim 

agora nos últimos anos. É um horror né. 

Principalmente em relação a questão das drogas. Eu estava vendo outro dia, 

comparando como é que em relação as drogas - o número de presos por tráfico é muito 

grande - uma grande parte (dos presos), eu não sei exatamente o quanto, mas uma 

grande parte dos presos é de condenação pelo chamado artigo 33, que é o tráfico da lei, 

ou artigo 35, que é de organização para o tráfico. E a pena dessa lei, que é de 2006 né, a 

lei atual, a pena mínima é 5 anos, vai de 5 a 15 anos. Quando esse crime, ele não tinha 

uma lei especial o crime de tráfico, de drogas né, ele era previsto no código penal na 

parte que se chama “crimes contra a saúde pública”, aí havia lá o artigo 281, que era o 

de tráfico de drogas. A pena era de 1 ano no mínimo a 5 anos no máximo. O máximo 

que era da pena é hoje o mínimo da lei atual. Então assim, é um absurdo. 

É curioso também observar que foi o AI-5 que trouxe a criminalização do usuário, 

porque antes do código penal o crime era só de quem fazia o tráfico, vendia, 

comercializava. O portador ou usuário não era uma conduta criminosa, aliás nunca foi 

criminosa. Aí o AI-5, o AI-5 é de dezembro, 13 de dezembro (de 1968). Dias depois, no 

dia 26 de dezembro, como se fosse assim um presente de natal, aí vem um decreto e se 

legislava com o AI-5, que eram os decretos, muitos ainda hoje em vigor....Aí o AI-5 (e) 

põe lá no código penal um parágrafo nesse artigo 281 também criminalizando o usuário 

(que) portar entorpecentes. 
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Mas eu estava dizendo também como é que grande parte desses presos, 700.000 mil no 

Brasil e 50.000 no Rio, são presos que legalmente, se a gente for examinar a sentença, e 

eu estou falando isso porque eu via lá na minha Câmara, que era a 5ª Câmara Criminal, 

como é que (alguém era) condenado de tráfico por 10 anos, porque não tinha prova 

nenhuma em grande parte das sentenças. Então, eu imagino que pelo Brasil afora, é 

claro que isso vai depender de uma pesquisa em cada tribunal, mas a gente pode mais 

ou menos fazer um paralelo. A fundamentação ela é muito generalizada, generalizada 

com esse tom ideológico. É, confessou no inquérito vale como prova, ou alguém falou 

que estava vendendo vale como prova...E nada disso (pela lei) vale como prova. (...) 

Isso é o que se chama de prova ilícita. E uma prova ilícita que é um escândalo 

democrático, é em relação às mulheres presas. Grande parte das presas, das mulheres 

cumprindo pena, não sei exatamente qual o percentual, mas sei que é muito, decorre de 

condenação pelo crime de tráfico e grande parte dessas condenações são mulheres 

levando entorpecentes para a cadeia ao fazer a visita. Há muitos autos de prisão em 

flagrante nessa situação, que ocorre naquela revista das mulheres, que é uma revista que 

ainda se faz. Vocês sabem como que é a revista, né? Que é assim, um escândalo. Em 

que a mulher fica despida, mas não é só ficar despida. Tem que abaixar, e ficar pulando 

igual canguru, e fazer força. E se faz isso com absoluta naturalidade. (...) Revista 

vexatória. Isso é uma expressão que tem quando era ainda o DESIPE, ainda era o estado 

da Guanabara. A regulamentação do DESIPE, departamento do sistema penitenciário. 

Antes de ser Secretaria, que antes era ligado à Secretaria de Justiça, então se chamava 

DESIPE, departamento do sistema penitenciário. Havia uma portaria do DESIPE 

dizendo que são proibidas as revistas vexatórias, então sempre houve essa proibição, 

mesmo antes da Constituição, essa portaria é de antes de 88. Sempre houve essa 

proibição (da revista vexatória) e a Constituição proíbe a prova ilícita, mas aí também se 

considera que isso não é prova ilícita. Às vezes, nos julgamentos lá no tribunal, 

discutindo essa questão da mulher, aí encontram e aí ela é presa em flagrante, fica presa 

e fica condenada, mas só que essa revista ela constitui um exemplo de prova ilícita. 

Eu estou achando que está muito sem saída, que novas práticas democráticas (possam) 

acontecer ou (possam) ser possíveis no direito.. No sistema judicial, o sistema judicial é 

uma clausura, o sistema judicial é impenetrável, o poder judiciário. Quando a gente fala 

assim, na necessidade da participação popular....aí é curioso, por exemplo, a 

Constituição de 88, ela exige em vários momentos das políticas públicas do Estado, a 



 

1073 
 

intervenção de conselhos populares. A ideia de uma manifestação popular resiste na 

educação, na saúde, conselho popular, conselho de educação, conselho estadual, 

municipal, de saúde, educação, meio ambiente, em vários momentos a Constituição vai 

dizer isso. O Estatuto da Cidade, que é uma lei maravilhosa, que fala da gestão 

democrática da cidade, isso aí é como se não existisse. No poder judiciário quem decide 

assim, se você falar assim “vamos fazer um conselho comunitário para intervir na 

administração do poder judiciário”, como tem conselho municipal de saúde, ou 

conselho estadual de saúde ou de educação, que tem pessoas representantes. Se você der 

essa ideia no poder judiciário, seria completamente ignorada. Então, é como se fosse 

assim, é uma clausura, é um poder monárquico, ele não tem conhecimento da vida, das 

necessidades sociais. 

O que é tortura pra mim? Eu acho que é submeter a pessoa, é degradar a pessoa, é não 

ver a pessoa como uma pessoa, qualquer prática de poder, de domínio, de dominação. 

Acho que pode ser isso, a tortura é uma pratica de domínio, de dominação. (...) Quer 

dizer, além daquela definição da lei, mas acho que é fundamentalmente, é isso assim, de 

tomar conta do outro, tomar conta no sentido de pegar o outro, como a psiquiatria fez 

com a doença mental, formas de tortura, como o direito penal, os juízes e promotores 

fazem com os réus que praticam os crimes, são formas de tortura. A prisão é uma forma 

de tortura. 

Eu estava falando dessa desqualificação humana das pessoas que vão presas, do sem 

nome, “não tenho mais nome, eu sou um número”, que é a mesma desqualificação que 

se faz quando a polícia mata, em relação a esses procedimentos do auto de resistência. É 

a mesma forma de ação, e nesses homicídios tem exemplos horríveis. Uma vez eu vi, 

era um processo comigo e eu sempre fui contra esses autos de resistência, e aí tem um 

exemplo que é assim trágico. É de um menino que foi morto ali na Lagoa, naquele 

prédio ali da cruzada, aí ele tinha na folha penal várias anotações, e o delegado falou 

assim “Ah, ele tinha várias anotações, morreu, mas era um micróbio social”, usa, assim, 

essa expressão, um delegado num inquérito. Aí vai pro promotor e uma promotora 

repete isso, como diz o delegado de que era um micróbio social. Que é uma expressão 

assim, bastante comum. “Não, mas ele era dedicado ao tráfico e não sei o que lá”, quer 

dizer, podia morrer com 10 tiros nas costas. Essa expressão é muito forte. Muito tempo 

depois disso, aí tem um coronel, coronel Jardim, houve uma chacina - até me esqueci 

qual, porque são tantas - aí que ele falou “Ah, mas os meus policiais, eles usam o fuzil 
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como se fossem um inseticida social” que é a mesma coisa, né, quer dizer, um inseticida 

social para matar um micróbio social. E tem um juiz que usou uma expressão que 

parece com essa quando prendeu aquele rapaz que matou o Tim Lopes, que foi 

condenado pela morte de Tim Lopes. Aí, quando ele expede lá um mandado de busca e 

apreensão - esses mandados assim, também ilegais né - e ele usa uma expressão dizendo 

que aquela pessoa, aquelas pessoas eram um lixo genético, usa exatamente essa 

expressão. Então, acho que são três expressões de momentos diferentes, mas que 

representam a mesma ideia da tortura contra o ser humano né. Pode prender desse jeito, 

pode matar, pode tudo né, tudo é possível. E aí como é que pode democratizar isso? 

E eu, como sou da luta antimanicomial, aí com base nisso eu inventei a luta 

antiprisional, por uma sociedade sem prisões, não tem jeito. A gente não vai conseguir 

construir uma sociedade humanamente possível enquanto existirem prisões, porque 

enquanto existirem prisões existe alguma coisa que não está funcionando socialmente. 

(...) Há uma situação problema. Pode ser resolvida por outras formas do direito, mas que 

com o direito penal não resolve, até piora talvez mais, ou dificulta mais a questão, 

porque a gente pensa muito na punição, de punir o outro. 

 

*** 
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15. Notas Conclusivas 

 

Há uma grande dificuldade em concluir um trabalho dessa natureza e esta dificuldade se 

relaciona diretamente com a violência de Estado. Primeiro porque, no momento da 

conclusão da pesquisa, tal violência não só segue acontecendo como revela caminhos de 

intensificação. O fenômeno continuado da violência de Estado torna inevitalmente 

abrupto o final do trabalho de registro das memórias dos tempos, formalmente, 

democráticos. Sim, vivemos em uma democracia formal desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. No entanto, o final do ano de 2018 é testemunha da 

chegada ao poder, no Brasil e em diferentes estados - como é o caso do Rio de Janeiro -, 

de governos de extrema direita. Tais representantes políticos defendem, constantemente, 

medidas que atentam contra as garantias democráticas e que se direcionam para uma 

ainda maior repressão contra as populações historicamente atingidas pela violência 

institucional. É com tristeza e preocupação que finalizamos esta pesquisa. 

Segundo porque, entrou governo, saiu governo, os tempos democráticos foram 

caracterizados pela manutenção - e pelo aprofundamento - das violações de direitos 

humanos praticadas pelo Estado. Como qualquer período histórico, nossa recente 

democracia, é um fenômeno complexo: houve, também, políticas públicas voltadas para 

a garantia de direitos e houve avanços legislativos. Tivemos, também, luta e resistência 

dentro do Estado. No entanto, o cenário de violação no qual vivemos é estrutural e 

profundo. Assim, criar memórias sobre as violações aos direitos humanos na 

democracia, como forma de garantir a não repetição das mesmas, é imprescindível. 

Porém, também é imprescindível o reconhecimento do enraizamento das dinâmicas 

violentas em todas as dimensões estatais. Tal enraizamento aponta ainda para longos 

períodos de manutenção de uma estrutura violadora dos direitos humanos.  

Terceiro porque, a tarefa de criar outra memória sobre a violência institucional no 

Brasil, que possa fazer frente às narrativas oficiais impostas pelo Estado e pela grande 

mídia, é muito maior do que a análise do período democrático pós 1988. No que tange a 

esse período, sobre o qual a Subcomissão se debruçou, uma análise mais completa já 

demandaria uma duração maior e uma equipe mais diversa do que foi possível garantir - 

via Estado - para este trabalho. A tarefa de memória que temos pela frente diz respeito, 

no entanto, a toda a nossa história. Em desvelar as dinâmicas violadoras desde a 
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escravidão até os dias atuais. Vivemos uma violência que tem suas raízes no Brasil 

colônia, no racismo estrutural da sociedade brasileira, e cujos efeitos nos definem até 

hoje. Nunca superamos nossas raízes racistas e são elas que fundamentam a política 

violenta do Estado. A pele dos torturados e presos da democracia, no Rio de Janeiro, 

tem cor: são mulheres negras e homens negros. São meninas negras e meninos negros. 

E por último porque, tradicionalmente, as comissões de memória e verdade analisam 

períodos históricos que já se encerraram. Como é o caso das comissões da verdade 

sobre períodos ditatoriais, na América Latina e no mundo. Uma comissão da verdade na 

democracia, realizada no curso desse mesmo tempo histórico, se debruça sobre um 

período ainda não findo. Tal fato demanda a criação de novas estratégias de 

levantamento e registro das violências que seguirão ocorrendo e implica na sensação de 

incompletude do trabalho. Tal sensação se intensifica frente a uma das questões 

enfrentadas ao longo da pesquisa: quando se pretende analisar as ações do Estado, o que 

se encontra é a completa ausência de sistemas confiáveis de registro e de produção de 

dados, nas mais diferentes instâncias do poder público. Já quase chegando o ano de 

2020, vivemos em uma estrutura estatal propositadamente organizada para a produção 

de esquecimento.  

Não houve ponto final para a violência do Estado, não pode haver ponto final para a 

escrita das memórias daquelas e daqueles que foram e são diretamente atingidos por ela, 

e daquelas e daqueles que dedicaram e dedicam suas vidas para a luta contra todas as 

formas de opressão. Apenas com o conhecimento de nossas histórias podemos criar 

resistências e lutas que sejam forças potentes para a mudança dos rumos da história. 

 

*** 

 

Durante a construção deste trabalho de memória sobre o tema da privação da liberdade e 

da tortura, fomos inundados por histórias. Foi através delas que esse relatório se 

formou. Uma foi puxando a outra, e elas foram revelando as vidas afetadas pela 

violência do Estado nos últimos trinta anos. São essas vidas que foram aqui contadas. 

Fomos aos poucos entendendo que construir memórias passa por construir redes, e, 

assim, o trabalho foi sendo feito de encontros e escutas. 
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Muitas poderiam ter sido as escolhas metodológicas e os caminhos da pesquisa e, 

certamente, outras análises precisam ser exploradas em futuras experiências de 

comissões da verdade nos tempos democráticos. Aqui, no que se refere ao tema da 

privação da liberdade e da tortura, como primeira experiência realizada pelo Estado para 

a garantia do registro dessa história, optou-se por priorizar a escuta de diferentes 

pessoas - dentre milhares - que trabalharam/trabalham com ou foram/são vítimas diretas 

dessa violência. Compõem esse relatório 42 testemunhos coletados ao longo dos anos 

de 2017 e 2018120, onde foram escutadas mais de 50 pessoas. Essa escuta proporcionou 

o registro de informações e de narrativas que traçam caminhos sobre o encarceramento 

e sobre a violência que ele produz, em diferentes âmbitos - prisional, socioeducativo, 

manicomial, do povo da rua, daqueles que experimentam e utilizam substâncias 

entorpecentes consideradas ilícitas -, que em diferentes momentos históricos 

representam a diferença com a qual a sociedade não sabe lidar. 

Se o fim da ditadura supostamente rompeu com a possibilidade amplamente legitimada 

do uso da tortura contra àqueles que se opuseram e resistiram a esse devastador regime; 

a retomada da democracia não significou o fim dessas práticas, que antes já existiam e 

que seguiram em curso, em relação a grupos historicamente afetados por elas. Negras e 

negros, pobres, periféricos e favelados, via de regra, não experimentam as garantias 

democráticas que - com imensa razão - lutamos para manter e ampliar. 

No período democrático, com a intensificação no final da década de 1990 e ao longo 

dos anos 2000, de uma política de guerra às drogas pautada na repressão violenta, nas 

favelas e periferias, ao varejo do tráfico, a questão das drogas se tornou o motivo 

legitimador - legalmente e socialmente - do hiperencarceramento e do extermínio da 

população negra, especialmente da juventude negra. Negras e negros vivem, desde a 

escravidão, uma complexa dualidade: ao mesmo tempo em que são necessários às elites 

brasileiras, pois representam a força de trabalho passível de ser explorada para a 

manutenção da riqueza e da superioridade social destas; são também elimináveis, pois 

representam aquilo que a sociedade branca deseja fazer desaparecer para compor com 

                                                        
120O primeiro ano do trabalho da Subcomissão foi composto pelo acompanhamento das audiências, pela 
análise dos dados recebidos  e pela elaboração do relatório da CPI dos Autos de Resistência, assim como 
pelo processo - que deve prescindir toda pesquisa - de entrada no campo do trabalho. Foi realizado o 
levantamento do material já existente sobre diferentes temas que se inserem no debate sobre violência 
institucional, assim como encontros ampliados e reuniões com atores históricos, pesquisadores, 
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, militantes e representantes de diferentes órgãos do 
Estado. Tal processo foi essencial para construir os caminhos da pesquisa. 
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um projeto esquizofrênico de sociedade desenvolvida. Para as elites que lucram com a 

desigualdade social estrutural, nesta sociedade idealizada não existiriam os negros, 

negras e pobres que, na prática, são aqueles que garantem, desde 1500, sua construção. 

Em todas as histórias escutadas, uma coisa resta nítida: o outro lado das execuções e dos 

desaparecimentos forçados cometidos pelo Estado é o encarceramento em massa. Esses 

são os três principais instrumentos de eliminação daqueles que vivem desde sempre essa 

ruptura: ser essencial para esta sociedade racista e ser eliminável por ela. Foram 

registrados os testemunhos de trabalhadores dos espaços de privação da liberdade - em 

sua maioria assistentes sociais e psicólogos -; membros da Defensoria Pública, do 

Ministério Público e do Judiciário; egressas e egressos do sistema prisional; e familiares 

de vítimas da violência do Estado. Foram realizados, também, dois testemunhos 

coletivos: do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/RJ) e da 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da ALERJ (CDDHC/ALERJ). 

Os registros foram feitos em áudio e vídeo e resultaram em quase 100 horas de 

gravação. Trouxemos ao longo do trabalho, a partir de breves cortes, a transcrição dos 

mesmos, como forma de registrar as memórias partilhadas, e permitir o acesso ao 

conteúdo relatado por pessoas que abriram suas vidas e que dessa forma construíram 

conosco este trabalho. 

Destacaremos aqui, como caminhos de conclusão - e de continuidade - da pesquisa, 

alguns pontos levantados pela quase totalidade das pessoas escutadas, cada uma a sua 

maneira, cada uma em seu campo de vivência e trabalho. Acreditamos que eles trazem 

visibilidade para as principais violações de direitos humanos cometidas pelo Estado no 

que tange à privação da liberdade e à tortura. É importante afirmar, mais uma vez e 

sempre, que as histórias aqui partilhadas fazem parte de um imenso universo, onde, 

respeitadas as especificidades e singularidades de cada experiência e de cada vida, as 

dinâmicas de violência se repetem. Essas histórias não são casos isolados, elas trazem 

luz para uma imensa história que precisa ainda ser registrada. 

