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INSTRUMENTOS DE 
COMBATE E PREVENÇÃO À 
COVID-19 NAS PRISÕES: uma 
sistematização de normas 
de direitos humanos1
Há uma reiterada denúncia que ecoa entre movimen-

tos e organizações comprometidos com os direitos de 

pessoas privadas de liberdade: a “existência de um pro-

jeto de Estado de caráter genocida dirigido à população 

negra no Brasil”2, no qual o sistema penal figura como 

mecanismo central. A pandemia de Covid-19 adentrou 

o contexto prisional brasileiro em meio a esse cenário, 

anunciando um panorama de aprofundamento de vio-

lações preexistentes. Esta pesquisa, que se debruça so-

bre orientações e normativas em torno da prevenção e 

combate à Covid-19 nos espaços de privação de liber-

dade, busca contribuir com os esforços dos sujeitos em 

luta pelo desencarceramento.

Este trabalho consistiu num levantamento3 e posterior 

sistematização das normativas e orientações para o 

combate e prevenção à Covid-19, especificamente no 
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1 •  Esta publicação é um produto derivado do projeto “Normativas e orientações para o combate e prevenção à Covid-19 nas 
prisões: apontamentos introdutórios”, desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
(PIBIC) por Nina Barrouin, sob orientação de João Ricardo Dornelles e co-orientação de Andrea Schettini e Natália Damazio, 
com apoio do CNPq.

2 •  FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: o sistema penal e o projeto genocida do Estado brasileiro. 2006. 
145 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2006. p.9.

3 •  A fase de coleta abrangeu documentos emitidos durante o primeiro semestre de 2020.

4 •  Em específico, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional de 
Direitos Humanos.

5 •  Uma vez que alguns documentos internacionais foram originalmente disponibilizados apenas em língua estrangeira, optamos 
por traduzi-los livremente, a fim de democratizar seu acesso. Os textos originais foram mantidos no corpo do documento 
e seguem logo após às traduções para que possam servir de consulta, sempre que possível. As referências completas se 
encontram listadas sob “fontes consultadas”.

contexto das unidades prisionais, forja-

das no marco do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos (DIDH). Para isso, 

no campo internacional, foi realizado 

um mapeamento dos documentos ex-

pedidos no âmbito da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e da Organização 

dos Estados Americanos (OEA). Nacio-

nalmente, levantamos as normativas e 

orientações expedidas tanto por órgãos 

que monitoram a garantia de direitos hu-

manos para pessoas privadas de liberda-

de quanto por órgãos que controlam o 

respeito a esses na execução da pena4.

A partir da leitura dos documentos, nos 

dedicamos a identificar os eixos temáti-

cos comuns às medidas, depurando-os 

em categorias que abrangessem tipos de 

recomendação similares. Esse processo 

resultou no agrupamento de normativas 

e orientações que dispõem sobre medi-

das conexas, reunidas em torno de onze 

categorias-chave que serão apresentadas 

e desenvolvidas nos próximos capítulos5. 



Ao sistematizar as orientações, não buscamos 

promover categorizações que tomem essas 

como ideais e universalizáveis, mas estrategi-

camente observar quais são os eixos temáticos 

que podem ser identificados dentro da gramáti-

ca normativa. Cabe frisar que algumas normas 

terminam por se adequar a mais de uma catego-

ria, razão pela qual será possível encontrar um 

mesmo dispositivo em mais de um capítulo. Não 

se trata, portanto, de uma proposta de catego-

rização estanque, uma vez que as medidas de 

prevenção funcionam de forma imbricada.

Ao longo dos capítulos, dedicamos algumas li-

nhas a reflexões sobre como a realidade da 

pandemia nas prisões tem efetivamente se de-

senrolado, em contraposição às recomendações 

descritas. Inexiste, contudo, qualquer pretensão 

de esgotar essa agenda de pesquisa, que excede 

em muito o objetivo desta publicação. A mesma 

busca, antes, ser um instrumento de uso coleti-

vo por parte pesquisadores, movimentos e orga-

nizações que porventura busquem desenvolver 

análises críticas acerca da existência (ou não) de 

políticas empreendidas pelos Poderes Executi-

vo, Judiciário e Legislativo, ou mesmo a seletivi-

dade de suas implementações.

Dessa forma, compreendemos que normas de 

direitos humanos podem contribuir com insu-

mos para avaliações de políticas públicas, bem 

como auxiliar no diagnóstico dos projetos polí-

ticos que essas informam, através de suas se-

letividades, omissões e negligências. Enquanto 

ferramenta para análises comparativas entre 

normas e políticas existentes, bem como análi-

ses críticas das próprias normativas, espera-se 

que esta publicação contribua, inclusive, para 

evidenciar a limitação do horizonte normativo. 

Afinal, não nos esqueçamos que esse é firmado 

a partir de uma concepção de direitos humanos 

sustentada pelo não reconhecimento da huma-

nidade de todas as pessoas.
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Planejamento e 
implementação de 
medidas de prevenção  
e combate ao vírus
Essa categoria reúne medidas que orientam os 

Estados a estabelecer protocolos de prevenção e 

planos de contingência6 para disciplinar medidas 

de prevenção e combate à Covid-19 nos espaços 

de privação de liberdade7, ou seja, trata-se de 

enunciados que determinam a criação de planos 

e normativas. 

As normativas, em grande parte, salientam que 

qualquer política restritiva de prevenção deve obe-

decer aos princípios de legalidade e proporcionalidade, assim como respeitar os direitos humanos8. 
Alguns documentos abordam, especificamente, a obrigatoriedade dos planejamentos de securitização 

de tais espaços não permitirem uso excessivo da força9, tampouco a perpetuação de práticas racistas 

como o perfilamento racial10. Parte das normativas também assinala a centralidade de se considerar 

as características e especificidades de toda a população11 no planejamento de medidas de prevenção 

6 •  MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 2020. p.5 e 6; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of 
detention Interim guidance. 2020. p.12.

7 •   CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias 
frente a la pandemia del COVID-19. 2020; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, 
ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020.

8 •   CIDH. Resolução n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020. Ponto 48; CIDH. La CIDH urge a los Estados 
a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. 
2020; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a Covid-19 em 
prisões e ambientes fechados. 2020. p.2.; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales 
de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. Ponto 9p; EACDH. Working 
Group on Arbitrary Detention: Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public 
health emergencies. 2020. Ponto 17; CIDH. Resolução n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020. Ponto 20.

9 •   CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente 
a la pandemia del COVID-19. 2020. 

10 • CIDH. La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a los Estados de la región a garantizar los derechos de las Personas 
Afrodescendientes y prevenir la discriminación racial en el contexto de la pandemia del COVID-19. 2020 ;

11 • CNDH. Resolução n° 13. Brasília, 2020. Recomendação 1 aos Governos Federal, Estadual, Municipal e Distrital; CIDH. 
Resolução n° 1/2020. Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. 2020, Pontos 38, 49 e 56; CIDH. En el contexto de la 
pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 2020; CIDH. 
Resolução n° 1/2020. Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. 2020, Ponto 41;
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e combate à Covid-19. A CIDH, inclusive, salientou na 

Resolução 1/2020 a importância das medidas serem de-

senvolvidas a partir das lentes interseccionais12.

No mais, cabe informar que as normativas tendem a es-

tabelecer orientações para o desenvolvimento de políti-

cas para cada uma das esferas de poder do Estado: ju-

diciário13, legislativo14 e executivo15, existindo também 

disposições próprias sobre as atribuições dos diretores 

de unidades prisionais16. 

Os desafios para a implementação das ações indicadas 

são tantos quantos os desafios à garantia de Direitos 

Humanos no sistema prisional brasileiro. Pesquisador 

especialista em criminologia e integrante da coordena-

ção do observatório “Infovírus - prisões e pandemia”, 

Ricardo Cappi, em entrevista concedida à Universidade 

do Estado da Bahia ainda em 15 de julho, traça um diag-

nóstico que nos permite pôr em perspectiva a capaci-

dade de efetivação dos planos de contingência criados. 

Com a banalização da violência que atinge pessoas em 

privação de liberdade, o esvaziamento dessas medidas 

torna-se uma possibilidade bastante real. A esse respei-

to, Ricardo Cappi destaca:

12 • CIDH. Resolução n° 1/2020. Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. 2020. Ponto 2.

13 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 1°.

14 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.12.

15 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.8 e p. 10.; CNDH. Resolução n° 13. Brasília, 2020. Recomendação 1 aos Governos Federal, Estadual, 
Municipal e Distrital.

16 • UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 p. 24

17 • ASCOM Entrevista: “A pandemia potencializou uma deliberada política de morte no sistema prisional brasileiro?” (Riccardo 
Cappi). Portal UNEB. 15. Jul. 2020. Disponível em <https://portal.uneb.br/noticias/2020/07/15/ascom-entrevista-a-pandemia-
potencializou-uma-deliberada-politica-de-morte-no-sistema-prisional-brasileiro-riccardo-cappi/>

Outra questão importante é ligada ao 

cumprimento da Resolução 62 do Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta 

o judiciário para evitar contaminações em 

massa da COVID-19 no sistema prisional. 

(...) Uma pesquisa no estado de São Paulo, 

feita pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 

Instituto Insper, mostra que o deferimento 

de pedidos de habeas corpus para presos 

pertencentes ao grupo de risco é inferior a 

10%. Essa situação é similar no restante do 

país, ou seja, a resposta do poder judiciário 

à resolução do CNJ é muito baixa.

Dessa forma, o que acompanhamos é 

uma sequência de ações e protocolos que, 

quando são adotados, são mal aplicados 

devido ao despreparo dos servidores que 

atuam nesses espaços ou por negligência 

de seus gestores.17



1.1 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. 
Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2020. 

O direito nacional e 

internacional deman-

da que se construa e 

torne público um Pla-

no de Contingência 

contendo estruturas 

de atendimentos e 

seguindo as indica-

ções da Organização 

Mundial de Saúde 

(OMS), do Ministério 

da Saúde (MS)7 e da Lei 13.979/20208, com pro-

tocolos e diretrizes de identificação, tratamento, 

isolamento, higiene e cuidado que abarque os di-

ferentes espaços e condições das pessoas priva-

das de liberdade.

Além da dificuldade em perseguir as políticas 

efetivamente existentes, é notável a absoluta 

ausência de protocolo. O governo federal tem se 

destacado, inclusive na comunidade internacio-

nal, pela combinação de negligência e desprezo 

em relação à gravidade da conjuntura. Essa ges-

tão necropolítica se desdobra ora no completo 

vazio de política pública, ora na dissolução deli-

berada de medidas preventivas. Como exemplo, 

no âmbito das prisões, temos o veto ao dispo-

sitivo da lei n. 14.019/2020 que obrigava o uso 

de máscaras nas unidades, sob o argumento de 

que se tratava de matéria a ser disciplinada pe-

los estados e municípios18.

O governo federal e os estados devem garantir 

recursos financeiros emergenciais para assegu-

rar condições de trabalho adequadas às equipes 

técnicas e de saúde, por exemplo por meio de 

transferências via Fundo Penitenciário Nacional 

(FUNPEN) e outros fundos emergenciais criados 

para enfrentamento o COVID-19 (p. 6)

Gestores de Instituições de Privação de Liberdade 

- Implementar medidas que assegurem a regulari-

dade de contato da pessoa privada de liberdade 

com seus familiares, por meios alternativos às visi-

tas (canais de comunicação abertos e amplamente 

divulgados para informar/tirar dúvidas/orientar os 

familiares sobre a situação das pessoas privação 

de liberdade, telefonemas, cartas e outros meios 

de comunicação) nos casos relacionados ao públi-

co de risco, suspeitos ou confirmados de Corona-

vírus e, ainda, nas unidades que forem proibidas 

visitas familiares.