 

*** 
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O superencarceramento, a superlotação dele decorrente, e suas consequencias, tanto no 

sistema prisional quanto no sistema socioeducativo, no que se refere à garantia dos 

direitos básicos do presos e à garantia de um tratamento adequado dos agentes em 

relação às pessoas privadas de liberdade, são problemas centrais a serem enfrentados no 

presente. Como já explicitamos, o fenômeno da guerras às drogas e a forma seletiva da 

repressão realizada pelas forças de segurança pública do Estado - legitimada e garantida 

pelo Ministério Público e pelo Judiciário - são as maiores responsáveis pelo atual estado 

de coisas nesses espaços de privação.  

 

A gente se propôs a analisar as sentenças por tráfico e compreender 
aquela dinâmica e isso na verdade se reflete em como entender o 
nosso sistema penitenciário, a partir de uma criminalização do tráfico, 
mas não só do tráfico, (por)que podia ser os mega chefes do tráfico, os 
gerentes da boca, não. Quem tá preso no Rio de Janeiro e Brasília, que 
foram os lugares que a gente pesquisou, são pequenos traficantes com 
baixa quantidade...Tinham 13 condenados com um grama de cocaína, 
algo inacreditável. E aí, como você avalia essas sentenças, você 
também relaciona essa questão é...vamos dizer territorial, que é: toda 
denúncia dos casos ou 90% das denúncias de caso de tráfico 
começavam assim “fulano e beltrano, PMs ou cabos em patrulha de 
rotina, em local conhecido como ponto de venda de drogas...”. Ou 
seja, a polícia não investiga nada, ela tropeça - eu gosto dessa 
expressão - nos pequenos traficantes. Muitos deles eu desconfio que 
sejam até usuários ou usuários e traficantes ou só usuários. E esse 
perfil tá aí lotando o sistema penitenciário, esse é o perfil que 
possivelmente vamos identificar dos que são torturados. Não 
conseguem ter também dentro do presídio uma grande proteção. E 
também, de alguma maneira hoje pensando nesse fenômeno das 
facções, que cada vez se agrava, mais é não tem como se compreender 
isso sem a política de drogas, então também pensar em sistema 
penitenciário hoje, é pensar em debater política de drogas. 
(Testemunho Luciana Boiteux) 

 

Uma superpopulação, o aprisionamento em massa, isso tudo foi dessa 
época, início de 2000 pra cá. Começou essa política de aprisionar, 
aprisionar, aprisionar, sem grandes estudos...Sem estrutura, então a 
maioria, eu acho que quase na totalidade das unidades prisionais...Elas 
eram construídas para 500 pessoas. E hoje em dia, elas abrigam 3000, 
e você não cresceu o espaço, porque não tem para onde crescer. 
Inicialmente, cresceram um beliche, dois beliches, tem lugar que tem 
três beliches. Então você, o espaço físico você não aumentou. Você só 
amontoou um em cima do outro. E aí o ambulatório que foi construído 
pra atender 500 presos, ele não vai, ele não atende nem 500, porque 
não tem quem atenda, e muito menos 1500, 2000 ou 3000. O 
(presídio) Galpão da Quinta era um horror. Tudo de lonas pretas, não 
tinha laje, não tinha nada. Hoje em dia tem laje, mas é um local que 
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deveria acomodar quantas pessoas? 800, bate mais de 3 mil hoje. No 
mesmo lugar, não cresceu nada, o espaço físico são os mesmos metros 
quadrados que tinha no passado.(...) Nem por isso você vê 
processos...quase 50% do efetivo carcerário são presos que não foram 
julgados ainda, então absurdo dos absurdos, são presos, muitos são 
pessoas que vão sair de lá, vão ser inocentados. E esse tempo que eles 
passaram lá dentro, essa marca, essa chaga, isso nunca mais vai sair da 
vida deles. (Testemunho Vera Alves) 

 

A superlotação implica na completa deterioração das estruturas das prisões e das 

unidades do DEGASE - que na atualidade, como foi muitas vezes afirmado, em nada se 

diferenciam do sistema prisional - ocasionando a inadequação total desses  espaços para 

a custódia de seres humanos. Todas as unidades enfrentam, em diferentes níveis, graves 

problemas no que tange ao fornecimento de insumos básicos de higiene e vestuário; à 

garantia de alimentação adequada; ao atendimento à saúde e ao fornecimento de 

medicação; à garantia de prestação jurisdicional célere e efetiva; ao transporte adequado 

dos presos, presas e jovens privados de liberdade; ao tratamento conferido pelos agentes 

aos presos; entre tantas outras questões. A situação da saúde no sistema prisional, por 

exemplo, foi trazida em diferentes depoimentos como produtora de um verdadeiro 

genocídio da população negra e pobre encarcerada. 

 

Hoje, a questão da saúde é, sem dúvida nenhuma, depois da 
superlotação – e ela é um pouco corolário da superlotação –, ela é o 
principal problema de violação de direitos humanos no sistema 
prisional. (...) A gente tá no mês sete (de 2017), e a gente tem um 
número de mortos assustador. Já são 120, 115, não sei, pessoas 
mortas, em seis meses. A gente...é uma quantidade absurda de 
pessoas. Aquilo virou um cemitério de pessoas vivas, e que vão 
definhando a olhos vistos. Muita gente entra lá saudável e morre no 
sistema. Uma simples pneumonia pode significar a morte pra alguém 
dentro do sistema penitenciário. E a gente não está falando de pessoas 
com 80, com 70, 60 anos. Estamos falando de pessoas com 20, 25 
anos. É muito complicado a gente tratar a questão da saúde sem olhar 
o quanto a gente tá produzindo de cadáveres no sistema. São mortes 
lentas, são mortes silenciosas, são mortes que não fazem barulho. A 
gente teve aquele caso trágico do Amazonas, do Rio Grande do Norte, 
que foram mortes violentas, que foram mortes que teve um impacto 
pela forma que aconteceram. E a gente produz mais gente morta do 
que aquelas pessoas que morreram naquele fim de semana, só que 
essas pessoas morrem em silêncio, sem qualquer tipo de atenção em 
relação ao que acontece. (Testemunho João Gustavo) 
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O que aconteceu naquela audiência pública (sobre encarceramento em 
massa, da Comissão de Direitos Humanos, na ALERJ)? A gente tinha 
levado...quem fez a defesa do Estado brasileiro, pelo estado do Rio de 
Janeiro, na audiência pública da Corte Interamericana, em maio, foi o 
Ministério Público. E aí, aquilo já nos causou um certo espanto. 
Enfim, vamos adiante. Lá, nós apresentamos um relatório do Plácido 
de Sá Carvalho, falando e apresentando casos de pessoas falando 
"Olha o estado de saúde dessas pessoas é esse, essas pessoas vão 
morrer". Isso na Corte. Voltamos para o Brasil e o que aconteceu? 
Nada. E aí vem a audiência da Comissão. Aí já tava no talo. As 
pessoas morreram. Aí...tem uma hora que a gente acaba se excedendo, 
mas é porque não dá, não aguenta. Não dá pra suportar. Gente, até 
quando vai morrer gente pra vocês tomarem uma postura? E, naquela 
audiência, é fundamentalmente as medidas propostas, o comitê do 
início do ano do Tribunal de Justiça, eu já escutando do Tribunal de 
Justiça "Não, em 90 dias tá implantada as audiências de custódia no 
estado todo", "Em 90 dias a VEP...", 90 dias e as pessoas morrendo, e 
a gente denunciando isso internacionalmente, porque aqui tá travado, 
vocês (MP e judiciário) continuam deixando as pessoas morrerem. (...) 
A secretaria de administração penitenciária essa semana proibiu que a 
gente entre com câmera pra fazer monitoramento carcerário, ou seja, 
eles têm vergonha do que eles produzem...(Testemunho Emanuel 
Rangel) 

 

Acho que outra coisa que choca muita gente dentro do sistema 
prisional é a questão da saúde. A gente fala muito dos óbitos, né? Das 
mortes violentas, das chacinas. Mas quando se vai ver, se computar o 
número de “mortes naturais” dentro do sistema prisional, é um 
escândalo. É um escândalo, assim, o atendimento médico nem existe, 
ele inexiste. E a gente vê a cada ano uma piora em relação a isso. A 
(questão da saúde) é utilizada como forma de tortura também, acho 
que isso é uma coisa constante em quase todas as unidades que a gente 
visita. Seja do socioeducativo, seja do sistema prisional. Quando o 
preso pede atendimento, isso é usado contra ele como forma de 
coação. (Testemunho Sandra Carvalho) 

 

Iniciamos este trabalho afirmando que a situação de violência e tortura nos espaços de 

privação da liberdade atenta contra as garantias estabelecidas pelo Direito Internacional 

dos Direitos Humanos (DIDH)121. A partir da análise de inúmeros artigos de Tratados, 

Convenções e Protocolos internacionais, passou-se a abordar o conceito de tortura no 

DIDH, em especial no Sistema das Nações Unidas e no Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (SIDH). É importante ressaltar que o Brasil faz parte de ambos os 

sistemas protetivos e ratificou os principais tratados internacionais que proíbem a 

prática de tortura, tendo aceito expressamente a competência da Corte Interamericana de 

                                                        
121 Item 4.1 do Relatório 
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Direitos Humanos. A partir desta análise, foi possível afirmar que a tortura pode ser 

qualificada como um crime de lesa humanidade quando praticada a partir de um ataque 

generalizado ou sistemático contra qualquer população civil. Por ser um crime de lesa 

humanidade, a tortura, praticada nesses moldes pelas forças do Estado, é uma violação 

imprescritível e sujeita à jurisdição universal.  

É importante lembrar que a ausência de definições fechadas e restritas no DIDH permite 

que os conceitos de tortura se tornem aplicáveis a uma maior diversidade de condutas. 

Vale destacar dois pontos importantes: o comentário da Assembleia Geral da ONU 

sobre o Código de Conduta para Oficiais da Lei esclareceu que “o termo ‘tratamento 

cruel, desumano e degradante’ não foi definido pela Assembleia Geral, mas deve ser 

interpretado de forma a abarcar a maior proteção possível contra abusos físicos e 

mentais”; e o Comentário Geral número 20 sobre o artigo 7ᵒ (proibição de tortura e 

tratamentos cruéis, desumanos e degradantes) do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos, onde o Comitê de Direitos Humanos da ONU afirma que uma 

distinção exata entre as várias formas de tratamento e punição não se faz necessária, e 

que essa distinção depende do tipo, do propósito e da severidade do tratamento 

especificamente empregado em cada caso122.  

Ainda em relação à definição da prática de tortura no campo internacional, o Subcomitê 

de Prevenção da Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes da ONU, especificamente sobre pessoas privadas de liberdade, afirma:  

 

O escopo do trabalho preventivo é amplo e abrange qualquer forma de 
abuso contra as pessoas privadas de liberdade o qual, caso não seja 
averiguado, pode se converter em tortura ou em tratamento ou pena 
cruel, desumano ou degradante. O Comitê Contra a Tortura, no 
Comentário Geral número 2, esclarece também que as obrigações de 
prevenir tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes são 
“indivisíveis, interdependentes e inter-relacionadas”. Em seguida, 
afirma que “as condições que geram maus tratos frequentemente 
facilitam a tortura e, assim, as medidas necessárias para prevenir a 
tortura devem ser aplicadas para prevenir maus tratos. 

 

No que se refere a legislação brasileira, a regra prevista no art. 1º, parágrafo 1º, da lei 

9455/97, determina que será punido pela prática de tortura “quem submete pessoa presa 

                                                        
122Item 4.2 deste Relatório. 
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ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da 

prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal”. A lei, nesses 

casos, não exigiu como requisitos um especial fim de agir ou um intenso sofrimento, e 

assim, retirou os elementos constitutivos que distinguem a tortura de outros tratamentos 

cruéis, desumanos ou degradantes, equiparando suas penas quando o ato é praticado 

contra pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tal normativa não só está de 

acordo com o DIDH, como amplia a proteção dos direitos humanos de pessoas privadas 

de liberdade, garantindo uma interpretação mais ampla sobre a prática da tortura, em 

consonância com o artigo 29.b da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que 

garante que nenhuma norma da convenção pode ser interpretada de maneira a "limitar o 

gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de 

acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção 

em que seja parte um dos referidos Estados". 

A partir dos dados e dos relatos coletados e sistematizados ao longo destes últimos três 

anos, assim como dos trabalhos já produzidos anteriormente à existência desta 

Subcomissão, é possível definir a situação presente do sistema prisional e do sistema 

socioeducativo como um ataque generalizado e sistemático contra a população 

encarcerada. Concluímos, também, a partir da normativa internacional e da legislação 

brasileira, que é possível equiparar a tortura com outras formas de tratamentos cruéis, 

desumanos e degradantes, garantindo que as práticas que caracterizam na atualidade a 

privação da liberdade executada pelo Estado sejam consideradas formas de tortura.  

 

Dessa forma, concluímos que o Estado pratica atualmente e de forma contínua, no 

Rio de Janeiro, no que tange aos sistemas prisional e socioeducativo, um crime de 

lesa humanidade imprescritível, caracterizado pela prática estrutural de tortura. 

 

As condições de aprisionamento compõem por si só um cenário continuado de tortura. 

Dados que corroboram com esta afirmação puderam ser encontrados de forma massiva 

nos relatórios de vistoria do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública e do 

MEPCT/RJ, sistematizados ao longo deste relatório. Ainda, considerando a ausência de 

uma atuação efetiva do Ministério Público e do Poder Judiciário para o controle e 
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mudança do atual cenário de violação de direitos humanos, e muitas vezes a ação 

diretamente direcionada para a manutenção e aprofundamento dessas violações, é 

possível afirmar que não apenas as estruturas que compõem as polícias - militar e civil - 

e as gestões do sistema prisional e socioeducativo, mas também o MP e o judiciário, são 

responsáveis diretos pela prática do crime de tortura estrutural. Diferentes relatos 

abordaram a responsabilidade do sistema de justiça como um todo na manutenção e 

aprofundamento das graves violações aos direitos humanos. 

 

Esse país, nesse país, não se investiga. Tem uma piada, eu faço 
questão de contar pro testemunho, que eu conto no júri o tempo 
inteiro, é assim: tinham três, eram três, qual era a melhor polícia do 
mundo? FBI, Scotland Yard e a PM-RJ. Aí tinha que achar um coelho 
numa determinada selva, aí soltaram o coelho lá: o FBI pegou todos 
os aparatos eletrônicos e achou em 15 minutos. A Scotland Yard 
traçou o perfil psicológico do coelho, achou em 20. A PM pegou com 
uma raposa, com isso aqui tudo quebrado (o corpo da raposa), a 
raposa gritando "Eu sou o coelho, sou o coelho". Isso porque a 
violência já está naturalizada, né, é estrutural, é nossa cultura, não se 
investiga neste país. Que a gente pega? A gente vem desde as 
(Ordenações) Filipinas, o cara mete a porrada nele, o cara assina, fala 
qualquer coisa, às vezes bota mais coisa e tal. É assim, investigação 
séria, independente, imparcial, nesse país não existe. (Testemunho 
Renata Tavares) 

 

E em Campos, essa experiência de ficar lá vários anos foi a primeira 
oportunidade que a gente teve também de batalhar contra a tortura. A 
gente tem um caso, um caso que inclusive tá na Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso José do Egito, que 
é um caso de tortura que a gente pegou e pegou, pegou com todos os 
requintes de demonstração da ocorrência do fato, tanto materialmente 
com os laudos, com os documentos, como a prova documental. E um 
caso que envolvia uma questão política local que chegava até o 
governo do estado, no qual o órgão público de acusação (ministério 
público) obviamente, como de praxe, pediu o arquivamento da 
investigação. Essa foi a razão pela qual a gente foi litigar 
internacionalmente na Comissão Interamericana e agora, 
recentemente, eu recebi a notícia de que o Brasil denunciou 
finalmente, em razão das pressões internacionais, os agentes 
envolvidos naquele fato. (Testemunho Emanuel Rangel) 

 

Na minha carreira. 16 anos. Eu fiz, acho que talvez, uma dezena e 
meia de denúncias crimes. Umas 15 denúncias crime. Veja que tem 
uma coisa chamada de taxa de atrito, que a gente trabalha quando fala 
de crime em geral. Quantos crimes ocorreram efetivamente, quantos 
crimes são noticiados, quantos crimes chegam no Ministério Público, 
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quantos chegam ao judiciário e quantos chegam a uma condenação. Se 
você pensar na minha taxa de atrito em relação à denúncia de 
violência, ela é uma desgraça. Ela, por si só, é uma tristeza. Porque 
assim, eu ouvi dizer, talvez, mil notícias de violência. Eu consegui 
informação concreta sobre, talvez, umas cem que eram associadas a 
alguma atribuição minha de alguma maneira, ou uma coordenação 
fora dela, ou alguma subcoordenação, algum lugar. Eu consegui 
documentar, fazer o cara assinar e dizer que ia levar adiante, quinze. E 
essas quinze, eu nunca fui chamado pra nada. Eu te digo que boa parte 
delas teve repercussão dentro da SEAP. Então, por exemplo, o agente 
penitenciário envolvido, ele era afastado daquela unidade 
imediatamente e muitas vezes deixava de trabalhar em turno. O diretor 
envolvido era afastado da direção. (Testemunho Eduardo Quintanilha) 

 

E quando a gente vem trazer um discurso, que não é nenhum discurso 
revolucionário, que está na Constituição, inclusive, a tortura está lá 
como crime hediondo, imprescritível...e aí? O que a gente tem? A 
gente não tem processo, a gente não tem investigação, a gente não tem 
mecanismo. E por mais que órgãos independentes - aqui o trabalho do 
Mecanismo (Estadual de Prevenção e Combate à Tortura) é super 
importante -, no fundo isso vai esbarrar num poder judiciário e num 
MP que não tem o menor interesse, a palavra é essa. (...) E isso, na 
verdade, é um crime de Estado, uma política estatal de omissão, não é 
omissão num caso, é omissão generalizada. (Testemunho Luciana 
Boiteux) 

 

Os problemas relatados, apesar de atuais, não são recentes. Eles compõem a história de 

nossa democracia após 1988. Diferentes narrativas abordaram as práticas de agressões e 

torturas como características da privação da liberdade, indicando, no entanto, o 

aprofundamento das violações referentes as estruturas desses espaços após os anos 

2000. O fenômeno da guerra às drogas e do superencarceramento aparece como 

fundamento dessas mudanças.  

 

Eu entendo a criminalização da pobreza como um termo moderno dos 
cientista políticos, dos cientistas sociais, mas, a criminalização da 
pobreza sempre existiu no Brasil. É só estudar a história de punição 
desde a escravidão que você vai ver quem eram aquelas pessoas que 
eram punidas. O senhor que colocava o escravo preso quanto tempo 
ele (senhor) quisesse. Quer dizer, você tem a criminalização dos 
pobres na história do Brasil inteira. (...) Enquanto não se acabar com a 
criminalização das drogas, você não vai ter condição... diferente. 
Porque é um combate, é uma guerra, burra. Que já matou gente de 
monte, que você vai em cima do peões do tráfico. (Testemunho Tania 
Dahmer) 
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A ditadura passou, acabou né, houve a Constituição de 88, a 
Constituição de 88 com inúmeras garantias sobre a liberdade, sobre a 
dignidade, sobre a intimidade, sobre a igualdade, contra...proibindo a 
prova ilícita, mas isso parece até que aumentou, e isso é uma 
contradição, talvez uma contradição democrática, como as violências 
foram mais ampliadas com e depois da Constituição de 88, é como se 
não existisse a Constituição de 88. Hoje a gente está vivendo aí, quer 
dizer, hoje se fala em estado de exceção, que é a expressão do 
Agamben, né, mas o estado de exceção na verdade sempre houve. Na 
ditadura, e acabou a ditadura com a Constituição de 88, a Constituição 
de 88 diz que não existirão penas de morte e penas cruéis, nem 
perpétua, nem pena de morte, nem penas cruéis. A prisão é um 
exemplo de pena cruel. (Testemunho Sérgio Verani) 

 

Então, depois de 40 anos trabalhando nessa área e percebendo que a 
possibilidade de mudança é praticamente nenhuma...você pega por 
exemplo as CPIs do sistema penitenciário. Eu dei depoimento em três 
CPIs do Sistema Penitenciário, CPIs da Câmara dos Deputados, com 
dez anos de intervalo entre uma e outra. Eu dei um depoimento nos 
anos 80, depois nos 90, depois no começo dos anos 2000. Se você 
pegar essas CPIs do Sistema Penitenciário, pega a conclusão das três 
CPIs...pode fazer xerox e trocar a data que a conclusão é a mesma. 
Trinta anos aí, dez anos entre uma e outra. Quer dizer isso é um 
escárnio, não adianta, vamos admitir que essa área...Aconteceram os 
massacres recentemente, em Manaus e Natal, vários repórteres me 
disseram: “Ah, e agora, a senhora acha que isso vai mobilizar a 
sociedade? Olha só, em Manaus morreram 56 presos e em Natal - eu 
nem me lembro do número dos que morreram em Natal - , isso vai 
provocar uma sacudida no sistema penitenciário no Brasil todo”. Isso 
aí aconteceu na virada do ano e nós estamos em abril, quer dizer 
quatro meses depois ninguém mais se lembra do que aconteceu, quer 
dizer, ninguém está absolutamente interessado, e eu tenho pouco 
tempo pra lutar. Já tenho quatro décadas de luta em uma área que 
nunca mudou um milímetro, essa é a minha avaliação, e pra quem 
acha...eu não acho que mudou um milímetro, pelo contrário, as 
unidades prisionais estão mais superlotadas, os presos estão menos 
assistidos, os governos estão mais distantes desse problema. 
(Testemunho Julita Lemgruber) 

 

Cumpre ressaltar que considerar a tortura como estrutural na privação da liberdade, nos 

moldes em que ela hoje se configura, não isenta as esferas do Estado da 

responsabilidade em relação aos crimes de tortura relacionados à prática de agressão 

física ou psicológica de um ou mais indivíduos de maneira específica. Pelo contrário, 

nesse âmbito também foi identificada uma atuação - ativa e omissa - destas instituições 

do Estado que permitem a perpetuação de casos de tortura, que muitas vezes resultam 

não apenas na violação da integridade física e psíquica de presos e presas, de meninas e 

meninos internados nas unidades socioeducativas, mas também em morte. 
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Não fui um nem dois, mas seis agentes que se diz ser agente de 
disciplina. E ali, eles bateram com pedaço de pau, mesa, cadeira, 
colocaram sacos de coco e rodavam e batiam nas costas dele. Ele já 
quase sem forças...É um relato que eu tive de um adolescente, que ele 
(o agente) subiu em cima de uma mesa e pulava sobre as costas do 
meu filho e o meu filho esboçava sangue pela boca. Então, eu saber 
disso tudo, e saber que ainda essas práticas, essas violações, 
continuam dentro do sistema, me sinto até mutilada, porque o Andreu 
teve traumatismo craniano, teve afundamento de crânio, o Andreu 
teve cortes contundentes, mas não, o perito, né...A perícia hoje, o IML 
tem que ser investigado, tem que haver uma perícia independente em 
relação, quando é um crime cometido pelo Estado, porque o laudo 
cadavérico do meu filho só não foi totalmente forjado, por causa de 
uma ajuda de um desembargador, porque meu cunhado é porteiro há 
mais de 30 anos na portaria de um edifício, e ele entrou em contato 
com esse desembargador. E ele (o desembargador) entrou em contato 
com o IML e foi quando “supostamente” o laudo do meu filho...ele 
teve traumatismo craniano, cortes contundentes, hemorragia das 
meninges, descolamento da retina dos olhos, e eles não disseram 
quantos cortes foram projetados, de que forma foram feitos. Eles 
omitiram esse fato dos cortes contundentes do meu filho. Eles 
omitiram a forma do traumatismo craniano, de que forma que foi, se 
foi proveniente de uma pancada, se foi proveniente de uma queda, 
porque o que eles (agentes) alegaram em depoimento, é que meu filho 
tentou fugir e escalou o muro de três metros. Quem escala um muro de 
três metros e tem 1,92 metros de altura não tem esse tipo de ferimento, 
não tem essas lesões sofridas. Meu filho teve o pescoço quebrado, 
meu filho teve a mandíbula deslocada. E isso comprova em foto, 
porque eu tive que lutar para poder mostrar que o meu filho, ele não 
caiu de um muro. Além das violações cometidas no sistema prisional, 
muitas famílias não denunciam porque tinha envolvimento, não 
importa se tinha envolvimento, eles tinha que pagar de acordo com a 
lei e não de acordo com a lei do homem dentro do sistema, que se 
acham deuses, porque acha que as pessoas que estão ali são a escória 
da sociedade, que são bicho amontoados. (Testemunho Deize 
Carvalho) 

 

O promotor Tiago Joffily, que ocupou a Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério 

Público, abordou em seu testemunho que, muito comumente, nos casos das tortura 

decorrentes da atuação específica de agentes penitenciários contra a integridade física 

dos presos e que extrapolam a violência física naturalizada na privação da liberdade, e 

que, portanto, poderiam vir a ganhar visibilidade e repercussão negativa, os agentes se 

antecipam na realização do registro de ocorrência. No entanto, este registro se dá 

através de termos circunstanciados de ameaças, desacatos ou tentativas de lesão 

corporal, do preso contra o agente. Tal estratégia pretende garantir um fundamento de 

legalidade para a violência praticada pelo agente contra o preso, caracterizando uma 
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forma de "legítima defesa" do mesmo. A partir dessa análise, Tiago Joffily afirma que 

os termos circunstanciados funcionam, para os crimes de tortura praticados pelos 

agentes do Estado, analogamente ao instituto do auto de resistência, no que se refere às 

execuções sumárias praticadas pela polícia. O promotor relata algumas das difuldades 

para o conhecimento e o acompanhamento de casos de tortura no sistema prisional, 

dentre elas estão: a subnotifição destes pelo medo, dos presos e presas, de sofrerem 

retaliações em decorrência da realização de denúncias; a notificação deturpada relazida 

por meio dos termos circunstanciados; a ausência de produção e publicização de dados 

confiáveis pela polícia civil, pelo Ministério Público e pelo Judiciário; a falta de um 

trabalho comprometido destes na investigação, fiscalização e julgamento das graves 

violações aos direitos humanos. 

 

(Um dos casos) de improbidade administrativa (que a) promotoria 
(deu início), diz respeito à tortura praticada contra um preso 
específico, em que houve a violência muito, muito, muito significativa 
e que também tinha gerado uma investigação por parte da 
corregedoria da administração penitenciária. Esses casos sempre são 
apurados internamente, sem consequência, mas são apurados. E que 
também tinha tido desdobramentos na esfera criminal. E esse caso era 
basicamente de um preso que em função de um desentendimento, que 
é uma conduta que teve em relação a um agente em dia de revista, foi 
duramente torturado, e os agentes que estavam naquele episódio 
relatavam que ele tinha se atirado de cara contra a grade, se 
autoinfringido lesões para acusá-los impropriamente de tortura. Mas 
tudo isso só surgiu um mês depois de ocorrido o fato, essa versão só 
foi apresentada (...) depois que o preso foi entrevistado por uma 
defensora pública, que vendo ele e suas condições, ouvindo seu relato, 
fez questão que ele fosse à delegacia registrar as violências que ele 
sofreu. Mas esse fato já tinha sido submetido à registro anterior, no dia 
seguinte aos fatos, só que um registro com outro conteúdo e outra 
descrição. O que aconteceu é que o preso foi duramente torturado e as 
pessoas que praticaram a tortura (os agentes), parte delas resolveu 
encaminhar o caso à delegacia para efetuar o registro de desacato do 
preso contra os agentes. (...) Todos esse fatos - desacato, tentativa de 
lesão corporal, lesão corporal - eles são registrados na forma de 
termos circunstanciados. (...) Os fatos nunca são registrados como 
tortura. (Testemunho Tiago Joffily) 
 

 

 

Em relação a atuação negligente da Polícia Civil, do Ministério Público e do Judiciário 

na investigação e persecução dos crimes de tortura, o que corrobora para a manutenção 
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de um dos principais aspectos da violência institucional na democracia, é importante 

destacar duas notícias levantadas na pesquisa realizada a partir do acervo online do 

jornal O Globo. 

 

Em 10 de setembro de 1999, o Jornal O Globo fez uma reportagem 
onde trazia casos de violência física praticada contra presos e até 
parentes de suspeitos. Os inquéritos, 53 desde que a Lei da Tortura foi 
sancionada, são mantidos em sigilo pela Corregedoria da Polícia Civil 
e pelo Ministério público. O levantamento aponta 52 vítimas, entre 
homens, mulheres e menores. Uma delas é Maria Cristina (nome 
fictício), que foi torturada por 4 horas na 59ª DP (Caxias) para 
confessar que o marido havia participado de um assalto, a mulher 
desenvolveu síndrome do pânico em decorrência do crime que sofrera. 
 Outro caso ocorrera no dia 06 de maio, um carcereiro da 64ª DP 
(Vilar dos Teles) descobriu um buraco para fuga e levou seis presos 
para o pátio, onde foram despidos e espancados. Entre os 67 acusados 
dentro dos inquéritos, estão carcereiros, detetives e até delegados. Dos 
53 inquéritos, só um havia sido finalizado - e arquivado - até a data da 
reportagem. Enquanto o corregedor da Polícia Civil, Roberto Gomes, 
defendeu a instituição, Antonio Carlos Berenhauser, da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB-RJ, acusou os policiais de corporativismo. 

 

Um levantamento feito pelo Jornal O Globo em 14 de setembro de 
2003 mostra que dos 33 casos de tortura que a ONU havia listado em 
um relatório de 2001, somente um originou um processo e outros 14 
ainda permaneciam em fase de inquérito. Nenhum dos casos teve 
sentença. Dos 33 casos, 20 eram denúncias contra agentes 
penitenciários, enquanto PMs e policiais civis eram alvos de 6 
denúncias cada e ainda havia uma denúncia contra agentes federais, 
quando 15 deles teriam espancado por mais de uma hora um 
funcionário da Petrobras no prédio da PF no Rio de Janeiro. 

 

 

Outro ponto abordado frequentemente nos testemunhos, e que se relaciona intimamente 

com o problema da superlotação, se refere a utilização irrestrita - e muitas vezes ilegal - 

do instituto da prisão provisória. Atualmente, em torno de 40% da população do sistema 

prisional é composta por presos sujeitos a esse regime de cumprimento de pena. Crimes 

relacionados ao tráfico de drogas, apesar de via de regra serem crimes praticados sem 

violência ou grande ameaça, é uma das grandes razões para o encarceramento em sede 

de provisoriedade do cumprimento da pena. Considerando o cenário de lentidão na 
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prestação jurisdicional que caracteriza todo o sistema prisional, foi relatado em 

diferentes testemunhos, que a prisão provisória se converte - na prática - em um período 

de tempo extremamente longo e, portanto, violador dos direitos dos presos e presas. 

Ademais, como os espaços para o acautelamento de presos provisórios não possuem os 

requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal (LEP) para o cumprimento de penas 

definitivas, tal condição é ainda mais violadora de direitos. É importante afirmar que o 

uso indevido e irrestrito do instituto da prisão provisória caracteriza também o sistema 

socioeducativo na atualidade. 

 

O que a gente tem é que, no processo penal, deveria ser uma exceção a 
prisão processual, a prisão provisória, a prisão cautelar. Mas a gente 
vê que não é bem isso, que cada vez mais a gente tem a regra as 
pessoas responderem pelo processo presas, e a exceção é que ela 
responda o processo em liberdade. Diante disso, hoje pesquisas já 
apontam que 40%, mais ou menos, dos presos do sistema são presos 
provisórios, ou seja, presos que não têm a sua situação jurídica 
definitiva. E a gente até flexibiliza esse conceito de trânsito em 
julgado, por exemplo, quando a gente vai tratar de preso provisório 
porque o preso quando recebe uma condenação, ainda que pendente 
de recurso, a gente trata ele como preso condenado. Ele já tem uma 
condenação. Bem ou mal, a situação jurídica dele já foi definida pelo 
menos por um juiz. Então a gente restringe ainda mais. Se a gente for 
alargar o conceito de preso provisório para quem ainda tem recurso 
pendente, a gente vai verificar que é muito mais que esses 40%: ainda 
bate 50, 60% dos presos ainda têm alguma possibilidade de reversão 
do seu quadro processual. A pessoa pode ser inocentada, ela pode 
receber uma pena ao final do recurso dela que não seja uma pena de 
prisão, uma pena restritiva de direitos, por exemplo. (...) Então a 
situação do preso provisório hoje é talvez a pior situação que existe, 
porque além de estar em uma quantidade absurda – a gente está 
falando de um universo de dezesseis, dezessete mil pessoas –,  eles 
ficam em unidades que não foram pensadas para receber gente durante 
muito tempo. E infelizmente, a gente encontra pessoas em cadeias 
públicas há mais de um ano, há mais de seis, sete, oito meses. 
(Testemunho João Gustavo) 

 

Eu fiquei tranquilo, entre aspas né, porque eu tava ali sem ter feito 
completamente nada. Mas eu já sabia que com um mês eu ia embora. 
Aí passou um mês, dois meses, três meses.  Eu fiquei dois meses e 
cinco dias em Bangu 10. Sem chinelo, com uma camisa, uma calça 
que eles deram lá. Passei dois meses e cinco dias sem travesseiro, sem 
lençol, um colchão velho, partido no meio lá. A água caia lá duas 
vezes por dia. Foi muito, como é que se fala? Muito doloroso estar em 
um lugar daquele, ainda mais sabendo que você não fez nada para 
estar ali, o que é mais revoltante é isso. ... Depois de dois meses e 
cinco dias, eu fui transferido pro (presídio) Patrícia Acioli, porque eu 
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fiquei dois meses e cinco dias sem uma visita, sem um lençol, sem 
uma toalha, sem pasta de dente, com a mesma roupa do corpo, 
sofrendo pra caramba ali dentro, porque a cadeia não é  mole, não é 
para qualquer um. (...) Como pode né, ficar seis meses sem ter prova 
nenhuma. (...) Inclusive, quando eu tava em Bangu 10, eu achei que 
tava perdido lá, tipo, porque eu fiquei dois meses e cinco dias sem 
visita, sem ter notícia de nada, pra mim eu tava abandonado. Mas ao 
mesmo tempo, toda vez que alguém abria a cela, eu achava que ia me 
chamar. Lá só quem vai lá é advogado particular, nem defensor vai lá. 
(Testemunho Renato Cipriano) 

 

Nesse campo, o instituto da audiência de custódia foi criado no sentido de diminuir a 

utilização da prisão provisória e também de prevenir a prática de tortura no momento da 

detenção e nas delegacias de polícia. Recentemente implantado no estado do Rio de 

Janeiro, e de central importância para a garantia dos direitos das pessoas presas, tal 

instituto não tem sido efetivo para a concretização de nenhum de seus objetivos centrais, 

como mostram os relatos colhidos e pesquisas de monitoramento realizadas pela 

defensoria pública e por organizações da sociedade civil. A atuação violenta do 

Ministério Público e do Judiciário se perpetua também nas audiências públicas: via de 

regra promotores e juízes não questionam os presos escutados sobre eventual prática de 

tortura; quando são questionados e afirmam a ocorrência de agressões, raramente estes 

relatos ganham algum tipo de encaminhamento por parte desses órgãos do sistema de 

justiça; o número de prisões provisórias não diminuiu com a implantação e o aumento 

progressivo da abrangência das audiências de custódia. Ainda, policias militares 

acompanham as audiências de custódia, o que restringe a possibilidade de denúncias, 

uma vez que os presos correm o risco de sofrerem retaliações posteriormente. 

 

E essa resolução que tratou da atuação do MP na audiência de 
custódia, ela é absolutamente omissa ao "como se deve comportar um 
membro ao identificar um caso de tortura". Ela não indica quais 
cuidados deve ter para identificar um caso e muito menos quais os 
cuidados deve-se ter para a documentação do caso, para efeito de 
persecução futura. E não seria assim despropositado, imaginar que 
essa normativa avançasse nesse sentido, porque a própria normativa 
do CNJ, ela é pormenorizada na questão da prevenção à tortura. Ela 
basicamente, ela replica, ou até mastiga, facilita a compreensão do 
Protocolo de Istambul, para aquele que vai atuar nas audiências de 
custódia. Isso me parece que deveria ter sido feito pelo MP que é 
quem tem por competência constitucional o dever de investigar 
crimes, e a tortura é um crime. (Testemunho Tiago Joffily) 
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É importante afirmar que fenômeno similar atinge também o sistema socioeducativo. É 

amplo o uso da internação provisória e da medida de internação - que deveria ser 

excepcional - contra os jovens. O sistema socioeducativo, já há muitos anos, se encontra 

também superlotado. Ainda, como demonstram não apenas os relatos escutados, mas 

também os termos de oitiva do ministério público analisados no trabalho, são inúmeros 

os relatos de violência policial no momento da detenção dos jovens. 