Governo Federal - Adotar de Plano de Contingên-

cia, e com a máxima urgência, para prevenção ao 

contágio e cuidados de pessoas em instituições de 

privação de liberdade. (p. 8)

Governos Federal - Destinar recurso financeiro 

específico para ser utilizados nas medidas de pre-

venção e combate ao COVID-19 dentro dos locais 

de privação de liberdade.

Governos Estaduais e do Distrito Federal - Cons-

trução imediata de Plano de Contingência para 

monitoramento dos casos em todas as unidades 

prisionais, socioeducativas, instituições de longa 

permanência para idosos, instituições de acolhi-

mento, hospitais psiquiátricos e comunidades 
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18 • Ver AGÊNCIA SENADO. Em novo veto, governo desobriga uso de máscaras em presídio. 06.jul.2020. Disponível em < https://
www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/07/06/em-novo-veto-governo-desobriga-uso-de-mascaras-em-presidios>. 
Acesso em 22/11/2020.



terapêuticas, tanto das pessoas privadas de liber-

dade quanto das (os) trabalhadoras (es) destes 

estabelecimentos, garantindo busca ativa, diag-

nóstico, tratamento e medidas de prevenção, con-

forme preconiza o Ministério da Saúde. (p. 10)

Câmara de Deputados e Senado Federal - Sus-

pender de forma imediata dos efeitos da Emenda 

Constitucional no 95/2016, de modo assegurar o 

reforço orçamentário do SUS adequado às neces-

sidades de suporte e assistência em saúde da po-

pulação brasileira, incluindo aquelas em situação 

de privação de liberdade. (p. 12)

Planos de contingência 

apropriados, incluindo 

listas de verificação, 

devem ser estabeleci-

dos para ajudar os sis-

temas prisionais e de 

detenção a autoavaliar 

e melhorar sua prepa-

ração para responder 

ao COVID-19. Devem 

ser estabelecidas es-

treita colaboração/vín-

culos diretos com autoridades locais e nacionais 

de saúde pública e outros órgãos relevantes (por 

exemplo, unidades locais de crise, proteção civil); 

o contato regular deve ser mantido durante todo 

o período de planejamento para compartilhar in-

formações, avaliações de risco e planos. (p. 12)

1.2 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória. 
2020 
(Original em inglês)
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[ O R I G I N A L ]  

OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 

in prisons and other places of detention Interim 

guidance. 2020.

Appropriate contingency plans, 24 including checklists, 25 

should be established to help prison and detention systems to 

self-assess and improve their preparedness for responding to 

COVID-19. Close collaboration/direct links with local and natio-

nal public health authorities and other relevant agencies (e.g. 

local crisis units, civil protection) should be established; regular 

contact should be maintained throughout the planning period 

to share information, risk assessments and plans.

1.3 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados a 
garantir a saúde 
e a integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

A Comissão Interameri-

cana de Direitos Huma-

nos (CIDH) no marco de 

sua Sala de Coordena-

ção e Resposta Opor-

tunidade e Integrada 

à Crise da Pandemia 

do COVID-19 (SACROI 

COVID-19), urge aos 

Estados a enfrentar 

a gravíssima situação 

das pessoas privadas 

de liberdade na região 

e adotar medidas urgentes para garantir a saúde e 

a integridade dessa população e de suas famílias, 

frente aos efeitos da pandemia do Covid-19, assim 

como assegurar condições dignas e adequadas de 

detenção nos centros de privação de liberdade, 

em conformidade com os parâmetros interame-

ricanos de direitos humanos. Em particular, a Co-

missão insta aos Estados a reduzir a superlotação 

nos centros de detenção como uma medida de 

contenção da pandemia. (...)



Em relação às situações de violência registradas, 

a Comissão recorda que os Estados, como ga-

rantes dos direitos humanos das pessoas priva-

das de liberdade, têm o dever incontornável de 

adotar ações concretas para respeitar e promo-

ver os direitos à vida e à integridade pessoal des-

ta população. Devido ao anterior, a CIDH reitera 

que o Estado deve ser capaz de manter a ordem 

e a segurança no interior das prisões e centros 

de detenção. Desse modo, deve ser assegurada 

a adequada implementação de protocolos de 

prevenção de motins e restabelecimento das 

condições de segurança nos centros penitenciá-

rios, sem incorrer no uso excessivo da força. (...)

Da mesma forma, a CIDH insta aos Estados a 

adotar planos de contingência para prevenir a 

propagação do vírus nos centros de detenção e 

garantir a atenção médica adequada às pesso-

as privadas de liberdade. Essas medidas, além 

de atender as recomendações das autoridades 

sanitárias e serem proporcionais ao risco de ex-

pansão do COVID-19 nos centros de privação de 

liberdade, deverão respeitar as obrigações do 

direito internacional dos direitos humanos na 

matéria. (...)

Nesse sentido, e considerando o contexto da 

pandemia do vírus COVID-19, no que concerne 

a proteção dos direitos das pessoas privadas de 

liberdade, a Comissão recomenda aos Estados:

4.  Estabelecer protocolos para a garantia de se-

gurança e ordem nas unidades de privação 

de liberdade, em particular para prevenir 

atos de violência relacionados com a pande-

mia e respeitando os parâmetros interameri-

canos na matéria.

.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y 

la integridad de las personas privadas de libertad y sus 

familias frente a la pandemia del COVID-19. 2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e 

Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 

(SACROI COVID-19), urge a los Estados enfrentar la gravísima 

situación de las personas privadas de la libertad en la región y a 

adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integri-

dad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de 

la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones 

dignas y adecuadas de detención en los centros de privación 

de la libertad, de conformidad con los estándares interameri-

canos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a 

los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de de-

tención como una medida de contención de la pandemia. (...)

En relación con las situaciones de violencia registradas, la Co-

misión recuerda que los Estados, como garantes de los dere-

chos humanos de las personas privadas de libertad, tienen el 

deber ineludible de adoptar acciones concretas para respetar 

y promover sus derechos a la vida e integridad personal. Debi-

do a lo anterior, la CIDH reitera que el Estado debe ser capaz 

de mantener el orden y la seguridad en el interior de las cár-

celes y centros de detención. De este modo, debe asegurarse 

la adecuada implementación de protocolos para prevenir los 

amotinamientos y restablecer las condiciones de seguridad en 

los centros penitenciarios, sin incurrir en el uso excesivo de la 

fuerza. (...)

Asimismo, la CIDH insta a los Estados adoptar planes de con-

tingencia para prevenir la propagación del virus en los centros 

de detención y para garantizar la atención médica adecuada a 

las personas privadas de libertad. Estas medidas además de 

atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias y 

ser proporcionales al riesgo de expansión del COVID-19 en los 

centros de privación de la libertad, deberán respetar las obli-

gaciones del derecho internacional de los derechos humanos 

en la materia. (...)
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En este sentido y considerando el contexto de la pandemia del vi-

rus COVID-19, en cuanto a la protección de los derechos de las per-

sonas privadas de libertad, la Comisión recomienda a los Estados:

4.  Establecer protocolos para la garantía de la seguridad y el 

orden en las unidades de privación de la libertad, en parti-

cular para prevenir actos de violencia relacionados con la 

pandemia y respetando los estándares interamericanos en 

la materia.

Reconhecendo que o ris-

co da introdução da CO-

VID-19 em prisões ou ou-

tros locais de detenção 

varia de país para país, 

enfatizamos a necessida-

de de minimizar a ocor-

rência da doença nestes 

ambientes e garantir 

que medidas preventi-

vas adequadas estejam 

em vigor para garantir 

uma abordagem sensí-

vel às questões de gênero e evitar grandes surtos 

da COVID-19. Da mesma forma, enfatizamos a ne-

cessidade de estabelecer um sistema de coorde-

nação atualizado que una os setores da saúde e 

da justiça, mantenha funcionários penitenciários 

bem informados e garanta que todos os direitos 

humanos nestes ambientes sejam respeitados. (...) 

Instamos os líderes políticos a assegurar que a 

preparação e as respostas à COVID-19 em am-

bientes fechados sejam identificadas e imple-

mentadas de acordo com os direitos humanos 

fundamentais, sejam guiadas por diretrizes e 

recomendações da OMS e nunca se resumam a 

1.4 UNODC, 
OMS, ONUSIDA, 
ACNUR. 
Declaração 
conjunta da 
UNODC, OMS, 
ONUSIDA, 
ACNUR sobre 
a Covid-19 
em prisões 
e ambientes 
fechados. 
2020.

tortura e outros tratamentos ou castigos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Nas prisões, qual-

quer intervenção deve obedecer às Regras Mí-

nimas das Nações Unidas para o Tratamento de 

Prisioneiros (as Regras Nelson Mandela).

2. Adotar de maneira 

imediata e interseccio-

nal o enfoque de direi-

tos humanos em toda 

estratégia, política ou 

medida estatal dirigi-

da a enfrentar a pan-

demia do COVID-19 e 

suas consequências, incluindo os planos para a 

recuperação social e econômica que se formu-

lem. Essas devem estar vinculadas ao respeito 

irrestrito dos parâmetros interamericanos e in-

ternacionais na matéria de direitos humanos, no 

marco da universalidade, interdependência, in-

divisibilidade e transversalidade, particularmen-

te dos Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e 

Ambientais (DESCA).

20. Assegurar que toda restrição ou limitação 

que se imponha aos direitos humanos com 

a finalidade de proteção à saúde no marco 

da pandemia de COVID-19 cumpra com os 

requisitos estabelecidos pelo direito inter-

nacional dos direitos humanos. Em particu-

lar, ditas restrições devem cumprir com o 

princípio da legalidade, ser necessárias em 

uma sociedade democrática e, portanto, ser 

estritamente proporcionais, para atender a 

finalidade legítima de proteger a saúde.

38. Considerar as abordagens diferenciadas 

requeridas no momento de adotar as me-

didas necessárias para garantir os direitos 

dos grupos em situação de especial vulne-

1.5 CIDH. 
Resolução 
n°1/2020, 
Pandemia 
e direitos 
humanos nas 
Américas. 2020.  
(Original em espanhol)
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rabilidade no momento de adotar medidas 

de atenção, tratamento e contenção da pan-

demia do COVID-19; bem como mitigar os 

impactos diferenciados que essas medidas 

podem gerar.

41. Adotar as medidas necessárias a fim de pre-

venir os contágios de COVID-19 na popula-

ção idosa em geral e em particular daqueles 

que se encontrem em residências de larga 

estância, hospitais e centros de privação de 

liberdade, adotando medidas de ajuda hu-

manitária para garantir-lhes a provisão de 

alimentos, água, saneamento e estabele-

cendo espaços de acolhimento para pesso-

as em situação de pobreza extrema, rua ou 

abandono ou situação de deficiência.

48. Estabelecer protocolos para a garantia da se-

gurança e ordem nas unidades de privação 

de liberdade, em particular para prevenir 

atos de violência relacionados com a pan-

demia e respeitando os parâmetros inte-

ramericanos na matéria. Da mesma forma, 

assegurar que toda medida que limite os 

contatos, comunicações, visitas, saídas e ati-

vidades educativas, recreativas ou laborais, 

seja adotada com especial cuidado e após 

um estrito juízo de proporcionalidade.

49. Incorporar a perspectiva de gênero a partir de 

um enfoque interseccional em todas as res-

postas dos Estados para conter a pandemia, 

levando em consideração os distintos contex-

tos e condições que potencializam a vulnerabi-

lidade a que as mulheres estão expostas, como 

a precariedade econômica, a idade, a condição 

de migrante ou deslocada, a condição de defi-

ciente, a privação de liberdade, a origem étni-

co-racial, a orientação sexual, identidade e/ou 

expressão de gênero, entre outras.

56.  Fortalecer as medidas de proteção dos direi-

tos humanos dos povos indígenas no mar-

co da pandemia de COVID-19, levando em 

consideração que essas coletividades têm 

direito a receber atenção de saúde com per-

tinência cultural, que tome em conta os cui-

dados preventivos, as práticas curativas e as 

medicinas tradicionais.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N°1/2020, PANDEMIA Y DERECHOS 

HUMANOS EM LAS AMÉRICAS. 2020.

2.   Adoptar de manera inmediata e interseccional el enfoque 

de derechos humanos en toda estrategia, política o medida 

estatal dirigida a enfrentar la pandemia del COVID-19 y sus 

consecuencias, incluyendo los planes para la recuperación 

social y económica que seformulen. Estas deben estar ape-

gadas al respeto irrestricto de los estándares interamerica-

nos e internacionales en materia de derechos humanos, en 

el marco de su universalidad, interdependencia, indivisibili-

dad y transversalidad, particularmente de los DESCA.

20. Asegurar que toda restricción o limitación que se imponga 

a los derechos humanos con la finalidad de protección de 

la salud en el marco de la pandemia COVID-19 cumpla con 

los requisitos establecidos por el derecho internacional de 

los derechos humanos. En particular, dichas restricciones 

deben cumplir con el principio de legalidad, ser necesarias 

en una sociedad democrática y, por ende, resultar estricta-

mente proporcionales para atender la finalidad legítima de 

proteger la salud.

38. Considerar los enfoques diferenciados requeridos al mo-

mento de adoptar las medidas necesarias para garantizar 

los derechos de los grupos en situación de especial vul-

nerabilidad al momento de adoptar medidas de atención, 

tratamiento y contención de la pandemia del COVID-19; así 

como para mitigar los impactos diferenciados que dichas 

medidas puedan generar.



41. Adoptar las medidas necesarias a fin de prevenir 

los contagios de COVID-19 de la población mayor 

en general y en particular de quienes se encuen-

tren en residencias de larga estancia,hospitales y 

centros de privación de libertad, adoptando me-

didas de ayuda humanitaria para garantizarles la 

provisión de alimentos, agua y saneamiento y es-

tableciendo espacios de acogida para personas 

en situación de pobreza extrema, calle o abando-

no o situación de discapacidad.

48. Establecer protocolos para la garantía de la segu-

ridad y el orden en las unidades de privación de 

la libertad, en particular para prevenir actos de 

violencia relacionados con la pandemia y respe-

tando los estándares interamericanos en la ma-

teria. Asimismo, asegurar que toda medida que 

limite los contactos, comunicaciones, visitas, sa-

lidas y actividades educativas, recreativas o labo-

rales, sea adoptada con especial cuidado y luego 

de un estricto juicio de proporcionalidad.

49.  Incorporar la perspectiva de género a partir de 

un enfoque interseccional en todas las respues-

tas de los Estados para contener la pandemia, 

teniendo en cuenta los distintos contextos y 

condiciones que potencializan la vulnerabilidad 

a la que las mujeres están expuestas, como la 

precariedad económica, la edad, la condición de 

migrante o desplazada, la condición de discapaci-

dad, la privación de libertad, el origen étnico-ra-

cial, la orientación sexual, identidad y/o expresión 

de género, entre otras.

56. Extremar las medidas de protección de los dere-

chos humanos de los pueblos indígenas en el mar-

co de la pandemia del COVID-19, tomando en con-

sideración que estos colectivos tienen derecho a 

recibir una atención de salud con pertinencia cultu-

ral, que tome en cuenta los cuidados preventivos, 

las prácticas curativas y las medicinas tradicionales.
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9 p) Velar para que conti-

nuem sendo aplicadas de 

maneira efetiva as garan-

tias fundamentais contra os 

maus-tratos, como o direito 

de receber assessoramento 

médico independente, de 

receber assistência jurídica 

e que se notifique a deten-

ção a terceiros, sem prejuí-

zo das restrições de acesso.

1.6 SPT. Pautas 
do Subcomitê 
para os Estados-
parte e os 
mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020 
(Original em espanhol)

[ O R I G I N A L ] 

SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los 

mecanismos nacionales de prevención en relación con la 

pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020

9 p) Velen por que se sigan aplicando de manera efectiva las salvaguar-

dias fundamentales contra los malos tratos, como los derechos a recibir 

asesoramiento médico independiente, a recibir asistencia jurídica y a 

que se notifique la detención a terceros, sin perjuicio de las restriccio-

nes de acceso.
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17. Todos os Estados 

devem cumprir suas 

obrigações sob o direito 

internacional dos direi-

tos humanos, incluindo 

o direito internacional 

consuetudinário, a De-

claração Universal dos 

Direitos Humanos e os 

instrumentos internacio-

nais relevantes dos quais 

sejam parte, que são in-

terpretados e aplicados 

em pareceres adotados 

pelo Grupo de Trabalho. 

Caso a detenção tenha 

sido determinada como arbitrária pelo Grupo de 

Trabalho, o detento deve ser libertado imediata-

mente em todos os casos e, durante emergências 

de saúde pública, deve ser liberado com urgência.

pública, deve ser liberado com urgência.

1.7 EACDH. 
Grupo de 
Trabalho sobre 
Detenção 
Arbitrária: 
Deliberação 
nº 11 sobre 
a prevenção 
da privação 
arbitrária de 
liberdade no 
contexto de 
emergências  
de saúde 
pública. 2020 
(Original em inglês)

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. Working Group on Arbitrary Detention: 

Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary 

deprivation of liberty in the context of public health 

emergencies. 2020.

17. All States must comply with their obligations under internatio-

nal human rights law, including customary international law, the 

Universal Declaration of Human Rights and relevant international 

instruments to which they are party, which are interpreted and 

applied in opinions adopted by the Working Group. When deten-

tion has been determined by the Working Group to be arbitrary, 

the detainee should be released immediately in every case, and as 

a matter of urgency during public health emergencies.

1.8 CIDH. A CIDH 
e sua REDESCA 
fazem um apelo 
aos Estados 
da região para 
garantir os 
direitos dos 
afrodescendentes 
e prevenir a 
discriminação 
racial no contexto 
da pandemia 
COVID-19. 2020 
(Original em espanhol)

4. Implementar 

protocolos ins-

titucionais para 

prevenir o uso 

excessivo da for-

ça e aplicação de 

padrões de per-

filamento racial, 

no marco das me-

didas adotadas 

para combater a 

pandemia de CO-

VID-19.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. La CIDH y su REDESCA hacen un llamado a 

los Estados de la región a garantizar los derechos 

de las Personas Afrodescendientes y prevenir la 

discriminación racial en el contexto de la pandemia del 

COVID-19. 2020

4. Implementar protocolos institucionales para prevenir 

el uso excesivo de la fuerza y aplicación de patrones de 

perfilamiento racial, en el marco de las medidas adoptadas 

para contrarrestar la pandemia del COVID-19.
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Que, no âmbito do Governo 

Federal, Estadual, Municipal 

e Distrital, o planejamento 

e execução de atividades de 

prevenção ao contágio do 

vírus e tratamento em casos 

de enfermidade sejam feitos 

de acordo com as necessida-

des, características e especificidades dos diversos grupos 

populacionais que compõe a sociedade brasileira:

1.9 CNDH. 
Resolução n° 13. 
Brasília, 2020. 
Recomendação 
1 aos Governos 
Federal, Estadual, 
Municipal e 
Distrital, ponto E

os riscos acentuados à saúde decorrentes de 

condições etárias, de sexo, de doenças pré-exis-

tentes potencializadas ou potencializadoras dos 

efeitos da Covid-19, e, ou, deficiências, com des-

taque para pessoas idosas do sexo masculino, 

que chegam a representar até 70% dos óbitos em 

países que já enfrentaram o pico da pandemia;

os riscos relacionados à condição de privação ou 

restrição de liberdade de ir e vir, com destaque para 

pessoas em cumprimento de penas ou de medidas 

socioeducativas restritivas de liberdade, as pessoas 

que se encontram em unidades de acolhimento 

institucional da assistência social como idosos em 

instituições de longa permanência, crianças e ado-

lescentes em abrigos institucionais e casas-lares, 

mulheres ameaçadas acolhidas em casas-abrigo, 

pessoas em situação de rua que vivam em alber-

gues, pessoas com deficiência mental vivendo em 

hospitais psiquiátricos, pessoas que façam uso abu-

sivo de álcool e/ou drogas acolhidas em comunida-

des terapêuticas e imigrantes ou refugiados/as vi-

vendo em abrigos; e os riscos desencadeados pelo 

exercício profissional ou pela atuação voluntária 

em serviços essenciais à superação da crise resul-

tante da pandemia, com destaque para os/as pro-

fissionais e voluntários/as dos sistemas de saúde, 

segurança pública, assistência social, penitenciário 

e socioeducativo, bem como às respectivas famílias;

Adotar as medi-

das necessárias 

para assegurar 

atenção médica 

às pessoas com 

deficiência sem 

discriminação, 

inclusive em ca-

sos de raciona-

mento de recur-

sos médicos.

1.10 CIDH.  
No contexto 
da pandemia 
COVID-19, a 
CIDH apela aos 
Estados para 
que garantam 
os direitos das 
pessoas com 
deficiência. 
2020 
(Original em espanhol)

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. En el contexto de la pandemia COVID-19, 

la CIDH llama a los Estados a garantizar los 

derechos de las personas con discapacidad. 2020

Adoptar las medidas necesarias para asegurar aten-

ción médica a las personas con discapacidad sin dis-

criminación, incluso en casos de razonamientos de 

recursos médicos.

1.11 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020. 

Art. 1o Reco-

mendar aos Tri-

bunais e magis-

trados a adoção 

de medidas pre-

ventivas à propagação da infecção pelo 

novo coronavírus – Covid-19 no âmbito 

dos estabelecimentos do sistema prisio-

nal e do sistema socioeducativo.

Parágrafo único. As recomendações têm 

como finalidades específicas:
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I – a proteção da vida e da saúde das pessoas 

privadas de liberdade, dos magistrados, e de 

todos os servidores e agentes públicos que 

integram o sistema de justiça penal, prisional 

e socioeducativo, sobretudo daqueles que 

integram o grupo de risco, tais como idosos, 

gestantes e pessoas com doenças crônicas, 

imunossupressoras, respiratórias e outras 

comorbidades preexistentes que possam 

conduzir a um agravamento do estado geral 

de saúde a partir do contágio, com especial 

atenção para diabetes, tuberculose, doenças 

renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, 

pela adoção de medidas sanitárias, redução 

de aglomerações nas unidades judiciárias, 

prisionais e socioeducativas, e restrição às 

interações físicas na realização de atos pro-

cessuais; e

III – garantia da continuidade da prestação juris-

dicional, observando-se os direitos e garan-

tias individuais e o devido processo legal.

1.12 UNODC. 
Nota de 
orientação 
para garantir 
o acesso à 
justiça no 
contexto do 
COVID-19. 
2020. 
(Original em inglês)

Gestão de prisões e locais 

de detenção. Para aque-

les que permanecem em 

centros prisionais ou de 

detenção, deve-se de-

senvolver um plano de 

emergência abrangente 

que especifique dispo-

sições relacionadas ao 

isolamento médico e à 

quarentena, planos de encaminhamento e cui-

dados para pessoas privadas de liberdade e 

funcionários da custódia, bem como medidas 

de saúde e segurança para mitigar a dissemi-

nação do COVID-19 e prevenir surtos. Questões 

relativas à visitação (por famílias e advogados) 

e aos arranjos de segurança devem ser levadas 

em consideração. Devem ser consideradas me-

didas de mitigação para garantir a continuidade 

da supervisão das instalações de detenção e tra-

tamento dos presos quando o acesso é restrito 

para advogados, OSCs e órgãos de fiscalização 

(por exemplo, mecanismos nacionais de pre-

venção). Orientações mais detalhadas sobre as 

respostas do COVID-19 em prisões e locais de 

detenção podem ser encontradas na seção Re-

cursos desta nota de orientação. (p. 24)

 

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the 

Context of COVID-19. 2020.