 

Então a gente não conseguiu até hoje, por exemplo, instituir um grupo 
de trabalho que vá pensar em como...no enfrentamento à superlotação. 
Porque você vai ter um grupo de juízes e promotores que entendem 
que as internações são devidas, que não há internação indevida, e 
existe um discurso grande nesse sentido. "As internações são devidas, 
as internações são corretas, e existe o único, a única possibilidade pra 
se tratar das causas da superlotação é com a construção de novas 
unidades". Então, se tem um grupo de juízes e promotores que 
defendem essa tese e você tem um outro grupo, né, também de juízes, 
também de alguns promotores, da Defensoria e da sociedade civil, que 
defendem a necessidade de novas estratégias pra lidar com a 
superlotação. Mas nesse ponto específico, a gente não consegue ainda 
dialogar num grupo de trabalho como esses demais grupos que 
existem. (Testemunho Janaina Pagan) 

 

Existe um dispositivo expresso na lei tentando regulamentar essa 
questão da superlotação. Isso não tem na lei dos adultos, mas tem na 
lei dos adolescentes: artigo 49, inciso II, da Lei 12.594, que “é direito 
do adolescente ser  incluído em programa de meio aberto se não 
houver vaga, e o ato infracional (for) próximo à sua residência e o ato 
infracional não for praticado mediante violência ou grave ameaça”, 
ponderando aí de que os atos sem violência ou grave ameaça não 
externam muito desvalor um contra o outro, então poderiam ficar em 
meio aberto se não tiver vaga, e o que tem violência ou grave ameaça 
externou menos alteridade, então talvez precise ficar isolado, então 
esse aqui não vai ser inserido em programa de meio aberto, mas os 
outros vão. E esse artigo virou, por várias interpretações da justiça, 
letra morta, apesar dele ser uma regra clara e expressa, não caber 
muita interpretação do juiz. Lançavam mão de argumentos assim: 
“Ah, no momento em que eu to julgando em não sei qual é a 
quantidade”. Eu falei “Po, mas quando eu pedi eu te mostrei que não 
tinha vaga”. E, pior, a gente mostrava de um ano pra trás. Eu pegava 
aquelas mensagens que eu falei no início do vídeo e mostrava: “Olha, 
não teve um mês que teve (vaga). Então é um problema crônico, não é 
pontual. Insere”. “Ah não. Não porque esse recurso não tem efeito 
cognitivo pra eu analisar se é uma questão que demanda análise de 
matéria fática, então habeas corpus não cabe." Po, (é) fazer uma 
operação matemática: tem vinte, cabem cinco. “Não, isso é muito 
difícil. O habeas corpus...Não consigo analisar porque é questão de 
fato”. Aí eu fiz um agravo de instrumento. “Não consigo analisar no 
momento. Agora eu não sei se tem ou não tem (vaga).”. Eu falei “Po, 
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mas eu provei na hora. Na hora que eu provei, era direito dele. Agora 
vou ter que ficar provando o tempo inteiro?”. “Ah, porque o 
quantitativo é variável”. Aí eu comecei a elaborar, e cada vez vinha 
um outro argumento, e vinha um outro argumento, e vinha um outro 
argumento. A gente continuava interpondo os recursos....(E) o MP 
falava sempre a mesma coisa dos acórdãos (do judiciário). Sempre, 
sempre, sempre, sempre. (Testemunho Rodrigo Azambuja) 

 

 

Frente às condições existentes nos espaços de privação da liberdade e à ausência de 

qualquer análise que indique que o aumento do encarceramento ocasiona a diminuição 

das taxas de violência, produz grave preocupação o clamor público por uma ampliação 

do poder punitivo do Estado. O Brasil é o país com a terceira maior população 

carcerária do mundo e o aumento da taxa de encarceramento nas últimas décadas não 

teve qualquer impacto na redução da violência. Pelo contrário, vivemos um cenário de 

agravamento desta. Afirmamos aqui, enquanto órgão do Estado, a preocupação e a total 

discordância em relação a qualquer política que implique em práticas ainda mais 

reiteradas de encarceramento. Nesse cenário, destacamos nossa contrariedade absoluta 

em relação à redução da maioridade penal.  

O Brasil prende muito e prende seletivamente. É necessário com urgência caminhar no 

sentido contrário das políticas encarceradoras. É preciso, primordialmente repensar a 

política de guerra às drogas, propondo medidas descriminalizadoras e inserindo a 

questão das drogas em um campo interdisciplinar onde as políticas de saúde e de 

assistência social sejam protagonistas, afastando a centralidade desse debate do campo 

da segurança pública. É central, ainda, solucionar o uso irrestrito da prisão provisória, 

garantindo a adequação da situação daqueles que já se encontram presos sob esta 

justificativa - garantido o cumprimento de direitos estabelecidos pela LEP - e 

restringindo seu uso futuro estritamente para os casos onde se encontrem cumpridos os 

requisitos legais para sua decretação, sendo este sempre excepcional. 

 

Mas enfim, é...e começamos a observar e observar as dificuldades 
com relação à vara de execuções penais. Essa excrescência do Rio de 
Janeiro de uma única vara de execuções penais pro estado inteiro. E, 
na ocasião, totalmente travada. Totalmente travada, tanto é que a 
gente parte pra uma ação, em novembro de 2015. A gente apresenta 
uma lista de 5.032 pedidos feitos pelos defensores públicos pendentes 
de apreciação na vara de execuções penais. A gente apresentou uma 
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lista pro juiz e falou: "Olha, doutor, tem 5.032 pedidos aqui pendentes 
de apreciação. Desses 5.032, 2.900 levariam as pessoas à liberdade." 
Entregamos ao juiz. Passado um mês, nada foi feito. Paramos toda a 
nossa equipe de novo, somos 36 defensores na execução penal, e 
produzimos uma lenda urbana que ficou conhecida como os cinco mil 
habeas corpus da defensoria pública, que, na verdade, a gente fez 
quase 1.500. Mas a gente travou, a gente fez 1.500 habeas corpus 
pedindo pro Tribunal de Justiça determinar pro juiz que decidisse. Eu 
não pedi ao Tribunal de Justiça a liberdade, não porque "Ó, manda o 
cidadão (juiz) decidir, que eu tenho pedido pendente há dois anos sem 
apreciação." (Testemunho Emanuel Rangel) 

 

 

A especial situação de violação experimentada por mulheres e meninas encarceradas, 

decorrente de suas necessidades subjetivas e biológicas específicas e de uma 

invisibilidade e abandono decorrentes de um machismo estrutural, foi outro importante 

ponto que apareceu em vários depoimentos coletados. Questões como a realização do 

acautelamento de meninas de forma quase total por agentes masculinos; a ausência de 

insumos básicos de higiene para os períodos menstruais; a prática de vigilância e 

castigos arbitrários relacionados à sexualidade das mulheres presas; as violações 

relacionadas à gravidez e à maternidade no cárcere, entre muitas outras, foram 

fortemente afirmadas nos testemunhos. No escopo dos temas invisibilizados pelo 

sistema prisional, foi afirmada também a grande preocupação em relação às violações 

sofridas pelas populações LGBTQIs, em especial pelas mulheres transexuais. Em 

relação a esses temas, destacamos a seguir alguns trechos dos testemunhos. 

 

Como era diferente, e eu falo sobre isso no livro, a mulher é vista 
como alguém que transgrediu a norma em dois níveis, transgrediu a 
norma jurídica, cometeu um crime, transgrediu a lei penal do país, 
mas também transgrediu a lei da família, a expectativa de papel que a 
sociedade tem para as mulheres. Você é uma boa dona de casa, uma 
boa mãe, quem sabe uma boa cozinheira, uma boa tomadora de conta 
do lar, e agora como está na moda dizer, né, uma bela, recatada e do 
lar. Quer dizer, esse papel essas mulheres não aceitaram, elas 
romperam com a norma e pagaram muito caro por isso. (...) As 
mulheres, isso é alguma coisa que acontece até hoje...a gente visita 
prisões de homens - que você tem aquelas filas enormes, que são as 
mulheres, as irmãs, as mães, as filhas, as namoradas, carregando 
aquelas sacolas, indo visitar os seus homens - e você vai nas prisões 
de mulheres, e isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil nem 
no Rio de Janeiro, no mundo inteiro a mulher é abandonada dentro da 
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prisão. (...) Então a mulher é punida...eu cheguei a ouvir de um marido 
que ele não levava os filhos pra visitar a mulher, porque ele tinha 
vergonha dos filhos verem que a mãe estava presa, então ele dizia pros 
filhos que a mãe tinha ido viajar, que a mãe estava no hospital, enfim. 
E houve uma vez também que entrevistando um guarda ele me disse: 
“Não, mulher que cometesse um crime pela segunda vez eu mandava 
esterilizar”. Aí eu falei: “Mas porquê? Você iria mandar esterilizar um 
homem também? Que cometesse um crime pela segunda vez”. Ele 
disse: “Não com homem é diferente, a mulher que cometesse um 
crime pela segunda vez não deveria ter o direito de ser mãe”. (...) 
Então, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a colher 
os dados, existia um diretor do Talavera Bruce naquela época, que ele 
ia até ante pé, ele andava assim devagarzinho, pras presas não 
ouvirem os passos dele, para ele surpreender duas mulheres que 
estivessem se abraçando, se beijando, atrás das portas, escondidas. E 
aí eram absolutamente punidas, então a sexualidade da mulher era 
castigada. (Testemunho Julita Lemgruber) 
 

O acesso ao (exame) pré-natal é incompleto, a questão dos 
medicamentos, a própria alimentação dentro do presídio. A 
experiência da gravidez no cárcere é uma experiência muito dramática 
e muito complicada, especialmente também na área médica. Você vai 
escutar, você vai dizer que a gravidez no cárcere, por exemplo, é uma 
gravidez de risco, então nenhuma grávida deveria ser encarcerada na 
verdade. Então, chamar atenção também para essa tortura, que talvez 
seja um pouco diferente de uma tortura tradicional que a gente tenha 
visto no sistema penitenciário, eu acho algo extremamente importante. 
E elas narram isso, as mulheres narram não ter acesso aos exames. (...) 
Por outro lado, quando você pensa na unidade materno-infantil (UMI), 
que aqui no Rio é considerada um modelo, é um lugar que elas ficam 
aquele tempo da amamentação - de 6 a 9 meses -, em estado, de que 
eles chamam, de hiper maternidade. O que é a hiper maternidade? 
Elas ficam 24 horas cuidando da criança, o dia todo, fazendo tudo, 
lavando fralda, vendo comida, elas ficam ali do lado, tem estrutura, 
tem livros, não ficam em celas. Então, tem toda uma estrutura muito 
boa. A verdade é que elas não deviam estar ali, mas já que estão, tem 
estrutura. E aí, quando termina a amamentação...tchau bebê. Então, 
que processo é esse que as mulheres são submetidas, abrupto? E fora o 
tempo que elas passam já imaginando aquele momento (de separação 
do bebê), então isso é realmente muito marcante. (Testemunho 
Luciana Boiteux) 

 

Uma das piores experiência que tive, foi na Unidade Materno Infantil 
(UMI). Eu fazia parte da equipe que fazia alguns serviços de 
manutenção nas unidades, daí chegamos para fazer alguns reparos na 
Unidade Materno Infantil, e eu não sabia que essa unidade se tratava 
de crianças presas, ou melhor, mães com crianças recém nascidas que 
estavam presas. Foi a cena que mais me impactou em toda essa 
trajetória, foi ver crianças atrás das grades, foi ver crianças mamando 
no peito com guardas a vigiá-las, foi ver mães que acabaram de dar a 
luz sem ter o direito de ter o resguardo, e sim voltar para uma unidade 
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algemada junto do seu filho. E logo em seguida, essas mães se 
despedindo dos seus filhos quando completavam seis meses de idade. 
Assim, isso me acendeu de vez a chama pela militância em defesa dos 
direitos humanos. E eu pensei: quando eu sair daqui eu vou trabalhar 
em defesa da dignidade da pessoa humana, pois isso é indigno com a 
mãe e é indigno com a criança. (Testemunho João Luis Silva) 
 

A própria Defensoria, quando ela faz esse atendimento do sistema 
genérico, não tem grandes...não tem produção de dados sobre esses 
presos, sobre essas pessoas, e não se conhece né, quem são esses 
sujeitos presos, como eles se orientam sexualmente, como eles 
vivenciam a identidade de gênero dentro do cárcere...A gente não 
tinha essas informações. Aí a gente produziu um questionário aqui 
com a equipe técnica, que é composta por uma psicóloga, a Marina 
Vilar, e uma assistente social, a Talita Tomé, pra tentar ter um retrato, 
"o que que o LGBT vive hoje no cárcere no Rio de Janeiro". E a gente 
entrevistou umas 50 a 60 pessoas com um relato, assim, unânime de 
uma violência institucional muito intensa pelo fato de serem LGBTs, 
além da violência do cárcere usual. São pessoas que relataram que a 
sua existência ali naquele lugar é vista como um problema. Então, no 
momento do transporte, muitas vezes, a equipe solicitava transporte 
para um preso doente, passando mal, e quando a equipe do SOE 
(divisão responsável pelo transporte dos presos e presas) chega, a 
gente ouviu de mais de uma pessoa, "ah, esse viadinho aí, vou ter que 
levar essa bicha pro hospital", aí começa a "descer a porrada" na 
pessoa. As equipes dos agentes estatais incomodadas por perderem o 
seu tempo com uma pessoa que é considerada um lixo humano, né, 
uma travesti. A travesti é vista como prostituta, usualmente. E a gente 
viu pessoas...que tinha uma pessoa que era toda cortada, tinha uns 
vinte anos de cadeia já, uma pessoa que já tava no sistema há muito 
tempo, e que nos falava que já passou por tudo que se pode imaginar 
dentro do sistema, inclusive dar um ataque uma vez, que ela não 
suportou, entrou em quase um surto dentro da sala da direção e 
quebrou uma porta de vidro em cima de si mesma, chutou a porta de 
vidro. Então, essa pessoa era toda cortada, os braços, o rosto, enfim, 
um negócio dramático. Até as questões mais coletivas, por exemplo, 
revista (processo de ver se o preso está com algo que não é permitido): 
revistas de transexuais sendo feitas no meio coletivo comum, então, 
por exemplo, transexual, na cadeia, muitas vezes a pessoa tem um 
corpo completamente modificado. Além dela se identificar como 
mulher, ela tem um corpo completamente diferente do corpo de um 
homem, tem seios, tem nádegas como uma mulher, então, não pode 
ser revistada no meio do coletivo comum, colocada nua. E o relato 
geral é de que essa revista acontece em meio aos outros presos...a 
pessoa tem que se agachar, fica sendo objeto de deboche, chacota, no 
mínimo, perante aos outros presos. O banho de sol, muitas transexuais 
reclamaram que eram forçadas a tirar a camisa, que é o procedimento 
para os homens, tirar a camisa, e aí ficavam com o seio exposto. Nem 
todas tinham acesso a sutiã, calcinha, porque as unidades, nem todas 
permitiam que entrasse uma roupa íntima feminina para essas pessoas. 
O acesso aos hormônios...muitas vezes a pessoa tava numa terapia 
hormonal na liberdade já avançada, e aí quando entra no sistema 
carcerário perde o acesso aos hormônios, aí começa a ter barba, a voz 
modifica. E a gente conseguiu um dado do IED, que é o Instituto de 
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Endocrinologia e Diabetes aqui do estado, que produziu um parecer 
pro NUDIVERSIS, explicando que isso tem consequência pro fígado. 
Quando a pessoa interrompe a terapia hormonal de maneira brusca, 
além das consequências emocionais, pode ter consequências sérias 
para a saúde física mesmo, então outro ponto preocupante era esse, da 
saúde das pessoas. (Testemunho Lívia Casseres) 

 

O estigma é grande, a nossa identidade é completamente desrespeitada 
e o Estado brasileiro faz questão de fazer isso, porque a gente sabe que 
existe a questão do biopoder, ou seja existe um controle dos corpos 
feito pelo Estado brasileiro, desde corpos negros, e os corpos LGBTs 
também. Então o Estado brasileiro fazia-se presente, não só porque eu 
pretensamente cometi um crime - que eu não cometi - mas porque eu 
era algo diferente, porque eu não era aquilo que ele disse que podia 
(ser). Eu não podia ter cabelo grande, então todos o meses meu cabelo 
era cortado, como força, como demonstração de força do Estado 
brasileiro sobre mim. (...) Mas ao mesmo tempo eu tenho seios, no 
banho de sol você só podia sair de short, sem cueca, sem nada, então 
você imagina como é uma mulher trans sair no banho de sol com dois 
mil homens numa cadeia. Eles tiveram que inventar uma norma nova 
porque eu tava lá, porque a maioria das pessoas trans, que vão pra 
prisão não tem corpo, porque elas não chegam nem a ter acesso aos 
métodos de mudança corporal para poder se revelar, para poderem ser 
elas próprias, sabe? (...) E o meu caso foi diferente, porque eu era uma 
mulher trans que tinha um grau diferente, o meu nível socioeducativo, 
sei lá, era diferente das pessoas que estavam ali, e era muito chocante 
ver como elas naturalizavam aquela violência que elas sofriam. E 
aquilo pra mim era uma violência enorme. (...) Além disso a 
convivência em um mundo completamente machista, por que pra 
dentro do portão, além de você ter que aturar isso dos guardas, e você 
ter o seu cabelo cortado, você ter que usar roupas de homem, você ter 
que esperar eles decidirem se você pode ou não botar uma blusa para 
tapar os seus seios, depois de toda essa violência, você ainda tem que 
enfrentar a violência de dentro dos muros, que é regida por uma regra 
totalmente diferente. Os homens ali têm uma regra diferente. O tempo 
da ditadura, o tempo da peste gay, o tempo da Aids, deixou uma 
tradição na convivência dos presos, gente, regras muito rígidas que 
são punidas com a morte, mas pelo menos protegem as mulheres trans 
do estupro coletivo. (Testemunho Alessandra Ramos) 

 

No que tange às especificidades relacionadas ao sistema socioeducativo, merecem 

destaque, entre outras, algumas questões abordadas ao longo dos testemunhos: a alta 

taxa de evasão dos CRIAADs, espaços de cumprimentos de medida de semiliberdade, e 

que deveriam funcionar para o estreitamento do vínculo do jovem com o território e a 

família, e a similaridade dos CRIAADs com as unidades de internação - inclusive no 

que tange ao tratamento violador dos agente em relação aos jovens e à falta de insumos 

básicos; a ineficácia quase total das medidas em meio aberto como período de 
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acompanhamento dos jovens no retorno ao território e de garantia de reinserção dos 

mesmos em redes capazes de garantir suporte para a não reincidência; a replicação nas 

unidade do DEGASE da divisão por facções do tráfico de drogas de acordo com a 

localidade de origem dos jovens.  

 

Já havia tendência à militarização do DEGASE, desde a gestão do 
Governador Marcelo Alencar, porque no final do Governo Marcelo 
Alencar, o diretor geral do DEGASE era o Major da PM, Alexandre 
Cony. Na verdade, ele já era Tenente-Coronel, ele fez carreira dentro 
do DEGASE, ele foi promovido nos cargos de oficial da polícia 
militar, mas atuando dentro do DEGASE. Ele foi diretor do Instituto 
Padre Severino e depois diretor geral do DEGASE, no finalzinho do 
Governo Marcelo Alencar. E quando assumiu o governo do 
Garotinho, o diretor geral nomeado foi o Coronel da Polícia Militar, 
reformado, aposentado, o coronel Eneas Quintal, que era irmão do 
Josias Quintal, que foi Secretário de Segurança Pública. E depois do 
coronel Eneas Quintal, assumiu um coronel reformado do Exército, 
que foi o Sérgio Novo. E esse processo de ter uma direção militar ele 
já...era anterior a nossa gestão. Então, o meu antecessor foi o Sérgio 
Novo e aí com a eleição da Rosinha Garotinha como Governadora, eu, 
claro, saio do cargo, sou exonerado pela Governadora Benedita no 
último dia, porque era um cargo político mesmo, e assume outra vez, 
reassume o Sérgio Novo, foi meu antecessor e meu sucessor. (...) Por 
isso que, em termos de Estatuto, em termos pedagógicos, houve algum 
investimento na formação, na capacitação das pessoas, mas isso não 
reflete diretamente no tratamento dos adolescentes. Tem as questões 
de superlotação, tem as questões das unidades que não são 
apropriadas. Por exemplo, desde que nasceu, desde que foi criado, o 
Educandário Santo Expedito, que a gente chama de ESE, já é uma 
unidade que contraria totalmente o que estabelece o Estatuto da 
Criança e do Adolescente. É uma unidade que é situada dentro de um 
complexo penitenciário, de Bangu, de Gericinó. É uma unidade que, 
apesar das reformas, tem todas as características de uma unidade 
prisional, a cultura prisional, ela é muito forte dentro daquele 
ambiente ali, e os adolescentes acabam incorporando, tanto os 
adolescentes quanto os servidores acabam incorporando aquela cultura 
daquele ambiente, daquele espaço ali. (Testemunho Sidney Teles) 

 

A gente precisa fazer, inclusive por determinação do CNMP 
(Conselho Nacional do Ministério Público), fiscalizações cotidianas e, 
de dois em dois meses, nas unidades de internação de semiliberdade 
do estado. No meu caso específico, eu faço nas unidades da capital e, 
assim, logo que eu cheguei, eu fiz as minhas primeiras fiscalizações e 
o impacto dessas fiscalizações foi muito, muito grande, porque a 
violação dos direitos dos adolescentes privados de liberdade é 
impactante. A presença de você no local, nessas unidades, e observar 
o tratamento que esses adolescentes vêm tendo...é, eu diria...que é 
revolucionário, na questão de você, internamente, realizar várias 
indagações do que se está fazendo com esses adolescentes que 
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cometem atos infracionais, no estado do Rio de Janeiro. Questões que, 
logo de início, me impactaram muito: a precariedade da estrutura 
física dessas unidades. A gente tem um desmantelamento dessas 
unidades. Elas...todas estão superlotadas, já desde 2015 e, antes disso, 
já existe essa demanda, né. Mas nessa primeira fiscalização, a gente 
observou isso. São unidades superlotadas e, por conta da superlotação, 
não é possível, pra própria estrutura da unidade administrativa, 
realizar todas as atividades que, por lei, deveriam ser realizadas com 
esses adolescentes. Então, a gente verifica que, na prática, eles têm 
uma permanência, enquanto privados de liberdade nessas unidades, 
similar à permanência do preso adulto nas penitenciárias. Não existe 
diferenças de tratamento nesse sentido. (Testemunho Janaina Pagan) 

 

 

O trabalho se debruçou também sobre outros espaços ou práticas de privação da 

liberdade, em geral invisibilizadas ou debatidas apenas em campos políticos específicos 

- como o da assistência social, da saúde e da saúde mental. Foram coletados 

testemunhos e analisados casos que dizem respeito ao cumprimento de medidas de 

segurança; aos manicômios e ao processo da Reforma Psiquiátrica; às comunidades 

terapêuticas, que a partir da justificativa de tratamento para pessoas que utilizam 

substâncias entorpecentes consideradas ilícitas, implicam em graves violações aos 

direitos humanos em uma complexa associação entre iniciativa privada, religião e poder 

público; e às políticas de internação compulsória, implementadas a partir da justificativa 

de combate ao crack, e que significaram e significam práticas violentas contra pessoas 

em situação de rua - usuárias ou não de crack - em um processo inegável de 

higienização do espaço público e de eliminação da diferença. 

Como já afirmamos, o trabalho da Subcomissão foi limitado por sua duração temporal e 

pela reduzida estrutura da equipe. Todos os temas abordados nesse relatório merecem 

aprofundamento e complexificação das análises, a partir do acessos a outras fontes de 

dados. As formas do Estado e da sociedade se relacionarem com a loucura e com o uso 

de drogas consideradas ilícitas, em tempos democráticos, são importantes vetores de 

análise da atualização de práticas de tortura e da modulação das maneiras como estas 

ocorrem.  

No que tange aos manicômios judiciários é necessário problematizar a contradição 

inerente à aplicação de supostas medidas de tratamento em espaços prisionais; 

questionar a estrutura dessas espaços, uma vez que, se não se encontram superlotados 

como o resto do sistema prisional, enfrentam também graves problemas na garantia dos 
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direitos básicos das pessoas internadas; ampliar o debate da Reforma Psiquiátrica para 

dentro desses espaços; e garantir a institucionalidade do Exame Multiprofissional e 

PEricial de Avaliação Psicossocial (EMPAP) como forma de superação do modelo 

imposto pelo exame de cessação de periculosidade, entre outros levantados ao longo do 

relatório. 

 

Agora, o tempo de medida de segurança continua. A loucura eu acho 
que é vista da mesma forma, como sendo algo nefasto, como sendo 
algo perigoso, como sendo algo que possa nos contaminar, como os 
usuários que frequentam a Cracolândia, assim como alguns grupos 
que a gente marginaliza, que a gente exclui. Então eu acho que mudou 
sim em alguns aspectos, eu acho que por exemplo essa questão da Lei 
Antimanicomial de 2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), foi um grande 
progresso, apesar de não ter nos contemplado diretamente, porque a 
Lei Antimanicomial diz respeito aos pacientes psiquiátricos, ponto. E 
não nos contempla porque os nossos pacientes além do agravante 
psiquiátrico, tem o agravante jurídico, o crime. Mas a partir dessa lei 
da antimanicomial, foi se abrindo as perspectivas também no 
manicômio e foram se criando casas de transição para passar, foi um 
trabalho que inclusive a Tânia Kolker e outros colegas, a Cristina 
(Rauter) eu acho também, que foi se tentando fazer uma transição 
desses pacientes do manicômio para lugares não tão aprisionantes. (...) 
Mas infelizmente não nos contemplou diretamente, porque o nosso 
paciente é temido duas vezes, duplamente, é temido por essa tal de 
loucura que a gente não conhece e mistifica muito também e é temido 
pelo crime. Então eles ficam meio que relegados à sorte. Teve umas 
épocas mais áureas no manicômio, mas a maior parte do tempo são 
pacientes que ficam numa grande ociosidade e que o tratamento na 
verdade é medicamentoso. (Testemunnho Elza Ibrahim) 

Então a gente está conseguindo, por exemplo, pegar um universo de 
380 pessoas privadas de liberdade em hospitais de custódia e 
tratamento psiquiátrico no Rio de Janeiro em 2015, janeiro, hoje a 
gente tem 250, o manicômio Heitor Carrilho fechado. Então assim, 
muita coisa... É claro que isso não é o fruto de um momento. Isso é a 
continuidade de um trabalho que está sendo aprofundado, mas 
aprofundado num momento de recessão política. Então isso significa... 
uma das leituras possíveis que eu faço, de um dos fatores, é que essa 
articulação com a rede de atenção psicossocial via movimento da luta 
antimanicomial, essas reuniões políticas, porque daí a gente começou 
a dividir o trabalho, a pautar o assunto em diversos espaços 
institucionais, dentro da ALERJ, dentro do Comitê Estadual de 
Prevenção e Combate à Tortura, dentro da Defensoria Pública, dentro 
da Secretaria de Administração Penitenciária, no espaço do centro de 
estudos para o judiciário, pro MP (Ministério Público). Assim, são 
muitas articulações que vão viabilizando que aquela pauta ela não 
arrefeça, de modo que não está colando o discurso de crise pra gente. 
A gente continua fazendo um trabalho que está desinternando as 
pessoas e está internando menos, porque veja: o número de pessoas 
privadas de liberdade está crescendo, mas o número de pessoas dentro 
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dos espaços manicomiais sentenciadas com medida de segurança de 
internação está diminuindo, porque a gente está fazendo toda uma 
conscientização de que é pra ir para rede de tratamento ambulatorial. 
Sim, é uma articulação muito grande, né...E quando a gente entende 
assim, a partir desse lugar, aplicar medida de segurança em 
desconformidade com a política pública, com a lei 10.216, obviamente 
vai ser tipo penal de tortura. Porque lá na lei 9.455 de 97 está dizendo 
no parágrafo 1º do artigo 1º: aplicar pena ou medida de segurança em 
desconformidade com a lei é punido com a mesma pena do caput, ora 
bolas. Se a lei ta dizendo que trata saúde mental assim e está sendo 
tratado de outra forma, é tortura. (Testemunho Patricia Magno) 

 

Em relação aos hospitais psiquiátricos, é uma percepção geral de que a própria 

internação da loucura - salvo em situações extremamente excepcionais e por tempo bem 

delimitado - é uma prática de tortura que permanece na democracia. Ademais, apesar da 

melhoria dos espaços físicos dos manicômios após a lei da Reforma Psiquiátrica (que 

data tão somente de 2001), ainda existe uma série de violações decorrentes das prórpias 

estruturas garantidas para o atendimento público no campo da saúde mental. Foi 

pontuado que além da rede substitutiva aos manicômios ser ainda insuficiente em 

termos quantitativos e de alcance territorial, é ainda necessário pensar de forma 

complexa a reiteração, mesmo nesse campo, de práticas inerentemente manicomiais. Foi 

unânime a afirmação da importância da desinstitucionalização como diretriz do cuidado 

no campo da saúde mental. O tema da privatização dos serviços públicos na saúde, 

através de sua gestão e execução por organizações sociais (OS), foi um tema abordado 

também com preocupação e críticas.  

Nesse cenário, é com imensa preocupação que o observamos, no momento de 

finalização deste trabalho, um grave desmonte, pela gestão municipal atual, dos serviços 

de saúde da família e dos serviços de saúde mental previstos como dispositivos 

essenciais para a concretização de uma efetiva reforma psiquiátrica. 

 

No outro dia partimos pra Colônia, não sabíamos...soltamos na 
Taquara para você ver, não tinha nada, a maioria lá era sítio e 
conseguimos chegar até a sede. Chegamos na sede, perguntamos e 
falaram que era Franco da Rocha, lá dentro, lá pra dentro, quando nós 
chegamos, aquele muro alto e os pacientes tudo largado pelo caminho, 
os homens andavam nus né, ninguém usava roupa. E as mulheres 
também, menstruadas sentadas no chão, a sangueira descendo, foi 
horrível. Aí veio um segurança e perguntou e eu disse que recebemos 
a carta, ele virou e abriu o portão e nós entramos...E ali já começou 
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meu sofrimento...aquelas pessoas, as mulheres - era só de mulheres - 
jogadas no chão. (...) Imagina o sofrimento, cheia de cicatriz no rosto, 
ela tinha um cabelo castanho bem claro, aquele olhão azul, mas o olho 
dela não era azul mais. O olho dela, sabe o peixe morto, aquele olho 
sem um pingo de brilho? Era tanto piolho, a sobrancelha dela era 
branca de lêndea. Aí eu falei "O que te trouxe aqui?". Ela disse "Ah, 
ele (o marido) me internou aqui". (Testemunho Iracema Polidoro) 

 

(No CAPS que minha mãe trabalhava) tinha uma galera torta, por 
exemplo. Eu falava: “Ah, mãe, que eu é isso?” E aí ela me alertou que 
isso aí também podia ser excesso de choque. As pessoas eram tortas e 
não era de uma patologia orgânica. (...) Porque é tanto choque que 
você enrijece o músculo. Eu nunca vi um choque, não quero. 
(Testemunho Bia Adura) 

 

E aí fui pro Hospital Psiquiátrico Jurujuba, chegando lá, fui 
lotada...falei pro coordenador de estágio que podia me colocar em 
qualquer, qualquer unidade, que eu não conhecia nada, não sabia nada, 
e bom...na verdade eu achava que não fazia a menor diferença. E aí ele 
me lotou no serviço de internação de longa permanência. E aí eu fui 
pro primeiro dia lá. Quando eu cheguei...encontrei uma porta, na 
verdade era uma dupla porta, fechada. E um cheiro horrível que vinha 
do corredor. E aí eu toquei a campainha, meio com medo assim...Aí, 
bom, alguém abriu a porta. Abriu a porta de dentro e uma meia porta e 
eu me apresentei, e aí quando abre, aquela cena já me impacta. Corpos 
caídos no chão, urina pelo corredor, um negócio bem forte. E aí eu 
entro, vou pro posto de enfermagem, me refaço um pouco daquela 
primeira cena, que não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar, né. 
Nunca tinha entrado num hospital psiquiátrico e bom, fiquei lá um 
pouco sentada me refazendo e enfim, depois fui tendo notícia que 
algumas colegas chegaram na porta a primeira vez e voltaram. Teve 
uma colega que chegou a primeira vez, entrou e começou a chorar 
copiosamente....Você chegava daqueles primeiros dias de estágio, 
eram 20 horas semanais, né. Eu ia uns três dias. Chegava em casa e 
dormia de seis da tarde até o outro dia assim. Ligada numa, era um 
tipo de energia que ia que eu nunca nem tinha sentido nada perto 
daquilo. (Testemunho Williana Louzada) 

 

Um outro desafio é equipar essa rede adequadamente. Os serviços são 
muito, muito precarizados. As pessoas são muito mal remuneradas, 
então assim, não tem investimento. Você não tem profissional que 
tenha acréscimo por um mestrado, por um doutorado, por uma 
especialização, então você é igual se você é um psicólogo só com 
graduação ou se fez qualquer outro tipo de formação e ampliou sua 
residência, tanto faz hoje pra realidade da rede. Então, você tem 
serviços muito precários mesmo, desde o ponto de vista do preparo 
dos profissionais - também você não tem liberação pra qualificação - e 
desde o ponto de vista quantitativo. Quantitativo de recurso humano, 
da questão física mesmo, os CAPS são, a maioria deles, espaços 
físicos muito ruins. A gente tem três CAPS no Rio (capital) que são 



 

1103 
 

antigos hospitais reaproveitados, isso tem um impacto importante, 
porque essas pessoas de longa (permanência), por exemplo, quando 
entram num CAPS desse, tem um impacto, não tem como não ativar 
essa memória. (...) O desafio da rede como um todo é a precarização 
dos serviços mesmo. E as residências terapêuticas são os (serviços) 
precarizados dos precarizados, são os profissionais mais mal 
remunerados. Uma pessoa que coordena uma casa (residência 
terapêutica) ganha em torno de 2 mil reais para trabalhar três dias na 
semana e estar disponível por telefone 24hrs, enfim, porque o 
(atendimento) terapêutico não fecha. Eles cuidam de tudo. Eles são 
coordenadores de uma equipe, supervisores de uma equipe, 
formadores dessa equipe e são síndicos também. (Testemunho 
Williana Louzada) 

 

Em relação às comunidades terapêuticas chama a atenção a aceitação e o financiamento 

destas por parte do Estado, uma vez que a maioria delas possui caráter religioso e é 

pautada por diretrizes de tratamento que preconizam a abstinência. Tais fatos são 

contrários a laicidade do Estado e à política de redução de danos, diretriz oficial das 

políticas públicas para o tratamento do uso prejudicial de álcool e outras drogas. 

Ademais, a relação de representantes políticos com a propriedade e gestão de 

comunidades terapêuticas ensejam a necessidade de uma investigação detalhada nesse 

campo. É importante afirmar que a internação é pressuposto do tratamento oferecido 

pelas comunidades terapêuticas, o que em si viola a excepcionalidade da internação 

estabelecida pela lei da Reforma Psiquiátrica. 