Management of prisons and places of detention. For those 

that remain in prison or detention centres, a comprehensive 

emergency plan should be developed that specifies provisions 

related to medical isolation and quarantine, referral and care 

plans for persons deprived of liberty and detention staff, as 

well as health and safety measures to mitigate the spread of 

COVID-19 and prevent outbreaks. Issues relating to visitation 

(by families and lawyers) and security arrangements should be 

given due consideration. Mitigation measures to ensure the 

continued oversight of detention facilities and treatment of 

prisoners when access is restricted for lawyers, CSOs and over-

sight bodies (e.g. national preventive mechanisms) should be 

considered. More detailed guidance on COVID-19 responses in 

prisons and places of detention can be found in the Resources 

section of this guidance note.
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Controle externo  
e Fiscalização
Constituindo outro grande eixo temático dos parâ-

metros levantados, as medidas que se seguem de-

terminam o controle externo e a fiscalização nos es-

paços de privação de liberdade19. Entendendo que 

as políticas restritivas implementadas no sentido de 

evitar a propagação de Covid-19 podem corroborar 

com ambientes propícios à grave violações de direi-

tos humanos, as normativas e orientações deter-

minam a criação ou fortalecimento de grupos que 

devem monitorar tais locais. 

Muitos enunciados tratam de grupos/comitês inte-

rinstitucionais20 e de órgãos autônomos de fiscali-

zação21, lembrando que esses devem continuar tendo o acesso franqueado aos espaços de privação 

de liberdade, mesmo durante a pandemia22. Os parâmetros também determinam o estabelecimento 

de fluxos de denúncias dentro dos órgãos públicos, o diálogo entre as instituições e a publicização de 

informações para a população23. O objetivo é combater a prática de tortura, tratamentos cruéis desu-

manos ou degradantes, monitorar a implementação das medidas de prevenção à Covid-19 e fiscalizar os 

impactos do vírus no sistema prisional. 

19 • CNDH. Resolução n° 13. Brasília, 2020. Recomendação 1, aos órgãos responsáveis pelas atividades de fiscalização do 
respeito e da garantia dos direitos humanos; CORTE IDH. Declaração Covid-19 e direitos humanos: os problemas e desafios 
devem ser abordados a partir de uma perspectiva de direitos humanos e com respeito às obrigações internacionais. 2020.; 
EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and torture worldwide. 2020; SPT. Pautas del Subcomité para los 
Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 2020. Ponto 9,h; UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020 2020. 
Ponto 9.8.

20 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020.Art. 14; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao 
COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.8, 9 e 11.

21 • EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and torture worldwide. 2020

22 • UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020; SPT. Pautas del Subcomité para los 
Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 2020. Ponto 11; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. 
Londres, 2020. p.9.

23 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 2020. p.9, Ponto 10; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de 
prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. p.2. Ponto 7;

2



No entanto, a necessidade de operar com cau-

tela e obedecer aos protocolos de segurança 

durante as inspeções também é pontuada nos 

documentos compilados24. O uso de equipa-

mentos de proteção individual (doravante EPIs) 

durante as fiscalizações é enfatizado, bem como 

o dever do Estado de fornecê-los para aqueles 

que realizam as inspeções25. 

No início da pandemia, uma das primeiras de-

terminações de diferentes autoridades foi a res-

trição de circulação nas unidades prisionais, o 

que dificultou o acesso de grupos de controle e 

fiscalização. Tendo em visto todos esses aspec-

tos, cabe destaque à uma iniciativa empreendi-

da pela Pastoral Carcerária Nacional – uma das 

mais tradicionais organizações de apoio às pes-

soas em privação de liberdade do Brasil.26

Em abril, diante da escassez de dados que refle-

tissem a situação carcerária, a Pastoral aplicou 

um questionário a mais de 1.200 pessoas espa-

lhadas por diferentes estados do Brasil, com o 

objetivo de reunir informações para pautar rei-

vindicações aos órgãos e instituições públicas 

competentes em parceria com demais organi-

zações de atuação similar. O perfil dos entre-

vistados variava entre agentes penitenciários, 

familiares de presos, advogados, juízes e demais 

pessoas que viviam uma relação direta com o 

sistema prisional. Os diversos relatos reunidos 

a partir dessa iniciativa apontavam para uma 

realidade de desinformação e de inúmeras con-

trovérsias relativas à aplicação de medidas de 

prevenção e combate à Covid-19.

A divulgação dos resultados apontou para uma 

realidade impressionante que evidenciou situa-

ções de tratamento cruel, desumano, degradan-

te e descomprometidos com a prevenção e com-

bate ao Covid-19, como evidenciam os relatos 

de desinformação, falta de higiene, ausência de 

medidas de prevenção e descaso com doentes:
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24 • SPT. Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asesoramiento 
prestado por el Subcomité al Mecanismo Nacional de Prevención del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 
la cuarentena obligatoria por coronavirus. 2020. p.2.

25 • CNDH. Resolução n° 13. Brasília, 2020. Recomendação 1, aos órgãos responsáveis pelas atividades de fiscalização do 
respeito e da garantia dos direitos humanos.

26 • PASTORAL carcerária divulga relatos e denúncias sobre o sistema carcerário em tempos de pandemia. Pastoral Carcerária, 
22.abr.2020. Disponível em <https://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-tortura/pastoral-carceraria-divulga-relatos-e-
denuncias-sobre-o-sistema-carcerario-em-tempos-de-pandemia>

“Eles [a direção do presídio] não passam 

muita informação. Apenas que tá bem e 

estão dando as coisas pra prevenção da 

epidemia, mas não sabemos real mesmo, 

pois sabemos o quanto eles maquiam a 

verdadeira situação”

“A falta de produtos de higiene e uma 

alimentação precária só piora a saúde 

deles. Com a imunidade baixa, o local fe-

chado e úmido só aumenta as doenças 

como pneumonia, tuberculose e outras…

nós pedimos socorro” 



“Duas pessoas com suspeita [de contrair 

COVID-19] e uma morte. Estão deixando 

os com suspeita junto com os outros, e 

já ouvi falar que é ‘pra deixar morrer’. 

Estão todos sem água pra beber, tomar 

banho ou lavar mãos, não tem sabone-

tes também”

“Meu cliente está com sintomas e tenho 

notícias de três casos suspeitos ao todo. 

o mais grave que tenho observado é que 

os agentes não estão utilizando os EPIs”.

No estado do Rio de Janeiro, merece destaque 

a continuidade do trabalho do Mecanismo Es-

tadual de Prevenção e Controle à Tortura, que 

tem produzido documentos sobre a situação do 

sistema prisional em face à pandemia, reunindo 

e tornando públicas informações sobre a rede 

de saúde nas prisões, casos informados, e reco-

mendações de medidas preventivas. Em parceria 

com a Frente Estadual pelo Desencarceramento 

do Rio de Janeiro27 (FRENTE-RJ), foi lançada a Pla-

taforma Desencarcera, RJ!, um formulário que 

garante, com segurança, a realização de monito-

ramento sobre as questões de saúde em geral, 

Covid-19, condições das unidades, acesso à justi-

ça, acesso à informação por parte dos familiares, 

dentre outras questões. A Plataforma está ope-

rando desde o dia 4 de junho, e se consolidou en-

quanto um instrumento de luta dos movimentos 

de familiares de pessoas privadas de liberdade e 

sobreviventes do cárcere. 

2.1 CNDH. 
Resolução n° 13. 
Brasília, 2020. 
Recomendação 
1, aos órgãos 
responsáveis 
pelas atividades 
de fiscalização 
do respeito e 
da garantia dos 
direitos humanos

Que os órgãos res-

ponsáveis pela fisca-

lização do respeito e 

garantia dos direitos 

humanos mante-

nham ativas e dispo-

níveis as atividades de 

fiscalização preven-

tivas e de atenção a 

denúncias, com a de-

vida orientação e o re-

gular fornecimento do equipamentos de proteção 

individual e de higiene pessoal aos/às profissionais, 

sobretudo nas situações que podem ensejar ocor-

rência ou potencialização de graves violações aos 

direitos humanos com destaque para:

tortura ou outros tratamentos e penas 

cruéis, desumanos ou degradantes em: 

instituições de privação ou restrição de li-

berdade, tais como carceragens, unidades 

prisionais, unidades de cumprimento de 

medidas socioeducativas, instituições de 

longa permanência de idosos/as, hospitais 

psiquiátricos e comunidades terapêuticas; 
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27 • A FRENTE-RJ, desde janeiro de 2017, articula dezenas de instituições, coletivos, movimentos, ONGs, e defensores de 
direitos humanos na luta contra o encarceramento em massa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Trata-se em sua 
essência de uma construção coletiva, desdobramento do processo mais amplo de construção da Agenda Nacional pelo 
Desencarceramento.
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É indispensável 

que se garanta o 

acesso à justiça e 

aos mecanismos 

de denúncia, bem 

como que se pro-

teja, particular-

mente, a atividade 

das/dos jornalis-

tas, e das defenso-

ras e defensores 

de direitos huma-

nos, a fim de mo-

nitorar todas as 

medidas adotadas que afetam ou restringem os 

direitos humanos, com o objetivo de avaliar sua 

conformidade com instrumentos e normas inte-

ramericanas, assim como, suas consequências 

para os indivíduos.

2.2 CORTE IDH. 
Declaração 
Covid-19 e direitos 
humanos: os 
problemas e 
desafios devem 
ser abordados 
a partir de uma 
perspectiva de 
direitos humanos 
e com respeito 
às obrigações 
internacionais. 
2020.

2.3 EACDH. 
COVID-19 
exacerba o 
risco de maus 
tratos e tortura 
em todo o 
mundo. 2020 
(Original em inglês)

O monitoramento de 

locais de privação de li-

berdade por órgãos in-

dependentes, como os 

Mecanismos Nacionais 

de Prevenção, continua 

sendo uma salvaguarda 

fundamental contra a 

tortura e os maus tratos. O acesso a locais de 

detenção deve ser garantido pelos governos", 

disse Sir Malcolm Evans, presidente do Subco-

mitê de Prevenção à Tortura.

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment 

and torture worldwide. 2020;

Monitoring places of deprivation of liberty by independent bo-

dies such as National Preventive Mechanisms (NPMs) remains 

a fundamental safeguard against torture and ill- treatment. 

Access to places of detention must be guaranteed by govern-

ments,” said Sir Malcolm Evans, Chair of the Subcommittee on 

Prevention of Torture.

2.4 SPT. Pautas 
do Subcomitê 
para os 
Estados-
parte e os 
mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 
2020 (Original 
em espanhol)
(Original em espanhol

7. O Subcomitê deseja 

enfatizar que, embora a 

maneira de levar a cabo 

as visitas preventivas 

se verá afetada, quase 

com toda certeza, pelas 

medidas necessárias 

adotadas no interes-

se da saúde pública, 

isso não implica que 

tais visitas devam ser 

suspensas. Por outro 

lado, o risco potencial 

de sofrer maus tratos 

que correm as pessoas 

que se encontram em lugares de detenção pode 

aumentar como consequência da adoção desse 

tipo de medidas de saúde pública. O Subcomi-

tê considera que os mecanismos nacionais de 

prevenção devem seguir realizando visitas de 

caráter preventivo, respeitando as limitações 

necessárias quanto à forma de realizá-las. Neste 

momento, é particularmente importante que os 

mecanismos nacionais de prevenção garantam 

que medidas eficazes sejam tomadas para redu-
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zir a possibilidade de que pessoas detidas sejam 

submetidas a formas de tratamento desumano 

e degradante como resultado das pressões en-

frentadas atualmente pelos sistemas penitenci-

ários e seus responsáveis.