 

...eu acho que é tentativa de colocar a comunidade terapêutica (na 
rede), porque elas não estavam na nossa malha de atenção 
psicossocial, e elas são incluídas. (...) Então, a RAPS ela é criada 
ainda no governo PT, pela coordenação nacional do Ticanore (Roberto 
Ticanore). (...) Quando está no início do segundo mandato dela 
(presidenta Dilma Roussef), ela já está sofrendo muita tentativa de 
impeachment e está com dificuldade de governabilidade, e aí ela dá 
uma vendida, assim, no Ministério da Saúde pro PMBD. Quando o 
Ministério da Saúde pega, que eu não vou lembrar o nome dele, ele dá 
essa Coordenação de Saúde Mental pro..., ele tira o Ticanore que já 
era coordenador há um tempo e que tinha uma parceria importante 
com os trabalhadores, mas ele dá a coordenação pro Valencius 
(Wurch) (...) É, ele dá simplesmente a coordenação de saúde mental 
pra um dos diretores que ficou durante anos num dos maiores 
manicômios do Brasil, que é a Paracambi, (Clínica) Dr. Eiras de 
Paracambi. (...) Comunidade terapêutica é um manicômio do mesmo 
jeito, só que não foi um manicômio que a gente pegou pra luta 
antimanicomial, mas pra mim é um manicômio, também um 
manicômio. Só (que) como a gente ainda não deu conta dos nossos 
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manicômios, a gente ainda não conseguiu pegar a comunidade 
terapêutica. (Testemunho Izabel Taveira) 

Outra memória (da comunidade terapêutica) é a área de tomar banho 
de sol, que era muito pequena, era algo como 4x4, era uma área 
quadrada, você tinha a porta por onde você chegava nessa área, era 
(uma porta) de vidro que ligava essa área de tomar sol com o restante 
dessa área onde ficava o refeitório, área de TV, estante com os livros. 
Aí você chegava ali e você tinha as paredes cegas de alguns prédios, é 
como se ficasse um tônus de luz entre prédios, aí você tinha aquelas 
paredes cegas dos prédios, paredes que não tem janelas, mais a porta 
da própria clínica. Ali tinha outra grade, tinha grade no teto. (...) Era 
como se fosse um cubo de 5 metros, que (a grade) ficava a mais ou 
menos 5 metros do chão, e (era) ali que a gente tomava banho de sol, 
ali que eu tive essa conversa com um camarada que veio do 
Maranhão. (...) Tinha uma família rica, envolvida com política, eu não 
vou lembrar quem era, só lembro que vinha do Maranhão e que 
mandou esse cara pra fazer o tratamento em Porto Alegre, porque se 
ficasse lá seria um escândalo.(...) Ele contava que ele chegou ali, que 
ele morava sozinho, em um apartamento bancado pela família, e disse 
que um belo dia alguém mete o pé na porta, sequestra ele. Existem até 
hoje empresas desse tipo, contratada pela família pra fazer a captura e 
o deslocamento dessa cara da sua cidade até o lugar onde ele ia fazer o 
tratamento, isso que eu estou relatando acontece em 1989, e até hoje 
existem. (...) São empresas que, muitas vezes, tem parceria com essas 
clínicas, mas às vezes não. Elas deveriam ter médicos acompanhando 
todo esse trajeto, porque normalmente esse trajeto é feito com o cara 
sedado, mas normalmente não tem nenhum médico, a presença do 
médico vai garantir apenas uma alma de legalidade, mas não torna 
menos torturante ou menos invasor, talvez possa tornar mais legal, 
mas o que é legal nem sempre é justo. (...) Bom, mas o camarada me 
contava isso, que ele tinha vindo do Maranhão até Porto alegre dessa 
maneira, ele foi imobilizado, foi sedado, foi colocado em um avião e 
trazido pra Porto Alegre. (Testemunho Denis Petuco) 

 

Por fim, é preciso problematizar a política de internação compulsória de adultos e 

crianças realizada sob a justificativa de combate ao crack. Na prática, tais políticas, 

foram e são responsáveis pela higienização da cidade e pela eliminação da diferença, 

através da prática violenta de verdadeiros sequestros de pessoas em situação de rua.  

 

Mas a gente tinha esse trabalho no centro, e no centro estava 
acontecendo a política de assistência social que foi assumida, teve 
uma pessoa que assumiu a pasta de política de assistência social, isso 
foi de 2010 para 2011, que chama Rodrigo Bethlem. Conhecido como 
xerife do Rio, aquele que iria moralizar a cidade, ele era secretário de 
ordem pública se eu não engano e foi transferido pra pasta da 
assistência social, que inclusive até mudaram de nome. Então, o que 
se investia em assistência social, não sei se em termos de dinheiro, 
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mas de fato teve uma atenção especial para a política de assistência 
social, que no Rio antes tinha um trabalho que eu conhecia de longe, 
meio na transição, mas de longe, dava pra dizer que era minimamente 
digno, e o que aconteceu com a política de assistência social depois, 
eu tendo sido trabalhador, foi uma coisa brutal. Esse cara, que foi um 
xerife do Rio, ele entrou na política como secretário e ele começou a 
fazer isso que foi chamado de alguns nomes: internação compulsória, 
recolhimento compulsório, o que na prática são esses sequestros. (...) 
Aí, tu tinha essas abordagens de rua no Rio, feita por “educadores” 
que eram uns caras com muque deste tamanho, uns brutamontes, em 
parceria com a polícia, que tratava de recolher, eles usavam esse 
termo, na cara de pau mesmo, sem vergonha, recolher usuários de 
drogas. Nessa época, foi 2011 pra 2012, com essa perspectiva de Copa 
do Mundo, várias articulações que hoje pra quem quer ver é evidente, 
Eike Batista, Sérgio Cabral, o próprio governo Dilma, com 
investimento muito forte da especulação imobiliária, então surge no 
âmbito do governo federal, isso que se chamou de Plano Crack é 
Possível Vencer. Então, o plano, ele surge aí em 2011, e começa a ser 
articulado, consiste em verbas gigantescas pra combater isso que se 
chamava na época de epidemia do crack. (Testemunho Iacã Macerata) 

 

Apesar de ter sido uma diretriz central na construção deste relatório, a prática de tortura 

pelo Estado não se restringe ao tema da privação da liberdade. No que tange a atuação 

policial, especialmente às violações praticadas pela polícia militar, o acesso a dados e 

relatos foi extremamente difícil. Destacamos aqui dois fatores que identificamos como 

responsáveis pela dificuldade na produção de memória dessa modalidade de violação do 

Estado: as agressões e torturas praticadas majoritariamente pela polícia militar, mas 

também pela polícia civil, nas favelas e periferias, são extremamente subnotificadas. 

Assim como na privação da liberdade, no que se refere à violência praticada pelas 

polícias, também é imposto um alto risco de retaliação por parte dos agentes do Estado 

contra àqueles e àquelas que decidem denunciar os casos de abusos, agressões e 

torturas. Como é notório, tal risco de retaliação significa, muitas vezes, um risco à 

própria vida e à vida das pessoas próximas ao denunciante.  

Assim, os casos que aparecem, em geral, são apenas aqueles que ganham notoriedade 

em decorrência de alguma circunstância específica: morte decorrente da tortura; 

realização da mesma em local povoado; registro dos fatos por testemunhas; 

envolvimentos de atores da sociedade civil no acompanhamento do caso; repercussão 

do fato na mídia, entre outros. Esses casos, em comparação ao universo de violações, 

representam um contingente extremamente reduzido. Apesar da prática reiterada de 

maus tratos e torturas pela polícia ser de notório conhecimento público, não verificamos 
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qualquer esforço significativo das instâncias do poder público, responsáveis pela 

investigação e judicialização de casos, no sentido de prevenir e combater essas práticas. 

Um segundo ponto e que se relaciona diretamente com este, é o quase completo 

desinteresse do poder público em produzir dados que possibilitem o monitoramento e o 

controle de tais violações, uma vez que a dinâmica violadora integra a estrutura de 

funcionamento do próprio poder público e serve como garantia da desigual estrutura 

social na qual vivemos.   

Reforça o cenário de não registro dos casos de tortura por parte das vítimas e familiares 

o fato de que, mesmo em relação aos casos registrados e os casos que ganham 

notoriedade pública, raramente é tomada alguma medida efetiva para coibir a prática de 

tais violações e proteger os denunciantes: os policiais envolvidos, muitas vezes, seguem 

atuando na mesma localidade; não é realizada um investigação séria dos casos; o MP 

não cumpre com sua função de controle externo da atividade policial e via de regra 

indica o arquivamento dos casos; o judiciário, por sua vez ou não oferece a denúncia, 

seguindo a indicação do MP, ou não julga em tempo célere o suficiente para garantir a 

proteção das vítimas e familiares. Ademais, os programas de proteção encontram-se 

totalmente precarizados no estado e no país. 

Em relação ao tema da violência policial relacionada à prática de tortura, as principais 

fontes utilizadas nesse relatório e que permitiram traçar, em linhas gerais estas 

afirmações, foram os testemunho escutados, as notícias de jornal analisadas, e o acesso 

as oitivas realizadas pelo MP nos casos em que jovens detidos pela polícia relataram 

práticas violentas. Tais dados coletados dão conta de casos exemplares de torturas 

praticadas pela polícia militar, de casos de tortura em sede de delegacia policial, e de 

exemplificar a violência das abordagens contra meninos e meninas que são detidos em 

flagrante por suposta prática de ato infracional. 

Concluímos no trabalho que existe uma inegável manutenção da prática da tortura pela 

polícia em tempos democráticos. Se, em um testemunho coletado foi afirmado que com 

a implantação das delegacias legais tal prática sofreu um certo controle no que tange às 

delegacias de polícia a partir dos anos 2000 - não deixando, no entanto, de existir -, é 

possível constatar que agressões são a regra no que tange à atuação da polícia militar. 

Observamos um uso quase irrestrito de xingamentos, socos, tapas, chutes, e práticas 

humilhantes por parte da polícia. Apesar de muitas vezes naturalizadas pelas vítimas, 
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tais práticas precisam ser denunciadas. Elas configuram também o início de uma 

escalada de violência que comumente se desdobra em agressões ainda mais 

contundentes e gravosas. Foi constatada a permanência de técnicas da ditadura ainda 

atualmente: a aplicação de choque nas vítimas, com a utilização de armas supostamente 

menos letais; a utilização de afogamento; o uso de saco para sufocamento; a prática de 

abusos sexuais; a prática de espancamentos, que muitas vezes ocasionam a morte da 

vítima de tortura, entre outras.  

Ao longo do relatório foram analisados alguns casos que exemplificam essas práticas. 

Como destacamos ao longo de toda análise, esses casos não são casos isolados, mas 

tornam visíveis uma prática estrutural de violência pelo Estado. 

 

Ainda em 1990, os efeitos da Ditadura Militar no aparelho policial e 
nessas práticas que, diga-se de passagem, ainda há resquícios, resíduos 
até hoje dessa história, e que ressalte-se, não é só da Ditadura Militar, 
vem de antes da Ditadura Militar, também né. A prática de tortura na 
polícia civil, ela ganha a organicidade, institucionalidade, na Era 
Vargas. Isso é muito bem registrado, inclusive, na memória da polícia. 
E a gente pode retroceder até a origem do Estado Brasileiro, né, com a 
chegada do rei, da corte em 1808, mas não é o caso. Vamos ficar no 
início dos anos 90, que é aonde eu vivenciei. A despeito da formação 
já cidadã, humanista, que a polícia começava a ter nesses anos, tanto a 
polícia civil quanto a militar. (...) Então, esse era um ritual de entrada 
que as delegacias possuíam. E tinha também a tortura, que era, assim, 
quando se trabalhava, a expressão policial é essa: "vamos trabalhar o 
cara". Trabalhar o cara era torturar pra obter informação. Então tem 
várias histórias dessa na polícia. Se for o caso, mais a diante a gente 
pode contar algumas. Umas que a gente ouviu dizer, outras que a 
gente vivenciou. E eu percebi isso de uma maneira mais clara, mas já 
numa divisão interna muito grande dentro da polícia, quando fui 
trabalhar na Divisão Antissequestro (DAS), no início de 1995. Porque 
era uma divisão classicamente conhecida por usar mecanismos de 
tortura. Muitos até defendiam, não só na polícia, no Ministério 
Público, no judiciário. Aliás, esse parênteses é interessante a gente 
desde logo fazer. Toda vez que a gente tem que falar da polícia, não 
tenho dúvidas, a gente tá falando do sistema como um todo, polícia, 
Ministério Público e judiciário. Não só sabem como fazem parte, 
garantem essa lógica. (...)A polícia nessas horas, ela é criticada, com 
razão, pelos excessos que comete, pelos abusos que comete, e comete. 
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de ir a fundo e, 
mais além, (se questionar) por que ela comete, pra quem ela comete, 
quem mais comete, seja por ação ou por omissão. (...) O Ministério 
Público cansou de sentar em cima de investigações, cansou, cansou, 
cansou. É só fazer um levantamento. Vai ver quanto tempo os 
inquéritos ficaram parados lá. Inquéritos com elementos às vezes. 
Sentava em cima. É assim. Quando tem esses casos, normalmente, a 



 

1108 
 

polícia se protege. A polícia tende a se proteger. Mas não 
necessariamente, porque muita gente dentro da polícia não gosta 
disso. Não concorda. Então, às vezes, a ocorrência anda. A 
investigação acontece. Aí o segundo passo, o que o Ministério Público 
faz? Seja como fiscal da polícia, seja como o dono da denúncia 
criminal. Senta em cima, literalmente. Senta em cima. Mas senta. Não 
tem problema em falar isso, porque isso é um fato. É sabido. Já houve 
problemas inclusive que se tornaram públicos e notórios dentro do 
Ministério Público, só que aí como quem procede em relação ao 
Ministério Público é o próprio Ministério Público, nada acontece. No 
máximo colocam lá o promotor na geladeira, ou promovem, ou 
mandam pro Tribunal de Justiça no quinto condicional, entendeu? 
Senta em cima, mas senta mesmo. Quando, porventura há uma 
denúncia, ou porque foi um fato de muito clamor social, ou pegou um 
membro do Ministério Público que também não concordava com 
aquilo, isso vai parar na Justiça. A Justiça dá o jeito de sentar em cima 
também. E aí, quando não teve jeito de segurar no judiciário, teve que 
ir ao (Tribunal do) Júri, no caso de morte...dá um jeito de julgar. Mas 
no caso de morte, ilegítima, não legítima, o Júri absolve. (Testemunho 
Vinicius George)  

 

A mais recente violência estrutural que foi marcante, foi um rapaz gay 
que foi até uma delegacia para denunciar o furto do celular dele de 
madrugada, e foi brutalmente torturado pelo inspetor que recebeu ele 
na delegacia, que ficou incomodadíssimo de às 5:00 da manhã ser 
interrompido por um "veadinho" querendo fazer registro de 
ocorrência. Segundo esse inspetor, o "veadinho" tava bêbado e ele 
estaria chegando de madrugada de festa, de noitada, e como essa 
pessoa não acatou a ordem do inspetor de "vai pra casa e volta aqui 
outra dia, não enche meu saco", o inspetor achou melhor espancar essa 
pessoa. Então, esse menino, ele perdeu o dente, teve fratura no rosto, 
foi brutalmente espancado, e levado detido pro hospital pelo 
torturador. (...) Ele (o rapaz que foi torturado) está sendo processado 
por desacato, resistência e desobediência. A gente chama que é o 
combo da Defensoria. Inclusive, no concurso costuma cair tese de 
defesa relacionada a esses três crimes. A gente vê que hoje, no período 
democrático brasileiro, um dos instrumentos preferidos das forças de 
segurança pra deter uma pessoa sem qualquer motivação é o combo, 
porque se a pessoa começar a debater com o agente estatal, por 
qualquer razão que seja, isso já pode ser interpretado como desacato, 
desobediência e resistência, então são três crimes que autorizam a 
levar a pessoa presa, entendeu? Então esse combo foi um combo que 
levou esse rapaz a receber voz de prisão, e ele foi atendido no hospital 
da rede pública ao lado do torturador. Também chamou atenção isso 
no caso, os profissionais de saúde não exigiram um atendimento a sós 
com uma pessoa que estava toda espancada. Chega uma pessoa dentro 
de uma viatura policial, num hospital público, e o médico vê que ela 
está toda espancada, e não exige que o agente dê licença para que 
possa conversar em reservado com o seu paciente. Foi uma coisa que 
a gente ficou escandalizado. E até oficiamos Conselho de Medicina, 
Secretaria de Saúde, para entender melhor que protocolo é esse dos 
profissionais de saúde de pegar uma pessoa totalmente espancada, que 
foi conduzida ao hospital dentro de uma viatura policial, e como é que 
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é isso...não notificou ninguém (de) que fez esse atendimento, o rapaz 
não ficou internado, simplesmente recebeu lá um analgésico, um 
negócio qualquer, e foi pra casa, e o torturador ainda teve a cara de 
pau de perguntar se queria que levasse ele em casa. (Testemunho 
Lívia Casseres) 

 

Teve um caso também que chegou pra nós da Rocinha, no final do ano 
passado, acho que foi novembro, algo assim, por aí, de um rapaz que 
foi brutalmente torturado, menor de idade, um adolescente, na 
Rocinha, pelo BOPE. E a gente acolheu ele aqui, como vítima de 
violência institucional, e ele vive uma situação familiar complicada, 
perdeu a mãe, acabou em evasão escolar depois da morte da mãe, o 
pai é uma pessoa que trabalha em (Pedra de) Guaratiba, muito longe 
dele, não acompanhou a vida dele mais, então ficou um menino muito 
jovem, com questões muito sérias para lidar sozinho: morte da mãe, 
desagregação da família e tal, e na Rocinha sozinho, enfim, ficou 
muito abandonado lá. Ele foi abordado por policiais do BOPE em uma 
dessas operações que estavam movendo Exército e tudo mais, e foi 
torturado durante uma madrugada inteira. Ele teve as mãos 
marteladas, ele foi espancado com uma tábua de madeira nas costas, 
ele tava com muita marca desse espancamento dessa tábua, ele teve 
fratura em todos os ossos dos dedos, teve que operar, botar pino, e 
tudo mais. Ele chegou aqui na Defensoria assim, enfaixado nos dois 
braços, e ele foi empalado com cabo de vassoura por esses policiais. E 
eu atendi depois que ele passou pela audiência de custódia, porque ele 
foi preso. Depois de ser muito torturado, foi solto numa rua lá na 
Rocinha. Estava numa casa abandonada sendo torturado uma 
madrugada inteira, quando os policiais cansaram de torturar ele, 
deixaram ele ao léu lá pela Rocinha. Ele conseguiu alcançar um 
amigo, o amigo levou ele pro Miguel Couto, e os policiais do BOPE 
foram pra 10ª DP, ali em frente, da Rocinha dizer que tinham 
conseguido a informação XYZ do traficante tal. E aí o delegado faz 
uma representação de prisão, de busca e apreensão desse menino, que 
ele é adolescente, e aí vai no hospital. E aí, mais uma vez o problema 
né, como é que o sistema de saúde tratou isso: esse menino entrou, 
torturado, assim, evidente, não tenho conhecimento de que tenha sido 
notificado ninguém desse atendimento médico, mais um caso que a 
gente tá cobrando o hospital pelas providências adotadas, e aí 
simplesmente ele é interrogado no leito hospitalar pelo Delegado da 
10ª DP que toma um depoimento formal dele, com testemunhas que 
eram pacientes que estavam no leito ao lado, colocando por escrito 
tudo aquilo que ele tinha falado quando tinha sido torturado. E aí com 
base nisso, sem a presença dos responsáveis legais por ele, sem a 
presença do pai dele ou de quem quer que seja, né, é menor de idade, 
esse escrito é levado ao judiciário com um pedido de busca e 
apreensão e o judiciário defere. E ele sai do hospital diretamente pra 
cela da 10ª DP, todo quebrado. E aí ele vai pra audiência de custódia, 
isso foi dias depois, uns dois, três dias depois. Quando chega na 
audiência de custódia, a defensora identificou que era caso de tortura 
gravíssima, entrou em contato com a gente, tomou depoimento dele, 
tirou fotografia, e a gente entrou em cena. Aí, depois, ele foi liberado 
na própria audiência de custódia, porque o juiz de custódia viu que ele 
estava completamente destruído fisicamente, não tinha como colocar 
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aquele menino no DEGASE que ele ia morrer, e um menino sem 
passagem, não tinha nenhuma representação anterior na ficha de 
antecedentes dele. (...) E aí, pra piorar, depois de passar por essa 
audiência ele sofreu uma ação socioeducativa acusado de tráfico com 
base naqueles depoimentos. Ele foi absolvido, mas ele sofreu, durante 
alguns meses ele teve que comparecer à audiências, veio aqui, a gente 
orientou, e o pavor dele era ser apreendido de novo, ele falou "não, 
pelo amor de Deus, eu não posso ir pro DEGASE", ele chegava a 
tremer. O que eu mais fiquei chocada foi que (ele) não se enxergava 
como vítima de tortura, ele achava que ele tinha cometido erros e que 
tinha pagado por aqueles erros. (Testemunho Lívia Casseres) 

 

Aí, ele foi, entrou num beco com mais três amigos dele, chegou lá o 
policial da abordagem, largou com quem tava, e foi em cima dele, 
largou os outros meninos lá, foi diretamente nele, aí ele falou que 
tinha mexido com ele, e meu filho falou com ele "Não mexi com o 
senhor não, sem violência, mexi com ninguém não". Aí ele agarrou no 
colete do meu filho, ele também agarrou no colete dele, e aí que 
começou o espancamento. Meu filho no beco lá, (os policiais) com o 
fuzil apontado pros (outros) moleques pra não correr pra pedir 
socorro, aí fez o que fez com meu filho. Espancou ele até ele desmaiar 
lá, aí até teve um menino que conseguiu sair, mas aí o policial apontou 
o fuzil pra ele e falou se tivesse corrido..."se correr vou dar um tiro", 
aí o garoto parou. Aí a vizinha escutou e foi me chamar, aí quando 
corri no beco, tava cheio de polícia já, cheio lá. Aí, eu cheguei e tentei 
entrar e falei "Vou entrar que sou mãe dele e vou entrar". Aí o policial 
empurrou...e falei "Vou entrar que sou mãe dele". Passei de baixo do 
braço dele e meu filho já tava desmaiado no chão, aí eu suspendi a 
cabeça dele e os colegas todos olhando, os policiais todos olhando e 
falou "Ó mãe, nós não tocou nele não, SAMU tá vindo aí pra socorrer 
ele". Eu falei "Não faz isso comigo não, não faz isso comigo não". Aí 
os colegas "Vamo bora, vamo pegar ele assim mesmo, vamo lá". Ai os 
moradores tudo entrou dentro do beco, aí pegamos ele, levamos ele 
pra pegar um taxi. (Um) carro qualquer lá sai, já veio um carro da 
polícia, mas ali já não tinha mais vida. Só veio uma voz assim pra 
mim "Mãe, faz uma oração que teu filho não tá mais aqui não, faz uma 
oração pra ele que ele não ta mais aqui." (Testemunho Fátima Pinho) 

 

No que tange aos termos de oitiva do Ministério Público, chama a atenção os tipos de 

infração que teriam ensejados as detenções dos jovens: são via de regra infrações 

cometidas sem utilização de violência ou grave ameaça. Furtos, roubos sem utilização 

de violência e suposto envolvimento em atividades ligadas ao tráfico de drogas. Tais 

infrações, por sua natureza, parecem estar diretamente relacionadas a uma marcante 

desigualdade social que enseja, muitas vezes, a prática delitiva, como forma de garantir 

o sustento próprio dos jovens e de suas famílias. Assim como em relação aos adultos,  a 

repressão ao varejo do tráfico praticado pelos adolescentes garante a aprovação social 
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da atuação do Estado, mascarando simultaneamente os verdadeiros responsáveis pelo 

lucrativo comércio de drogas consideradas ilícitas e perpetuando o cenário de 

criminalização da juventude negra e pobre. 

Em direção oposta a prática de infrações, via de regra, não violentas, a repressão 

policial é quase sempre violadora. É necessário, a partir desses relatos, compreender 

mais detalhadamente o que acontece, no sistema de justiça, com a afirmação dos jovens 

de que foram agredidos ou torturados pela polícia. Apesar de não ter havido tempo da 

pesquisa se debruçar sobre esse aspecto, é possível supor que, como acontece em outros 

âmbitos, a produção de dados deva ser insuficiente ou até mesmo inexistente e que a 

dinâmica até aqui levantada, no que diz respeito a atuação dos órgãos do sistema de 

justiça, caracterize, também, esse aspecto da violência institucional. 

 

A.S. e G.J. (ambos 17 anos): Acusados com base no artigo 35 da Lei 
11343/2006. Isso porque conta-se que realizaram ato análogo ao 
tráfico de entorpecentes, na Comunidade do Rola. Isso porque, no dia 
17 de outubro de 2017, policiais militares apreenderam ambos com 
radiotransmissores, trabalhando como informantes para o tráfico local. 
A.S. alega ter sido pisado pelos policiais e ter recebido uma facada nas 
costas. Em suas costas existe a marca do que ele diz ter sido a facada.  

B.E. (15 anos): Está sendo acusado com base no artigo 157, parágrafo 
segundo, II, do Código Penal. Isso porque supostamente, no dia 01 de 
janeiro de 2018, juntamente com K.C., através de simulação de porte 
de arma, subtraiu uma bolsa de uma mulher. Ambos foram detidos por 
transeuntes na rua. B.C. relatou que os policiais que estavam com eles 
depois da apreensão, deixaram outras pessoas o agredirem. Diz que 
quebrou dois dedos e foi atingido por uma pedra. 

C.D. (15), S.S. (14) e W.S. (15): Trata-se de acusação com base nos 
artigos 33 e 35 caput, da Lei 11343/2006, combinados com artigo 69 
do Código Penal. Isso porque, é contado que, na prainha do Vidigal, 
os três jovens faziam parte de uma organização de tráfico de 
entorpecentes. Isso porque, no dia 01 de maio de 2017, policiais 
encontraram 68,8 gramas de cocaína. Supostamente, foram retiradas 
as 68,8 gramas de cocaína do poder deles, assim como outros bens 
como celulares e uma lista de vendas. C.D. conta que recebeu um tapa 
na cara, soco no peito e spray de pimenta na cara do policial que os 
apreendeu, mas não houve exame de corpo delito. S.S. diz que 
recebeu um chute da barriga do policial e houve exame de corpo 
delito. W.S. não relatou agressões. 

C.D. (17), G.F. (17) e G.S. (15): Estão sendo acusados com base nos 
artigos 157, parágrafo segundo, I e II e artigo 69, ambos do Código 
Penal. Isso porque no dia 18 de julho de 2017, com utilização de 
simulacro de arma fogo e um carro, teriam subtraído bens de outras 
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pessoas.  Policias militares que estavam próximos apreenderam o 
veículo e conduziram os jovens para a delegacia. C.D. relatou 
agressões do policial que realizou sua apreensão, com coronhadas de 
fuzil em todos eles. G.F. disse ter sido atingido por projétil de arma de 
fogo no momento da apreensão e por coronhadas. Além disso, o 
policial militar teria realizado ameaça de estupro e de morte. 

C.C. (15): É acusado com base nos artigos 33 e 25 da Lei 
11343/2006, por, supostamente, no dia 17 de outubro de 2017, ter sido 
encontrado associado a organização que comanda o tráfico de drogas 
na Comunidade do Mandela. C.C. alega que sofreu agressões no braço 
esquerdo e no nariz pelos policiais que efetuaram sua apreensão. Além 
disso, durante a oitiva, foi possível perceber vestígios físicos de 
tortura e maus tratos. Houve requisição de exame de corpo delito. 

D.L. (17): É denunciado com base no artigo 16, caput e parágrafo 
único, IV da Lei 10826/03. Isso porque, no dia 19 de abril de 2017, ele 
supostamente portava duas armas de fogo, apreendidas por policiais 
militares em operação na Comunidade do Pinto.Em sua apreensão foi 
torturado com chutes, socos e choques pelos policiais do BOPE. 

D.S. (16) e L.J. (16): Denunciados com base no artigo 157, parágrafo 
segundo, II, artigo 14, II e artigo 70 do Código Penal. Supostamente, 
no dia 17 de julho de 2017, subtraíram bens alheios. D.S. relatou ter 
sofrido enforcamento do policial e estava com marcas no pescoço que 
confirmam o que foi contado. Ele diz não ter mostrado as marcas no 
exame de corpo de delito por medo. L.J. contou ter recebido chutes na 
cara, coronhadas na cabeça e ter sido atingido por projétil de arma de 
fogo. 

F.R. (17): Acusado com base no artigo 35 da Lei 11343/2006 e artigo 
14 da Lei 10826/2003. No dia 22 de agosto de 2017, policiais 
militares em patrulhamento o teriam encontrado com uma pistola. 
J.M., que também estava no local, estaria com um rádio transmissor. 
Relatou ter sido agredido nas pernas pelos policiais através do uso de 
uma madeira. Suas pernas estavam inchadas. Dois dos dez policiais 
que estavam em sua apreensão usavam touca ninja. 

P.M. (16), B.S. (17) e A.V. (15): Foram acusados no artigo 157, 
paragrafo 2º, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal. No 
dia 10 de setembro de 2017, supostamente, subtraíram bens de outras 
pessoas. B.S. afirmou que, no momento da apreensão, os policiais 
militares jogaram spray de pimenta dentro do veículo no qual os 
jovens estavam e fecharam a porta impedindo a saída dos mesmos. 

R.D. (13) e J.C. (17): Foram acusados nos artigos 33 e 35, ambos c/c 
artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. No dia 19 de agosto de 2017, 
eles supostamente praticaram o tráfico ilícito de entorpecentes, com 
emprego de arma de fogo. J.C. contou que, no momento da 
abordagem, foi agredido com uma coronhada na perna que o deixou 
roxo. Os policiais levaram os dois jovens para o mato ameaçando 
matá-los e chegando a colocar uma faca em seu pescoço. Sofreram 
agressões todo o tempo em que estiveram no mato. R.D. afirmou que 
quando os policiais os levaram para o meio do mato ele recebeu uma 
coronhada na cabeça. Os dois jovens relataram que eram policiais 
militares sem nomes nas fardas e que alguns estavam com touca ninja. 
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(Casos extraídos da sistematização dos termos de oitiva do Ministério 
Público) 

 

*** 

 

As graves violações aos direitos humanos relacionadas à tortura e à privação da 

liberdade, na atualidade democrática, se relacionam com a política de combate às 

drogas, com a criminalização da pobreza, e com o racismo institucional. Assim, a atual 

política criminal, a atuação das polícias, do Ministério Público e do Judiciário são os 

responsáveis pela manutenção de práticas violentas históricas do Estado brasileiro. Uma 

vez que o atual quadro de violência é amplamente conhecido, podemos afirmar que 

existe uma a ação intencional do Estado (no âmbito dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, bem como do Ministério Público) na promoção, ou no mínimo, na mantenção 

da estrutura que garante a perpetuação de um quadro de profunda violência 

institucional.  

 

As prisões são absolutamente espaços de humilhação, de 
aniquilamento e de violação à Constituição Federal. E todo mundo 
sabe isso, os juízes sabem, os promotores sabem, os ministros do STF 
sabem isso, existe até uma ação lá no STF que se chama Ação de 
Estado de Coisas Inconstitucional. É uma ação que eu acho que foi a 
defensoria pública que fez se não me engano... O Supremo reconheceu 
que a prisão constitui, as condições da prisão constituem um estado de 
coisas inconstitucional, mas continuou mantendo a prisão. E pior do 
que mantendo a prisão, agora o STF mantém a prisão sem ainda 
transitar em julgado, o que é uma violência maior ainda, essa história 
da prisão que tem que ser cumprida com julgamento em 2° grau, e é 
um discurso que violenta a Constituição, mas é um discurso que é 
feito em nome da ordem, em nome da segurança pública, como aquele 
delegado que falava pra mim em 1971, exatamente o mesmo discurso. 
(Testemunho Sérgio Verani) 

 

Então, não adianta a gente entrar com uma ação civil pública 
maravilhosa e (ao mesmo tempo) entupir as unidades do Rio de 
Janeiro, do sistema prisional, porque a máquina que tá enchendo ali, 
ela não parou, e a máquina que enche é o judiciário. O judiciário 
retrógrado, que não está comprometido com as pessoas, entendeu, 
com os jurisdicionados, o judiciário brasileiro tá preocupado com 
sensação de segurança gente, pelo amor de deus. E eles falam isso nas 
decisões sabe. (Testemunho Renata Tavares) 



 

1114 
 

 

E como o judiciário tá alheio, eu acho que eu terminaria aqui, 
também, falando um pouco disso. Nesse cotidiano, qualquer um 
próximo do sistema penitenciário, sabe que castelo que é...que 
distância é essa, encastelamento desse juízes que se quer fazem as 
vistorias que têm que fazer. Também tem um grande questão no Rio 
de Janeiro, por exemplo, que é a própria VEP. Você criou uma vara 
especializada das medidas privação de liberdade (...) Eu acho que hoje 
a gente tem que questionar a ideia de um juiz para tantos presos, (isso) 
impossibilita esse acompanhamento, impossibilita essa fiscalização. 
(...) Eu fiquei espantada, porque me leva também a outro órgão, para 
não deixar de mencionar as responsabilidades...o que é o MP do 
estado do Rio de Janeiro? E eu falo isso, tenho grandes amigos 
promotores, respeito a instituição que teve um papel, atribuiu-se 
àquela instituição um papel importantíssimo na Constituição Federal 
de 88. Nós que estudamos direito, projetarmos expectativas sobre o 
Ministério Público quanto à atividade policial, quanto ao papel de 
(proteção de) interesses difusos, direitos humanos. Mas uma queixa ao 
Rio de Janeiro é que a gente não vê isso. Desde um promotor que 
também não me lembro o nome, essas pessoas a gente esquece e não 
perde nada, que dá parecer contrário a todos os pedidos de indulto no 
conselho penitenciário...aí me pergunto "O que esse cara ta fazendo 
aqui?" Ele era contrário ao indulto, ele dava parecer contra. Então 
assim, se a gente tá falando de tortura, de violências, de violência 
direta, das condições que criam situações de tortura, da questão das 
mulheres, às vezes me pergunto o que as autoridades que são muito 
bem pagas, não são pouco não, tem estabilidade, tem sala, tem carro 
oficial, tem isso, o que essas pessoas fazem? Elas olham pro papel, 
não querem saber de gente, não olham para a cara do réu, não querem 
saber. E o que a gente tem hoje, mesmo na perspectiva das audiências 
de custódia. que eu também acompanho pouco, não saberia como 
falar...Mas eu participei recentemente numa audiência de custódia que 
me chamou atenção. Primeiro que você chega lá e já vê aquele 
corredor lotado de famílias, quase todos negros ou "quase pretos de 
tão pobre", como diz Caetano Veloso. Aquelas famílias e as crianças 
que não tem com quem deixar (com alguém) e vão pra lá, aquela fila 
de gente...E que sensibilidade que essas autoridades têm com essas 
pessoas? É mais um número. Também (tem) aquele documentário o 
Justiça, que mostra isso. Você não vê as pessoas...é um número, um 
papel. E pensar também em investigação de tortura, tem que pensar 
em uma conscientização do MP. (Testemunho Luciana Boiteux)  

 

É importante retomar, para a reflexão sobre a responsabilidade das diferentes instâncias 

do Estado na perpetuação da violência institucional, a proteção garantida pelo Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. O Comitê contra a Tortura da ONU afirma que: 

 

a transferência ou o envio de uma pessoa para o controle de um 
indivíduo ou de uma instituição conhecida por ter empregado tortura 
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e/ou maus tratos, ou que não tenha implementado medidas adequadas 
de segurança, torna o Estado responsável, e seus oficiais sujeitos a 
punição por ordenarem, permitirem ou participarem na transferência 
contrária à obrigação estatal de tomar medidas efetivas para prevenir a 
tortura, de acordo com o artigo 2ᵒ parágrafo 1ᵒ da Convenção. 

 

Isso significa que, para tal órgão internacional, um Estado pode ser responsabilizado por 

transferir ou enviar uma pessoa para a tutela de um indivíduo ou de uma instituição que 

reconhecidamente tenha praticado ou pratique atos de tortura e de maus tratos, de forma 

direta ou por omissão. Para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, cabe aos Estados 

investigar a prática de tortura e outras formas de maus tratos de forma imparcial e 

independente em relação aos indivíduos e órgãos implicados nos fatos, devendo ainda a 

investigação ser realizada de forma célere e efetiva pelas autoridades competentes. 

Complementando tal dever, a Declaração Contra a Tortura da ONU estabelece em seu 

artigo 9º a obrigação dos Estados de promover, de ofício, uma investigação quanto a 

possíveis casos de tortura, mesmo na ausência de denúncias formais.  A investigação de 

ofício por parte das autoridades que têm diante de si indícios da prática de tortura é 

atualmente compartilhada por instrumentos como a Convenção contra a Tortura da 

ONU, em seu artigo 13, e pela Convenção Interamericana de Prevenção e Punição da 

Tortura, no artigo 8. Tal obrigação retira a possibilidade de justificar a não persecução 

dos crimes de tortura com base na ausência da formalização de denúncia por parte das 

vítimas e famílias123. 

 

O Brasil possui atualmente quatro medidas provisórias perante a Corte 
relativas a violações de direitos humanos no interior de unidades 
prisionais brasileiras, das quais três ainda estão vigentes: Pedrinhas 
(MA), Complexo do Curado (PE) e Plácido de Sá Carvalho (RJ). Para 
além dessas, é preciso mencionar a medida referente ao Presídio Urso 
Branco, que teve ampla duração na Corte Internacional de Direitos 
Humanos e que hoje se transformou em um caso contencioso em 
trâmite perante a Comissão Interamericana (CIDH). O ponto comum 
entre todas essas medidas é serem marcadas pelo descaso do Estado e 
pela atuação não diligente no âmbito do processo internacional, com 
baixa internalização e adequação dessas unidades aos padrões 
estabelecidos no decurso das medidas. Ressalta-se ainda a amplitude 
geográfica abarcada pela medidas (Regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste), o que denota o caráter generalizado de violação de direitos 
humanos dentro do sistema carcerário nacional, e aponta que os 

                                                        
123 Item 4.2 deste Relatório. 
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problemas do sistema carcerário se reproduzem e se replicam na 
extensa maioria dos estados e regiões do país. 