9h) Garantam que os mecanismos de denúncia 

existentes sigam funcionando de maneira efetiva.

10. Embora o mandato de visitação dos meca-

nismos nacionais de prevenção inclua os 

locais de quarentena obrigatórios, esses 

mecanismos devem levar em conta o prin-

cípio de “não causar danos” ao exercer tal 

mandato. Para isso pode ser necessário 

adaptar as práticas habituais de trabalho, 

salvaguardando o interesse tanto das pesso-

as em quarentena quanto das que realizam 

a visita, bem como considerar o interesse 

geral de impedir a propagação da doença. 

Por exemplo, a possibilidade de entrevistar 

sem testemunhas pode ser razoavelmente 

assegurada pelo uso de métodos que evitem 

a transmissão da infecção, e os membros 

de um mecanismo preventivo nacional de 

acesso a locais de quarentena poderiam ser 

legitimamente submetidos a exames médi-

cos e outras formas de inspeção e inspeção. 

restrição a fim de garantir a integridade da 

quarentena, bem como outras pessoas que 

atendam às necessidades daqueles que es-

tão detidos

11. Os mecanismos nacionais de prevenção de-

vem seguir exercendo seu mandato de visi-

tas durante a pandemia de COVID-19; não 

obstante, no que se refere à maneira de con-

duzi-las, devem levar em consideração as 

restrições legítimas impostas atualmente ao 

contato social. Aos mecanismos nacionais 

de prevenção não se pode negar comple-

tamente o acesso aos lugares de detenção 

oficiais, entre os quais incluem os lugares de 

quarentena, embora restrições temporárias 

sejam permitidas, em conformidade com o 

estabelecido no artigo 14, parágrafo 2, do 

Protocolo Facultativo.

[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS ESTADOS 

PARTES Y LOS MECANISMOS NACIONALES DE 

PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE LA 

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19). 2020.

7.   El Subcomité desea subrayar que, si bien la manera de lle-

var a cabo las visitas preventivas se verá afectada casi con 

toda seguridad por las medidas necesarias adoptadas en 

interés de la salud pública, ello no implica que tales visitas 

deban suspenderse. Por otro lado, el riesgo potencial de 

sufrir malos tratos que corren las personas que se encuen-

tran en lugares de detención puede aumentar como con-

secuencia de la adopción de ese tipo de medidas de salud 

pública. El Subcomité considera que los mecanismos na-

cionales de prevención deben seguir realizando visitas de 

carácter preventivo, respetando las limitaciones necesarias 

relativas a la manera de llevarlas a cabo. En este momento, 

es particularmente importante que los mecanismos nacio-

nales de prevención velen por que se adopten medidas 

eficaces para reducir la posibilidad de que las personas 

detenidas sean sometidas a formas de trato inhumano y 

degradante como resultado de las presiones manifiestas a 

las que se enfrentan actualmente los sistemas penitencia-

rios y sus responsables.

9h) Garanticen que los mecanismos de denuncia existentes si-

gan funcionando de manera efectiva.
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10. Si bien el mandato de visita de los mecanismos nacionales 

de prevención incluye los lugares de cuarentena obligato-

ria, esos mecanismos deben tener presente el principio de 

“no causar daño” al ejercer ese mandato. Para ello puede 

ser necesario adaptar las prácticas de trabajo habituales 

en interés tanto de las personas que estén en cuarentena 

como de las que lleven a cabo la visita, además de tener 

en consideración el interés general de detener la propa-

gación de la enfermedad. Por ejemplo, la posibilidad de 

entrevistarse sin testigos puede garantizarse razonable-

mente empleando métodos que impidan la transmisión de 

la infección, y los miembros de un mecanismo nacional de 

prevención que accedan a lugares de cuarentena podrían 

legítimamente ser sometidos a controles médicos y otras 

formas de inspección y restricción a fin de garantizar la in-

tegridad de la cuarentena, igual que las demás personas 

que atienden las necesidades de quienes están recluidos

11. Los mecanismos nacionales de prevención deben seguir 

ejerciendo su mandato de visitas durante la pandemia 

de la COVID-19; no obstante, en la manera de llevarlas a 

cabo deben tenerse en cuenta las restricciones legítimas 

impuestas actualmente al contacto social. No se les puede 

denegar completamente a los mecanismos nacionales de 

prevención el acceso a los lugares de detención oficiales, 

entre los que se incluyen los lugares de cuarentena, si bien 

están permitidas las restricciones temporales, de confor-

midad con lo establecido en el artículo 14, párrafo 2, del 

Protocolo Facultativo.

p. 3 (...) para garan-

tir o acesso contí-

nuo de órgãos de 

inspeção externa 

e assessores jurídi-

cos aos presos.

2.5 UNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSICIONAMENTO 
COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020 
(Original em inglês)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 PREPAREDNESS AND 

RESPONSES IN PRISONS. 2020

p. 3 (...) to ensure continued access of external inspection bo-

dies and legal advisers to prisoners.

 

Art. 14 Recomen-

dar aos Grupos de 

Monitoramento e 

Fiscalização do Sis-

tema Carcerário 

– GMF e às Coorde-

nadorias da Infância 

e Juventude dos Tribunais a criação de comitê 

para acompanhamento das medidas de enfren-

tamento à Covid-19, aberto à participação de re-

presentantes do Ministério Público, da Defenso-

ria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Secretaria de Saúde, conselhos e serviços públi-

cos pertinentes e de associações de familiares 

de pessoas presas ou adolescentes em cumpri-

mento de medidas socioeducativas.

Parágrafo único. Os GMFs e CIJs serão responsá-

veis por compartilhar com o Conselho Nacional 

de Justiça, por meio do Departamento de Moni-

toramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 

de Medidas Socioeducativas – DMF, informações 

a respeito das medidas adotadas para prevenção 

e tratamento da Covid-19 nos estabelecimentos 

prisionais e socioeducativos localizados em seu 

âmbito de atuação, nos termos do previsto no 

art. 6o da Lei no 13.979, 6 de fevereiro de 2020.

2.6 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.



Ministério da 

Saúde - Oportu-

nizar o diálogo 

entre as institui-

ções e redes que 

atuam na fiscali-

zação e controle 

social das ILPIs, 

das Unidades 

Socioeducativas 

e das Unidades 

Prisionais, a fim 

de conjugar esforços e ações no sentido 

de garantir o cumprimento das medidas 

de preventivas que evitam a propagação 

do COVID-19, quanto a efetividade das 

normativas jurídicas que resguardam o 

direito a não tortura; 

GOVERNO ESTADUAL

Instituir Comitê Gestor Interinstitucional 

na esfera do executivo que reúna infor-

mações sobre a situação das pessoas pri-

vadas de liberdade, com atribuição para 

receber denúncias, adotar providências 

junto às Unidades de Privação de liber-

dade e acolher os familiares das pessoas 

privadas de suas liberdades;

Adotar de Plano de Contingência, e com 

a máxima urgência, para prevenção ao 

contágio e cuidados de pessoas em insti-

tuições de privação de liberdade;
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TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

Oportunizar o diálogo entre as instituições e redes que 

atuam na fiscalização e controle social das ILPIs, das 

Unidades Socioeducativas e das Unidades Prisionais, 

a fim de conjugar esforços e ações no sentido de ga-

rantir o cumprimento das medidas de preventivas que 

evitam a propagação do COVID-19, quanto a efetivida-

de das normativas jurídicas que resguardam o direito 

a não tortura;

MINISTÉRIO PÚBLICO 

Criar Resolução que determine um fluxo onde às Equi-

pes Técnicas devam comunicar, de forma imediata, ao 

Ministério Público qualquer situação de violação de di-

reitos, de violências sofridas e de tortura e outros trata-

mentos cruéis, desumanos ou degradantes que tenha 

conhecimento dentro das Instituições de Privação de 

Liberdade, nesse período que o acesso de familiares, 

advogados e representantes de órgãos de fiscalização 

está suspenso;

UNIDADES DE PRIVAÇÃO  
DE LIBERDADE:

Atualizar o Comitê interinstitucional com informações, 

notificando com nome de cada pessoa que esteja no 

grupo de risco, que tenha os sintomas, que sejam con-

firmadas e que sejam casos graves.

Implementar com urgência Plano de Contingência para 

prevenção ao contágio e cuidados de pessoas privadas 

de liberdade. (p. 9)

2.7 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação 
de Liberdade, 
Nota Técnica 
no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 
2020. p.9 e 11.
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[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. 

CORONAVIRUS: HEALTHCARE AND HUMAN 

RIGHTS OF PEOPLE IN PRISON. LONDON, 2020.

States should guarantee access to prison for moni-

toring bodies

While some protective measures are legitimate, the-

re is no evidence indicating that during the COVID-19 

pandemic places of detention should not be accessed 

by monitoring bodies. States should follow the princi-

ples laid out in Optional Protocol to the Convention 

against Torture, as their legal obligation for those who 

have ratified it, and as a guidance for those who have 

not yet ratified the instrument. Access of monitoring 

bodies is a key safeguard against torture and other 

ill-treatment. It can prevent human rights violations 

from taking place, but also provides opportunities for 

reporting ill-treatment and for taking action. (p.9)

 

2.8 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres,  
2020.

GOVERNOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL 

Criar Comitê Gestor Interinstitucional que reúna as in-

formações e possa se comunicar com a população de 

forma transparente e intermitente, com capacidade de 

receber denúncias e acolher os familiares das pessoas 

privadas de suas liberdades. (p. 11)

Estados devem garantir 

acesso à prisão para ór-

gãos de monitoramento

Embora algumas medidas 

protetivas sejam legítimas, 

não há evidências indican-

do que durante as pande-

mias COVID-19 não devem 

ser acessadas por órgãos de monitoramento. Os Esta-

dos devem seguir os princípios estabelecidos no Proto-

colo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degra-

dantes, como sua obrigação legal para aqueles que a 

ratificaram, e como orientação para aqueles que ainda 

não ratificaram o instrumento. O acesso de órgãos de 

monitoramento é uma proteção fundamental contra a 

tortura e outros maus tratos. Pode impedir que viola-

ções de direitos humanos ocorram, mas também ofe-

rece oportunidades para denunciar maus-tratos e para 

tomar medidas. (p. 9)
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Acesso  
à Justiça
Nesse eixo são reunidas normas e recomendações 

que delineiam a irrestringibilidade do direito ao 

acesso à justiça. Estes enunciados dispõem sobre 

a obrigatoriedade de ser oportunizado aos réus a 

possibilidade de se comunicar com seus defenso-

res de forma sigilosa. Outra dimensão abordada 

pelos documentos determina a manutenção dos 

julgamentos daqueles que estão presos, mesmo 

que através de audiências remotas28. Em relação 

aos réus soltos, parâmetros nacionais ensejam a 

redesignação de suas audiências29. Há também 

a previsão de políticas de prevenção a serem im-

plementadas caso as audiências presenciais sejam 

mantidas30. Lavra-se que qualquer medida de res-

trição, se realmente necessária, deve ser individualizada e baseada em pareceres médicos31, não po-

dendo ser mantida como resultado da crise32.