 

A atuação das diferentes esferas do poder público na democracia afrontam as garantias 

do sistema internacional de proteção contra a tortura. A ação direta de agentes do 

Estado, assim como a omissão de diferentes órgãos do poder público em relação aos 

casos de tortura - individuais e estruturais - configuram crime de lesa humanidade. 

Diante do quadro de violência exposto ao longo deste relatório, é possível afirmar que o 

atual regime formalmente democrático, instaurado no Brasil com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, não só não rompeu com as históricas violações de 

direitos humanos praticadas pelo Estado, como as intensificou.  

Permanecemos imersos nos desdobramentos de estruturas violentas que têm sua origem 

na escravidão e que se aprofundam nos períodos ditatoriais. A violência de Estado na 

democracia configura mais um período de consolidação dessa dinâmica secular. Nossa 

frágil democracia perpetua os fundamentos racistas que legitimam a violência 

institucional contra negros e negras no estado do Rio de Janeiro e no Brasil.  

 

Olha, eu acho que a prática da tortura na democracia, ela segue a 
norma histórica da tortura no Brasil, que sai um pouco da norma do 
período da ditadura militar, essa é a visão que eu tenho...Que a tortura 
no Brasil ela é naturalizada, institucionalizada, contra alguns 
segmentos da população, que é o segmento negro, periférico ou 
considerado desviante, travestis, gays, essa é a norma desde o período 
colonial até os dias de hoje. Acho que o único período de exceção, que 
a tortura foi um pouco mais expandida, foi o período da ditadura 
militar, mas assim, eu acho que hoje no período democrático, a tortura 
voltou ao normal dela na história brasileira, que é a tortura contra 
pessoas historicamente em situação de massacre pelo Estado. Que é a 
população negra, população privada de liberdade, freguesa do sistema 
carcerário, entendeu? Nessa população aí a tortura é completamente 
naturalizada pelos agentes estatais, por elas próprias, elas não se veem 
como vítimas de tortura, isso é do cotidiano dessas pessoas...Você 
falar sobre isso com essas famílias, eles não se enxergam como 
vítimas de violações de direitos humanos. A gente tem a maior 
dificuldade, às vezes, pra trazer um familiar pra ter assistência jurídica 
num processo de responsabilização (do Estado), porque os familiares 
não enxergam os seus filhos, os seus parentes, como vítimas de 
tortura, né...(eles tem) medo, e não tem nenhuma proteção pra pessoas 
interessadas em denunciar prática de tortura, programa de proteção à 
testemunha praticamente acabou...Então, o que eu vejo hoje é que, na 
democracia, a prática de tortura continua plenamente em 
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funcionamento, mas ela voltou a ser dirigida contra o público natural 
que ela sempre foi dirigida no Brasil. (Testemunho Livia Casseres) 

 

No início desse trabalho afirmamos que existem diferentes formas de matar. O 

silenciamento, a invisibilização, o aprisionamento, a privação das condições mínimas 

para uma vida digna, a tortura psicológica, a tortura física e a morte biológica, são 

algumas das diferentes formas de morte que podem ser impostas a uma pessoa.  

Fechamos este relatório afirmando que o Estado, das mais diferentes maneiras, é agente 

de um verdadeiro genocídio da população negra e pobre de nosso estado. 

O próximo ano nos impõe a necessidade de fortalecermos nossas resistências e de 

multiplicarmos nossas lutas. O ano de 2019 marcará a subida ao poder de governos de 

extrema direita em âmbito estadual e nacional. Frente a ameaça de um contexto político 

onde se aprofundarão as práticas violentas do Estado, é importante que as instituições 

que o compõem e que tem como obrigação primordial garantir o respeito aos direitos e 

às normas constitucionais, assim como a proteção dos direitos humanos e das 

populações atingidas pela violência de Estado, ajam de acordo com os preceitos para os 

quais foram criadas e se comprometam, de uma vez por todas, com a erradicação das 

práticas racistas, elitistas e violentas que caracterizam não só suas próprias estruturas, 

como toda a estrutura do Estado brasileiro. 

 

Vendo os meninos do varejo - eu chamo os “meninos de varejo” são 
os ditos meninos que a sociedade chama os meninos da favela - 
porque pra mim ele não são traficantes, porque isso eu chamo meninos 
do varejo. Então, essas mãe viravam pra mim e diziam que os filhos 
tinham cometido ato infracional porque queria um tênis, queria comer 
melhor, queria ter uma televisão chique…E elas, coitadas, trabalhando 
demais mas não tinha condição. Mas a quarta entrada do Rafael, de 
tanto eu escutar isso em algumas unidades de DEGASE - que é o 
Departamento Geral de Ações Socioeducativas, onde esses 
adolescentes ficam acautelados quando cometem atos infracionais -, 
eu comecei a ver a minha semelhança com essas mulheres. Primeiro 
que eu me olhava assim, olhava pra minha pele, e olhava pra pele 
delas. Nós tínhamos a mesma cor na pele. E eu não tinha essa fala 
todo empoderada das pessoas de falar negra. Não. Eu falava que a 
gente era preta, marrom…sei lá, né. Eram mulheres que trabalhavam o 
dia inteiro, que nem eu. Eram mulheres que tiveram filhos com um 
marido, óbvio…mas que só tínhamos tido um reprodutor, e não um 
pai de fato. Foram mulheres que foram pegas de surpresa, como eu, no 
ato infracional do filho. Eram mulheres que estavam mais sofridas na 
vida do que eu, a verdade era essa. Tinham essa aparência no próprio 
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rosto. E que eu ali, não sei explicar detalhadamente, foi que eu assim 
dentro de mim, achei que tinha que fazer algo. Mas hoje, eu paro e 
penso que não era algo pra mim e pelo meu filho, como era algo por 
aquelas mulheres. (...) A sociedade cobra tanto. Essa palavra 
“bandido” dói tanto. Quando chamavam meu filho de bandido me 
doía tanto, até na alma, quando chamavam meu filho de bandido. E eu 
queria, de qualquer forma, provar que meu filho não era bandido, que 
eu não pari um bandido, que eu não pari um ser humano pra roubar 
ninguém, pra ele fazer nada com ninguém. Que eu só pari o ser 
humano. A necessidade é tanta da gente ter que ficar falando isso que 
você esquece, de fato, de olhar praquele ser humano. Eu digo que eu 
não me arrependo do que eu fiz com o Rafael, de brigar, sabe? De 
correr atrás…eu só me arrependo de não ter dito pro Rafael que eu o 
amava. Que sendo adolescente de ato infracional ou não, eu o amava. 
Ele era meu filho, ele era meu filho. E eu não tinha vergonha que ele 
era meu filho, porque eu não tinha arrependimento de ter parido ele. 
Isso é o que mais me dói. (Testemunho Mônica Cunha) 
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16. Recomendações 

 

As recomendações são fruto do trabalho de pesquisa desenvolvido e, primordialmente, 

se referem à diversos documentos elaborados ao longo dos últimos anos por instituições 

de pesquisa, organizações da sociedade civil, órgãos do poder público e organismos 

internacionais. Considerando a ausência de avanços significativos nesse campo e a 

deterioração cada vez maior da estrutura dos espaços de privação da liberdade, segue 

sendo de extrema pertinência a documentação abaixo elencada. 

 

 Implementar as medidas propostas na Agenda Nacional pelo Desencarceramento, da 

Frente Nacional pelo Desencarceramento; 

 Implementar as medidas propostas pela Frente Estadual pelo Desencarceramento do 

Estado do Rio de Janeiro; 

 Implementar as medidas estabelecidas no “Caderno de Propostas Legislativas: 16 

medidas contra o encarceramento em massa”, elaborado em conjunto pelo 

IBCCRIM, Pastoral Carcerária, Juízes para a Democracia e CEDD/UnB; 

 Implementar as medidas propostas no caderno “15 Propostas de Atuação dos 

Municípios na Justiça Criminal”, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania; 

 Implementar as propostas estabelecidas pelo Caderno Pensando o Direito nº 51: 

“Dar à Luz na Sombra: Condições atuais e possibilidades futuras  para o exercício 

da maternidade no cárcere”, do IPEA; 

 Implementar as recomendações propostas no relatório “Mulheres e prisão: desafios e 

possibilidade para reduzir a prisão provisória de mulheres” do Instituto Terra, 

Trabalho e Cidadania; 

 Implementar as recomendações do “Relatório Final da Campanha Nacional 

Permanente de Combate à Tortura e à Impunidade”, elaborado pelo Movimento 

Nacional de Direitos Humanos em parceria com a antiga Secretaria Especial de 

Direitos Humanos da Presidência da República; 

 Implementar as recomendações da publicação “Liberdade mais que Tardia: as 

audiências de custódia no Rio de Janeiro”, do Centro de Estudos de Segurança e 

Cidadania da Universidade Cândido Mendes (CESeC/UCAM) em parceria com o 

Instituto de Estudos da Religião (ISER);  
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 Implementar as recomendações do Relatório “Quando a Liberdade é Exceção: a 

situação das pessoas presas sem condenação no Rio de Janeiro”, publicado pela 

organização Justiça Global em parceria com o Mecanismo Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura; 

 Efetivar as recomendações propostas no Relatório elaborado pelo Relator Especial 

da ONU para Tortura e outras Penas e Tratamentos Cruéis e Degradantes, resultado 

da visita de fiscalização realizada em 2016 no Brasil;  

 Efetivar as recomendações propostas nos Relatórios Anuais e no Relatórios 

Temáticos do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (MEPCT/RJ) 

e Garantir a continuidade do trabalho do MEPCT/RJ, através do fortalecimento de 

sua estrutura e da garantia de autonomia para a realização de suas metas 

institucionais; 

 Fortalecer o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura (CEPCT/RJ); 

 Revisar a Lei de Drogas (11.343/2006), no sentido de descriminalizar o tráfico de 

drogas como forma de combater o superencarceramento e a seletividade do sistema 

prisional e do sistema socioeducativo, transferindo a centralidade do debate das 

drogas para o campo das políticas de saúde, de saúde mental, e de assistência social; 

 Suspender o uso de qualquer verba no sentido de construção de novas unidades 

prisionais ou de internação, apostando na redução do encarceramento como caminho 

para a redução da superlotação característica desses espaços; 

 Reduzir o uso da prisão provisória apenas para casos excepcionais e adequar a 

situação processual de todos/as os/as presos/as no sistema prisional, e dos/as 

adolescentes em cumprimento de medida de internação no DEGASE, como 

caminho para a reversão do quadro de superlotação de ambos os sistemas; 

 Garantir os direitos estabelecidos pela legislação nacional e pelas normas 

internacionais no que se refere às condições estruturais mínimas necessárias para a 

permanência em espaços de privação da liberdade, assim como todas as regras 

referentes ao tratamento de pessoas privadas de liberdade pelos profissionais 

responsáveis por sua tutela;  

 Criar mecanismos de acesso da sociedade civil aos espaços de privação da 

liberdade, estabelecendo mecanismos de controle popular e favorecendo assim um 

cenário de respeito aos direitos humanos nesses espaços; 
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 Proibir tanto a privatização explícita dos espaços de privação da liberdade como 

medidas que implicitamente se orientem nesse sentido, como a terceirização 

irrestrita dos serviços; 

 Criar mecanismos efetivos e transparentes de controle e fiscalização dos serviços 

prestados por empresas terceirizadas nos espaços de privação da liberdade; 

 Garantir o atendimento integral à saúde física e mental das pessoas privadas de 

liberdade: acesso à medicamentos; à equipe técnica capacitada e adequada ao 

número de pessoas privadas de liberdade; à tratamento ambulatorial de qualidade; 

promover a integração do tratamento com as redes territoriais de atendimento; à 

tratamento hospitalar de internação de qualidade; 

 Realizar o transporte de pessoas privadas de liberdade com questões de saúde em 

ambulâncias, assim como o transporte de presas grávidas;  

 Proibir de maneira efetiva e definitiva a utilização de algemas em presas grávidas e 

em trabalho de parto; 

 Adequar os serviços prestados pelo SOE para o transporte de pessoas privadas de 

liberdade, garantindo a celeridade do mesmo, a integridade física de presos e presas, 

e a capacitação dos agentes responsáveis pelo serviço; 

 Garantir alimentação adequada a todas as pessoas privadas de liberdade, com a 

supervisão de profissionais nutricionistas e mediante e revisão de todos os contratos 

de terceirização desses serviços no sentido de a médio e longo prazo, garantir a 

prestação direta desses serviços, mediante o trabalho remunerado das pessoas 

privadas de liberdade; 

 Garantir o acesso ilimitado à água para higiene e à água potável; 

 Garantir o fornecimento dos itens de higiene e vestuário a todas as pessoas privadas 

de liberdade, desonerando as famílias;  

 Instalar scanner em todas as unidades do sistema prisional e do sistema 

socioeducativo do estado, acabando definitivamente com a revista vexatória dos 

visitantes; 

 Capacitar os profissionais responsáveis pela custódia das pessoas privadas de 

liberdade para o tratamento adequado das mesmas, mediante a proibição do uso de 

qualquer forma de violência como método de castigo, de acesso à informação, de 

retaliação, de controle ou de humilhação; 

 Proibir a utilização – já ilegal – de sanções coletivas; 
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 Acabar com o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD); 

 Criar o Regimento Interno do DEGASE; 

 Criar e implementar o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) para jovens detidos 

por suposta pratica de ato infracional; 

 Proibir a presença de agentes masculinos em unidades femininas do sistema 

prisional e do sistema socioeducativo; 

 Aplicar medidas de internação apenas em casos excepcionais onde esta seja 

estritamente necessária, respeitando, assim, a previsão da excepcionalidade desta 

medida; 

 Adequar a situação processual dos jovens que se encontram internados e cuja 

medida de internação possa ser substituída por outra menos grave; 

 Garantir o acesso à educação, à saúde, à saúde mental e à alimentação digna, 

respeitando todos os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA); 

 Garantir a efetividade das medidas de semiliberdade e das medidas em meio aberto, 

mediante a criação de redes entre o DEGASE e as políticas da Assistência Social 

responsáveis pelo acompanhamento dos jovens após a internação; 

 Criar sistemas integrados de produção de dados sobre a prática de tortura entre a 

polícia civil, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário; 

 Garantir a transparência dos dados produzidos, permitindo o controle por parte de 

outros órgãos do Estado e da sociedade civil; 

 Criar protocolos de atuação da Defensoria Pública, do Ministério Público e do 

Judiciário para o recebimento de casos de tortura nas Audiências de Custódia; 

 Garantir a cobertura completa, em relação ao alcance territorial e ao alcance 

temporal, incluindo finais de semana, das Audiências de Custódia; 

 Produzir estatísticas e elaborar mecanismos de publicização dos resultados das 

Audiências de Custódias, como mecanismo de controle social em relação ao alcance 

de seus principais objetivos: prevenção da tortura e redução da aplicação de prisões 

provisórias; 

 Garantir a integridade física das pessoas que desejem denunciar agressões, maus 

tratos e torturas; 
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 Fortalecer os programas de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas, 

estendendo também sua aplicação para as pessoas privadas de liberdade; 

 Em relação às pessoas privadas de liberdade, uma vez realizada a denúncia, garantir 

sua transferência de unidade, assim como o afastamento temporário, durante as 

investigações e no curso de eventual processo instaurado, das pessoas acusadas de 

práticas violentas; 

 No que tange a prática de tortura fora dos espaços de privação da liberdade, garantir 

o afastamento das atividades dos policiais envolvidos, durante as investigações e no 

curso de eventual processo instaurado; 

 Implementar mecanismos de controle da atividade policial, como por exemplo a 

proibição da retirada da identificação pelos policiais e do uso de aparatos que 

impedem o reconhecimento pelas vítimas – como tocas ninjas -; e garantindo a 

utilização de câmeras como forma de monitoramento do trabalho, entre outros;  

 Garantir a realização imediata de Exame de Corpo de Delito nos casos em que 

forem denunciadas agressões e tortura; 

 Garantir, por parte da polícia civil, uma investigação célere e efetiva das denúncias 

de agressões e torturas; 

 Efetivar a atuação do Ministério Público como órgão responsável pelo controle 

externo da atividade policial e como órgão provido de autonomia funcional para a 

realização de investigações; 

 Implementar, no que tange ao Ministério Público, as fiscalizações aos espaços de 

privação de liberdade previstas pelo Conselho Nacional do Ministério Público; 

 Garantir uma prestação jurisdicional célere e efetiva como forma de coibir as 

práticas violadoras de direitos humanos, tanto no que se refere às pessoas privadas 

de liberdade, como à atuação policial, especialmente em favelas e periferias; 

  Implementar as vistorias de fiscalização dos espaços de privação da liberdade que 

devem ser realizadas pelos membros do Poder Judiciário; 

 Estender a aplicação da Lei da Reforma Psiquiátrica para as pessoas em 

cumprimento de medida de segurança;  

 Garantir a institucionalização do Exame Multiprofissional e Pericial de Avaliação 

Psicossocial (EMPAP) para a efetivação do processo de desinstitucionalização dos 

Manicômios Judiciários; 
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 Fortalecer os dispositivos da Reforma Psiquiátrica, garantindo a efetiva cobertura 

territorial e a concretização do fechamento de todos os hospitais psiquiátricos; 

 Fortalecer a gestão pública dos dispositivos da rede substitutiva, garantindo vínculos 

não precarizados, salários dignos, e planos de carreira para todas as equipes; 

 Ampliar a cobertura e fortalecer os dispositivos dos Consultórios de Rua; 

 Retirar as Comunidades Terapêuticas (CTs) da lei que prevê os dispositivos 

integrantes da Rede de Atenção Psicossocial (Lei da RAPS), terminando com a 

possibilidade de financiamento público para a CTs; 

 Fortalecer e ampliar os dispositivos da política de Estratégia da Saúde da Família, 

como forma de garantir o acesso efetivo à saúde. 

 

Erradicar todas as formas institucionais e estruturais de tratamentos cruéis, 

desumanos, degradantes e de tortura, na democracia. Para tanto é 

imprescindível enfrentar o racismo estrutural do Estado, através da adoção de 

medidas que coíbam as práticas violentas das polícias e que promovam um 

amplo desencarceramento. A tortura é um crime imprescritível de lesa 

humanidade, sendo incompatível com qualquer regime efetivamente 

democrático. 
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