Esses parâmetros mostram-se especialmente relevantes diante das disputas em torno da virtualização 

das audiências, que datam de muito antes da pandemia. Tal discussão se fez presente no âmbito do 

Legislativo - em relação aos vetos do Pacote Anti Crime - e também no Judiciário - tanto no Supremo 

Tribunal Federal quanto no Conselho Nacional de Justiça. O tensionamento em torno da vedação (ou 

não) da possibilidade de realizar audiências de custódia por videoconferência demonstra como a pan-

demia vem sendo mobilizada como uma justificativa conveniente para a concretização de propostas 

que acarretam violações de direitos dos adultos e adolescentes privados de liberdade.

28 • EACDH. Working Group on Arbitrary Detention: Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context 
of public health emergencies. 2020. Pontos 20 e 21; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human 
rights of people in prison. Londres, 2020. p.9.; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 7°;

29 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 7°; 

30 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 7°, §1°, I, II, III e IV, V, VI e VII.

31 • PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. p.9.

32 • UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 p. 34

33 • A Agenda Nacional pelo Desencarceramento (AGENDA) é uma articulação nacional composta de centenas de coletivos 
e organizações que atuam na defesa dos direitos de pessoas privadas de liberdade. A AGENDA se articula por meio das 
Frentes Estaduais pelo Desencarceramento, elas articulam movimentos e têm como protagonistas as familiares de pessoas 
presas e sobreviventes do cárcere. Para saber mais, acompanhe as redes sociais da AGENDA: @desencarcerabrasil.

3
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Impossível não atentar ao componente racial 

que marca essa controvérsia, como lembra a 

Agenda Nacional pelo Desencarceramento em 

ofício enviado em junho ao Conselho Nacional 

de Justiça e assinado por dezenas de instituições 

e movimentos34. A articulação ressalta que a 

questão étnico-racial condiciona não só o acesso 

ao sistema de justiça - e aos meios tecnológicos 

para participar de audiências por vídeo-chama-

da, quando o réu responde em liberdade -, mas 

também o tratamento dado por esse aos indiví-

duos, lembrando da seletividade que conforma a 

desproporcionalidade no tratamento conferido 

à pessoas negras e brancas. Lembra, ainda, que

Para os aspectos da tortura, o quadro é 

ainda mais grave, exatamente porque tri-

butário também de um passado em que 

imperava a naturalização de castigos cor-

porais e físicos – passado esse bastante 

recente e que ainda informa (ou dá for-

ma) às práticas no presente.

Nos meses seguintes, as mobilizações contrá-

rias às audiências virtuais seguiram ecoando em 

todo o Brasil. A campanha expressiva chamada 

“#TorturaNãoSeVêPelaTV”35 desempenhou um 

papel importante na publicização da pauta e a 

discussão sobre o tema segue colocada. 

Outro aspecto significativo do campo de aces-

so à justiça previsto nas normativas, mas com 

prática controversa, foi o acesso de detentos 

aos advogados e defensores. De acordo com o 

levantamento36 feito pelo jornal “El País” já em 

abril, muitas pessoas presas em todo o Brasil 

passaram a ter não ter acesso à defesa uma vez 

que o atendimento de advogados e defensores 

foi suspenso em diversos estados e em outros 

foi praticamente inviabilizado devido às reco-

mendações do Departamento Penitenciário Na-

cional (Depen).

A reportagem aponta que

A suspensão do atendimento presencial 

de advogados e defensores tem consequ-

ências graves para os presos. ‘Há um pre-

juízo muito grande à defesa das pessoas 

privadas de liberdade. É o advogado que 

recebe, muitas vezes as denúncias dos in-

ternos: falta de água, banheiro entupido, 

comida estragada, violência, tortura... É 

o advogado que requer análise de corpo 

delito, aciona o juiz para pedir inspeção 

das condições de uma unidade, e uma 

série de outras medidas para salvaguar-

dar os direitos de quem está lá dentro’, 

afirma Everaldo Patriota, coordenador de 

acompanhamento do sistema carcerário 

da Ordem dos Advogados do Brasil.

34 • Disponível em: https://www.covidnasprisoes.com/blog/oficio-ao-cnj-sobre-regulamentacao-da-realizacao-de-audiencias-e-atos 

35 • Para mais, acessar: https://www.instagram.com/explore/tags/torturan%C3%A3osev%C3%AApelatv/?hl=pt-br e redes da 
Agenda Nacional pelo Desencarceramento: @desencarcerabrasil

36 • ALESSI, Gil. Sem visitas nem acesso a advogados, presos temem coronavírus. Primeira vítima morre em cadeia do Rio. El 
País. São Paulo, 17 de abril de 2020. Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-17/sem-visitas-nem-acesso-a-
advogados-presos-temem-coronavirus-primeira-vitima-morre-em-cadeia-do-rio.html >
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3.1 EACDH. Grupo 
de Trabalho 
sobre Detenção 
Arbitrária: 
Deliberação 
nº 11 sobre a 
prevenção da 
privação arbitrária 
de liberdade 
no contexto de 
emergências de 
saúde pública. 
2020 
(Original em inglês)

20. O Grupo de Tra-

balho está ciente do 

fato de que as medi-

das de emergência 

em saúde pública 

introduzidas para 

combater a pande-

mia podem limitar o 

acesso a centros de 

detenção, o que, por 

sua vez, pode efeti-

vamente impedir que 

pessoas detidas em 

locais de privação de 

liberdade compareçam a audiências judiciais, reu-

niões com conselhos de liberdade condicional ou 

outras entidades com poderes para considerar a 

continuidade da privação de liberdade, ou ainda 

de realizar reuniões com seu advogado e família. 

Isso pode ter um efeito adverso especialmente 

para aqueles em prisão preventiva e sobre os de-

tentos que buscam uma revisão de uma decisão 

que os detém, bem como aqueles que buscam 

apelar contra uma condenação ou sentença.

21. Se as exigências oriundas da emergência de 

saúde pública corrente exigirem restrições 

ao contato físico, os Estados devem garantir 

a disponibilidade de outras formas de comu-

nicação jurídica com seus clientes, incluindo 

comunicação on-line ou comunicação por te-

lefone, gratuitamente e em circunstâncias em 

que discussões privilegiadas e confidenciais 

possam ocorrer. Medidas semelhantes po-

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION: 

DELIBERATION NO. 11 ON PREVENTION OF ARBITRARY 

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE CONTEXT OF PUBLIC 

HEALTH EMERGENCIES. 2020.

20. The Working Group is mindful of the fact that the public 

health emergency measures introduced to combat the 

pandemic may limit access to detention facilities, which 

in turn may effectively prevent persons held in places of 

deprivation of liberty from attending their court and other 

judicial hearings, meetings with parole boards or other en-

tities empowered to consider their continued deprivation 

of liberty, or from holding meetings with their legal counsel 

and family.22 This may have an adverse effect particularly 

on those in pretrial detention, and on detainees seeking 

a review of a decision to detain them, as well as those se-

eking to appeal against a conviction or sentence. 

21. If the exigencies of the prevailing public health emergen-

cy require restrictions on physical contact, States must 

ensure the availability of other ways for legal counsel to 

communicate with their clients, including secured online 

communication or communication over the telephone, 

free of charge and in circumstances in which privileged 

and confidential discussions can take place.23 Similar me-

asures can be taken for judicial hearings. The introduction 

of blanket measures restricting access to courts and legal 

counsel cannot be justified and could render the depriva-

tion of liberty arbitrary.

 

dem ser tomadas para audiências judiciais. A 

introdução de medidas abrangentes que res-

tringem o acesso a tribunais e advogados não 

pode ser justificada e pode tornar arbitrária a 

privação de liberdade.



I N S T R U M E N TO S  D E  C O M B AT E  E  P R E V E N Ç Ã O  À  C O V I D -1 9  N A S  P R I S Õ E SC A P.  3 29

3.2 REFORMA 
PENAL 
INTERNATIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres,  
2020. P.9 
(Original em inglês)

As medidas de proteção 

devem permitir que as 

pessoas participem de jul-

gamentos e recebam acon-

selhamento jurídico. As 

autoridades policiais, pri-

sionais e judiciais devem 

tomar todas as medidas 

adequadas para proteger 

qualquer pessoa de con-

trair COVID-19. Para garantir que os órgãos de justiça 

criminal possam continuar funcionando, devem ser co-

locadas em prática medidas como audiências remotas 

e/ou fornecimento de equipamentos de proteção reco-

mendados para processos presenciais. Qualquer medi-

da restritiva – se necessário – deve ser individualizada e 

baseada em achados médicos independentes. Medidas 

restritivas demasiado abrangentes e não individualiza-

das contrariam os princípios do julgamento justo e o di-

reito de acesso a advogados.

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. CORONAVIRUS: HEALTHCARE 

AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN PRISON. LONDON, 2020. P.9

Protective measures should allow people to attend trials and receive le-

gal counsel Law enforcement, prisons, parole boards and courts should 

take all appropriate measures to protect anybody from contracting 

COVID-19. To ensure criminal justice bodies can continue functioning, 

measures such as remote hearings or appointments should be put in 

place and/or providing recommended protective gear for face-to-face 

processes. Any restrictive measure – if needed at all – should be indivi-

dualised and based on independent medical findings. Blanket restrictive 

measures contravene to principles of fair trial and the right to access 

legal counsel.

 

3.3 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020. 

Art. 7o Reco-

mendar aos 

Tribunais e 

magistrados 

com compe-

tência penal 

que priorizem a redesignação de audiên-

cias em processos em que o réu esteja 

solto e a sua realização por videoconfe-

rência nas hipóteses em que a pessoa 

esteja privada de liberdade, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em 

observância ao contexto local de disse-

minação do vírus.

§ 1o Na hipótese de manutenção da re-

alização de audiências, recomenda-se a 

adoção das seguintes medidas:

I –  restrição temporária da presença de 

visitantes do público em geral no re-

cinto durante a solenidade;

II – realização da audiência em espaços 

ampliados ou abertos, tais como salas 

destinadas aos plenários do júri e audi-

tórios, permitindo maior distância res-

piratória entre as pessoas presentes;

III – substituição temporária de magistra-

dos e agentes públicos que perten-

çam ao grupo de risco;

IV – adoção de medidas de higiene e de 

prevenção, tais como disponibiliza-

ção de água corrente e sabão líqui-

do, utilização de máscaras, álcool gel 

e outros produtos que possam redu-

zir o risco de contaminação e limpe-

za minuciosa das superfícies;



I N S T R U M E N TO S  D E  C O M B AT E  E  P R E V E N Ç Ã O  À  C O V I D -1 9  N A S  P R I S Õ E SC A P.  3 30

V – garantia de salubridade e medidas de isola-

mento, quando necessário, na carceragem 

adjacente à sala de audiência;

VI – uso excepcional de algemas, que devem ser 

higienizadas com material antiviral;

VII – redução do tempo de permanência nas car-

ceragens dos Fóruns.

3.4 UNODC. 
Nota de 
Orientação 
Garantindo o 
Acesso à Justiça 
no Contexto do 
COVID-19. 2020 
(Original em inglês)

Levantamento de 

todas as medidas 

restritivas e garantia 

do acesso a meca-

nismos de controle 

independentes e im-

parciais das medidas 

emergenciais. Medi-

das emergenciais devem ser suspensas assim 

que o risco imediato da pandemia para a segu-

rança pública terminar. Todas as medidas que 

restringem direitos e liberdades fundamentais, 

incluindo o acesso à justiça, devem ser suspen-

sas. Nenhuma restrição ao acesso à justiça deve 

ser mantida como resultado da crise. Além dis-

so, todas as medidas emergenciais tomadas 

durante a crise devem ser submetidas à revisão 

por mecanismos de controle independentes, 

acessíveis e imparciais. Os prestadores de assis-

tência jurídica devem ser apoiados para ajudar 

a garantir que as reivindicações individuais con-

tra violações de direitos fundamentais durante a 

crise possam ser processadas. (p. 34)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. GUIDANCE NOTE ENSURING ACCESS TO JUSTICE 

IN THE CONTEXT OF COVID-19. 2020

Lifting of all restrictive measures and ensuring access to inde-

pendent and impartial control mechanisms of emergency me-

asures. Emergency measures should be lifted as soon as the 

immediate risk of the pandemic to public safety has ended. All 

measures restricting fundamental rights and liberties, including 

access to justice, must be lifted. No restrictions to access to 

justice should be maintained as a result of the crisis. Further, 

all emergency measures taken during the crisis should be sub-

ject to review by independent, accessible, and impartial control 

mechanisms. Legal aid providers should be supported to help 

ensure that individual claims against violations of fundamental 

rights during the crisis can be processed.(P.34)
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Identificação e protocolo 
para perfis de risco 
e casos suspeitos de 
Covid-19
As orientações e normativas também dispõem so-

bre medidas para identificação de perfis de risco37, 

casos suspeitos de Covid-1938 e protocolos para 

tratamento desses dois grupos. Entendendo que é 

através das unidades “porta de entrada” que as pes-

soas ingressam no sistema prisional, os documen-

tos indicam a execução de procedimentos de tria-

gem nesses locais, visando a identificação prévia de 

pessoas com sintomas de Covid-19 ou pertencentes 

37 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.4.

38 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 9°, II; OMS. Preparedness, prevention and 
control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.8.

39 • EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and torture worldwide. 2020

40 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.5 e 10; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención 
en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. p.3. Ponto 9, A e M; SPT. Advice of the 
Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus 
Pandemic. 2020. Ponto 9.1.

41 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.5; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 
Interim guidance. 2020. p.8.

42 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente 
a la pandemia del COVID-19. 2020; CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos de las personas mayores 
frente a la pandemia del COVID-19. 2020; EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and torture worldwide. 
2020; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. 9 F; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 
in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.8.;

ao grupo de risco. Além disso, há o entendimento de que também é fundamental o exame por corpo 

médico autônomo para identificar sinais de maus tratos ou outras doenças pretéritas39.

Ademais, de acordo com as normativas, deve ser feito o mapeamento e imediata separação de pesso-

as do grupo de risco que já estão inseridas nas unidades40, e identificação de casos suspeitos através 

de busca ativa41. A realização sistemática de testes para Covid-19 na população privada de liberdade 

foi identificada como um parâmetro determinado por diversos documentos analisados42. Há disposi-

ção normativa que reitera o direito à informação das pessoas privadas de liberdade, seus familiares e 

4



defensores sobre as providências adotadas em 

virtude de suspeita ou confirmação de casos de 

Covid-1943.

Parâmetros nacionais44 também orientam que 

antes da audiência de custódia a pessoa deve 

ser atendida por equipe psicossocial e de saúde, 

que deve buscar identificar perfis de risco e sin-

tomas, devendo fornecer tais informações para 

o magistrado. Esse, por sua vez, também per-

guntará o réu sobre tais questões, caso identifi-

cados casos suspeitos ou perfis de risco, a nor-

mativa em tela também determina protocolos a 

serem seguidos, como a separação das pessoas, 

distribuição de EPIs, dentre outros.

No entanto, as condições insalubres e a superlo-

tação do sistema prisional brasileiro45 terminam 

por interpor obstáculos à efetiva implementa-

ção de tais medidas. E casos como o adolescente 

que, diagnosticado com Covid-19, permaneceu 

isolado num banheiro desativado da Fundação 

Casa46, indicam que a ausência de protocolos 

adequados pode redundar num contexto de vio-

lação ainda mais intenso em espaços de priva-

ção de liberdade. A ausência de testagens para 

todos os presos e o déficit de equipe técnica e 
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43 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art., 10, Parágrafo único.

44 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art.8°, 3°.

45 • Segundo o Painel Interativo do DEPEN, relativo ao período de julho a dezembro de 2019, o sistema prisional brasileiro tinha 
capacidade de 442.349 vagas, embora comportasse, na realidade, uma população carcerária de 755.274 pessoas. No Estado 
do Rio de Janeiro, o panorama também é de superlotação: dados consolidados do DEPEN, relativos ao período supracitado, 
afirmam haver 31.483 vagas e 50.822 pessoas encarceradas no sistema. Disponível em <http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/
depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/relatorios-analiticos>, acesso em 20/11/2020.

46 • VIEIRA, Bianka. Adolescente fica trancado em banheiro da Fundação Casa por ter Covid-19. Folha de São Paulo, São Paulo, 
15.jun.2020. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/06/menor-fica-trancado-em-
banheiro-da-fundacao-casa-por-ter-covid-19.shtml>. Acesso em 20/11/2020.

47 • MEPCT/RJ. Relatório Parcial sobre os impactos do Covid-19 no Sistema Prisional do Rio de Janeiro: Informações adicionais até 
9 de agosto de 2020. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p. 171, 174 e 180.

48 • MOSER, Manuela; BUDÓ, Marília de Nardin. Que pandemia? Superior Tribunal de Justiça mantém padrão de decisões 
sobre prisões preventivas para gestantes, mães de crianças e responsáveis por pessoas com deficiência. Disponível 
em: https://www.covidnasprisoes.com/blog/stj-mantem-padrao-de-decisoes-sobre-prisoes-preventivas-para-
mulheres?categoryId=184056

médica em muitas unidades demonstram a to-

tal incongruência da realidade carcerária com 

os protocolos analisados. No estado do Rio de 

Janeiro, por exemplo, a Secretaria Estadual de 

Administração Penitenciária destacou oito pro-

fissionais da saúde que já compunham seu qua-

dro de funcionários - deixando descobertos os 

ambulatórios e atividades que exerciam - para 

compor o que foi chamado de “equipes volan-

tes”, responsáveis por assistir todas as 54 uni-

dades prisionais do estado, para realizar tanto 

atendimentos quanto a busca ativa de casos sin-

tomáticos e aplicar vacinas contra gripe47.

A implementação de medidas efetivas nas “por-

tas de entrada” também é inviabilizada pelo 

fluxo intenso de ingressos no sistema prisional. 

A despeito das recomendações internacionais 

e nacionais que orientam os magistrados a 

observar a necessidade de se decretar prisão 

apenas em situações excepcionais, essa foi 

mantida enquanto regra, como demonstram 

as pesquisas: “Que pandemia? Superior Tribu-

nal de Justiça mantém padrão de decisões so-

bre prisões preventivas para gestantes, mães 

de crianças e responsáveis por pessoas com 

deficiência”48 e a “Casos diferentes, respostas 
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padronizadas: 92% dos pedidos de liber-

dade fundamentados na COVID-19 são 

negados pelo TJRS em maio”49, ambas 

publicadas pelo Infovírus na plataforma 

Covid nas Prisões, do ISER. 

No que concerne à detecção de casos 

suspeitos e perfis de risco antes e du-

rante a audiência de custódia, faz-se ne-

cessário pontuar que apenas 9 estados 

voltaram a realizar audiências de cus-

tódia presenciais, como pontuou Sylvia 

Dias, representante da Associação para a 

Prevenção da Tortura no Brasil, na 322ª 

Sessão Ordinária do Conselho Nacional 

de Justiça50. Nos demais estados, as audi-

ências de custódia foram ou se mantém 

suspensas, o que sem dúvidas impediu a 

implementação das medidas enunciadas 

nas normativas analisadas. Insta salien-

tar que há uma corrente de magistrados 

que defende a virtualização das audi-

ências de custódia como uma “solução” 

para a pandemia. No ponto anterior, 

abordamos alguns dos graves impactos 

das audiências por videoconferência – 

no que concerne o acesso à justiça e pre-

venção e combate à tortura –, mas cabe 

frisar que a virtualização também impac-

ta negativamente as medidas que visam 

a detecção de casos suspeitos e perfis de 

risco na audiência de custódia.

49 • GRUPO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PODER, CONTROLE E DANO SOCIAL UFSC/UFSM. Casos diferentes, respostas 
padronizadas: 92% dos pedidos de liberdade fundamentados na COVID-19 são negados pelo TJRS em maio. Disponível em: 
https://www.covidnasprisoes.com/blog/tjrs-nega-pedidos-de-liberdade?categoryId=184056

50 • Audiência disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qeFKWEosR9w&feature=youtu.be

4.1 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 
2020.

Os espaços de privação de 

liberdade devem seguir os 

protocolos e as orientações 

publicadas pelo Ministério da 

Saúde sobre o Coronavírus, 

como garantir a identificação 

e separação do público de 

risco das demais pessoas em 

privação de liberdade. (p. 4)

A primeira tarefa que cabe 

às equipes técnicas de saúde e demais profissionais das 

unidades é o mapeamento e imediata separação dos pú-

blicos de risco dentro de cada estabelecimento, assim de-

finidos pela Portaria no 07/2020 do Ministério da Saúde e 

do Ministério de Justiça e Segurança Pública:

I -  pessoas acima de 60 (sessenta) anos; 

II -  pessoas com doenças crônicas ou respiratórias, como 

pneumopatia, tuberculose, cardiovasculopatia, nefro-

patia, hepatopatia, doença hematológica, distúrbio 

metabólico (incluindo diabetes mellitus), transtorno 

neurológico que possa afetar a função respiratória, 

imunossupressão associada a medicamentos, como 

neoplasia, HIV/aids e outros; 

III - pessoas com obesidade (especialmente com IMC igual 

ou superior a 40); IV - grávidas em qualquer idade 

gestacional; e V - puérperas até duas semanas após 

o parto.
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Quanto às buscas ativas das equipes de saúde ou 

mesmo a identificação espontânea dos sintomas, 

deve-se seguir as orientações padrões estabeleci-

das pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

pelo Ministério da Saúde (MS).

No âmbito do sistema prisional e socioeducativo, 

essa ação precisa ser feita de imediato e com bus-

ca ativa dentro dos pavilhões e celas, não relegan-

do aos próprios custodiados que sequer possuem 

conhecimento ou treinamento profissional e es-

pecífico para avaliação desse quadro clínico. (p. 5)

Governos Estaduais e do Distrito Federal - Mape-

ar as populações de risco ao COVID-19 existentes 

nos espaços de privação de liberdade e promo-

ver sua imediata separação dos demais, evitando 

aumentar o risco de contaminação àqueles mais 

vulneráveis. (p. 10)

4.2 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

Art. 8, § 3o Nas hipóte-

ses em que se mostre 

viável a realização de 

audiências de custó-

dia durante o período 

de restrição sanitária 

relacionado com a pandemia do Covid-19, de-

verão ser observadas as seguintes medidas adi-

cionais às já contempladas na Resolução CNJ no 

213/2015:

I –   atendimento prévio à audiência de custódia 

por equipe psicossocial e de saúde para a 

identificação de sintomas e perfis de risco, 

a fim de fornecer subsídios para a decisão 

judicial e adoção de encaminhamentos de 

saúde necessários;

II –  na entrevista à pessoa presa, prevista no art. 

8o da Resolução CNJ no 213/2015, o magis-

trado indagará sobre eventuais sintomas tí-

picos da Covid-19, assim como a exposição 

a fatores de risco, como viagens ao exterior, 

contato com pessoas contaminadas ou sus-

peitas, entre outros;

III – quando for apresentada pessoa presa com 

os sintomas associados à Covid-19, deverão 

ser adotados os seguintes procedimentos:

a)   disponibilização, de imediato, de máscara ci-

rúrgica à pessoa;

b)  adoção dos procedimentos determinados 

nos protocolos de ação instituídos pelo sis-

tema público de saúde;

c) em caso de conversão da prisão em flagran-

te em prisão preventiva, encaminhamento à 

rede de saúde para diagnóstico, comunica-

ção e atendimento previamente ao ingresso 

no estabelecimento prisional, notificando-se 

posteriormente o juízo competente para o 

julgamento do processo.

Art. 9°II – procedimento de triagem pelas equi-

pes de saúde nas entradas de unidades prisio-

nais e socioeducativas, com vistas à identifica-

ção prévia de pessoas suspeitas de diagnóstico 

de Covid-19 e prevenção do contato com a po-

pulação presa ou internada.

Art. 10° Parágrafo único. Deve ser assegurado 

o pleno direito à informação sobre as providên-

cias adotadas em virtude de suspeita ou confir-

mação de diagnóstico de Covid-19 às pessoas 

privadas de liberdade, bem como a seus familia-

res e defensores.
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A equipe de cus-

tódia/detenção 

deve trabalhar 

em conjunto 

com equipes de 

saúde em pre-

sídios e outros 

locais de deten-

ção, seguindo 

protocolos na-

cionais existen-

tes e arranjos 

do país, para permitir a identificação de 

casos suspeitos entre os funcionários e 

sua subsequente gestão de acordo com 

as diretrizes nacionais.

A equipe de custódia/detenção deve traba-

lhar em conjunto com as equipes de saúde 

em presídios e outros locais de detenção 

para permitir a identificação de casos sus-

peitos entre presos/detentos, seu subse-

quente isolamento em alojamento único e 

uma avaliação clínica subsequente. (...)

A triagem no momento da entrada na 

prisão deve estar disponível: as equipes 

de saúde e saúde pública devem realizar 

uma avaliação de risco de todas as pes-

soas que entram na prisão, independen-

temente de haver ou não casos suspeitos 

na comunidade; informações devem ser 

coletadas sobre qualquer histórico de 

tosse e/ou falta de ar, histórico recente 

de viagem dos pacientes e possível con-

tato com casos confirmados nos últimos 

14 dias. (p. 8)

No contexto do atual surto de COVID-19, 

a estratégia de contenção inclui a rápida 

4.3 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória. 
2020 
(Original em inglês)

identificação de casos confirmados por laboratório e 

seu isolamento e gerenciamento no local ou em uma 

instalação médica. Para contatos de casos confirmados 

laboratorialmente, a OMS recomenda que essas pesso-

as fiquem em quarentena por 14 dias a partir da última 

vez que foram expostas a um paciente de COVID-19.

As equipes de saúde, utilizando equipamentos de pro-

teção individual (EPI) recomendados, incluindo proteção 

ocular (escudo facial ou óculos), luvas, máscara e jaleco, 

devem garantir que amostras biológicas apropriadas 

sejam colhidas, por recomendação do órgão de saúde 

pública competente, de quaisquer casos suspeitos e en-

viadas para análise aos serviços locais de microbiologia 

conforme protocolos locais, em tempo hábil e em con-

formidade com procedimentos clínicos e de governança 

de informações. Os estoques de EPI devem ser manti-

dos e protegidos para garantir sua disponibilidade nas 

circunstâncias indicadas. (p. 9)

[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 

IN PRISONS AND OTHER PLACES OF DETENTION INTERIM 

GUIDANCE. 2020.

Custodial/detention staff should work together with health-care teams in 

prisons and other places of detention, following existing national proto-

cols and country arrangements, to enable identification of suspected ca-

ses among employees and their subsequent management in accordance 

with national guidelines.

Custodial/detention staff should work together with health-care teams 

in prisons and other places of detention to enable identification of sus-

pected cases among prisoners/detainees, their subsequent isolation in 

single accommodation and a subsequent clinical assessment. (...)

Screening at point of entry to prison should be available: health-care and 

public health teams should undertake a risk assessment of all people 

entering the prison, irrespective of whether or not there are suspected 

cases in the community; information should be collected on any history 
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of cough and/or shortness of breath, patients’ recent travel his-

tory and possible contact with confirmed cases in the last 14 

days. (p.8)

In the context of the current COVID-19 outbreak, the contain-

ment strategy includes the rapid identification of laboratory-

-confirmed cases, and their isolation and management either 

on site or in a medical facility. For contacts of laboratory-con-

firmed cases, WHO recommends that such persons be qua-

rantined for 14 days from the last time they were exposed to a 

COVID-19 patient.

Health-care teams, using recommended personal protective 

equipment (PPE) including eye protection (face shield or gog-

gles), gloves, mask and gown, should ensure that appropriate 

biological samples are taken, on advice from their public health 

agency, from any suspected cases and sent for analysis to local 

microbiology services as per local protocols, in a timely manner 

and in compliance with clinical and information governance pro-

cedures. PPE stocks should be maintained and kept secure to 

ensure their availability under the indicated circumstances. (p.9)

 

4.4 EACDH. 
O COVID-19 
agrava o risco 
de maus tratos 
e tortura em 
todo o mundo. 
2020

4.5 SPT. Pautas do 
Subcomitê para 
os Estados-parte 
e os mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020  
(Original em espanhol)

"Os governos têm um 

dever maior do que 

nunca de garantir a 

segurança de todas as 

pessoas privadas de li-

berdade. Os detentos 

devem desfrutar dos 

mesmos padrões de cuidados de saúde disponí-

veis na comunidade em geral, incluindo acesso 

a testes e tratamento médico", disse o Dr. Jens 

Modvig, presidente do Comitê contra a Tortura. 

"Todas as pessoas privadas de liberdade devem 

ser examinadas privadamente por pessoal mé-

dico independente no momento da admissão 

em um local de detenção ou confinamento, a 

fim de serem examinadas para doenças conta-

giosas e potenciais sinais de maus tratos."

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. COVID-19 EXACERBATES THE RISK OF ILL-

TREATMENT AND TORTURE WORLDWIDE. 2020

“Governments have a greater duty than ever to guarantee the 

safety of all people deprived of their liberty. Inmates should 

enjoy the same standards of healthcare that are available in 

the community at large, including access to virus testing and 

medical treatment,” said Dr. Jens Modvig, Chair of the Com-

mittee against Torture. “All persons deprived of their liberty 

should be privately examined by independent medical per-

sonnel at the time of admission to a place of detention or 

confinement, in order to be screened for contagious diseases 

and potential signs of ill-treatment.”

9. Dado que o risco 

de contágio é maior 

para pessoas em 

prisões e outros lo-

cais de detenção, o 

SPT insta todos os 

Estados a:

a)   Realizar avaliações urgentes para identificar, 

entre as populações detidas, aquelas pes-

soas que estão em maior risco, levando em 

consideração todos os grupos vulneráveis   

particulares;

f)    Reconhecer que, antes de libertar os detidos, 

a triagem deve ser realizada para garantir 

que as medidas adequadas sejam tomadas 



I N S T R U M E N TO S  D E  C O M B AT E  E  P R E V E N Ç Ã O  À  C O V I D -1 9  N A S  P R I S Õ E SC A P.  4 37

para aqueles que testam positivo para o ví-

rus da COVID-19 ou são particularmente vul-

neráveis à infecção.

m)  Adequar o tratamento dispensado às pesso-

as que apresentam maior risco entre as po-

pulações detidas, de modo a refletir tais cir-

cunstâncias de particular risco, respeitando 

plenamente os direitos das pessoas no lugar 

de detenção;

[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS ESTADOS 

PARTES Y LOS MECANISMOS NACIONALES DE 

PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE LA 

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19). 2020. 

9.     Habida cuenta de que el riesgo de contagio es mayor para 

las personas que se encuentran en centros penitenciarios 

y otros lugares de detención, el Subcomité insta a todos 

los Estados a que: 

a)    Lleven a cabo evaluaciones urgentes para identificar, en-

tre las poblaciones de detenidos, a aquellas personas que 

corren un riesgo mayor, tomando en consideración a to-

dos los grupos vulnerables particulares; 

f)    Valoren que, antes de poner en libertad a las personas 

detenidas, se debería llevar a cabo un cribado, a fin de 

garantizar que se adopten las medidas adecuadas para 

quienes den positivo por el virus causante de la COVID-19 

o sean particularmente vulnerables a la infección.

m)    Adapten el trato prestado a quienes presenten un mayor 

riesgo entre las poblaciones de detenidos, a fin de refle-

jar esas circunstancias de particular riesgo respetando 

plenamente los derechos de esas personas en el lugar 

de detención;

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA 

SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD Y SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA 

DEL COVID-19. 2020

Asimismo, la Comisión recomienda realizar los exámenes mé-

dicos sistemáticos para identificar el potencial riesgo de conta-

gio y presuntos casos y disponer como mínimo de capacidad 

de aislamiento, así como de los elementos necesarios para su 

control y el material de prevención necesario además de los 

equipos de protección para el personal penitenciário.

4.6 CIDH. A CIDH 
insta os Estados a 
garantir a saúde e 
a integridade das 
pessoas privadas 
de liberdade e de 
suas famílias em 
face da pandemia 
COVID-19  
(Original em espanhol)

Da mesma for-

ma, a Comissão 

recomenda a re-

alização de exa-

mes médicos sis-

temáticos para 

identificar o risco 

potencial de con-

tágio e casos sus-

peitos e ter pelo 

menos a capacidade de isolamento, bem como 

os elementos necessários para seu controle e os 

materiais de prevenção necessários, além dos 

equipamentos de proteção para as equipes do 

sistema prisional.
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4.7 CIDH. A CIDH 
insta os Estados 
a garantir os 
direitos dos 
idosos frente 
à pandemia do 
COVID-19.  
2020

A Comissão ins-

ta os Estados a 

garantir o direito 

à saúde física e 

mental, adotando 

as medidas neces-

sárias para preve-

nir o contágio, em 

todas as áreas e particularmente nas residên-

cias de longa duração, hospitais e centros de de-

tenção. Para fazer isso, eles devem priorizar o 

acesso aos testes COVID-19.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES FRENTE A LA 

PANDEMIA DEL COVID-19. 2020

La Comisión urge a los Estados a garantizarles el derecho a la 

salud física y mental, adoptando las medidas necesarias a fin 

de prevenir los contagios, en todos los ámbitos y particular-

mente en residencias de largo plazo, hospitales y centros de 

privación de libertad. Para ello deben priorizarles el acceso a 

las pruebas de COVID-19.
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5
Informação e 
transparência
As normativas também determinam que o Estado ga-

ranta a transparência e informação sobre o sistema 

prisional, sendo essa outra categoria-chave identifi-

cada no esforço de sistematização. Os documentos 

apontam que o Estado tem o dever de informar as 

pessoas privadas de liberdade, seus familiares, tra-

balhadores do sistema prisional e o público em geral, 

através de estratégias de comunicação, sobre a pre-

venção e o tratamento do vírus, as medidas restritivas 

implementadas nas unidades em função do contexto 

pandêmico e os impactos da Covid-19 nos espaços de 

privação de liberdade51. Parte dos documentos ende-

reçam especificamente as medidas de isolamento, frisando que os motivos e os termos dessas devem ser 

de conhecimento geral e dispondo sobre as limitações e regras para sua aplicação52.

Cabe destacar que os últimos meses foram marcados por denúncias de familiares de pessoas presas de 

diversos estados, organizadas na Agenda Nacional pelo Desencarceramento53, sobre a falta de informações 

a respeito do estado de saúde dos entes, demonstrando que a ausência de transparência, inclusive nos ca-

sos de pessoas acometidas por Covid-19, eiva as administrações penitenciárias de todo o país. Esse cenário 

revela o sistemático descumprimento das medidas enunciadas nas normativas e orientações internacionais 

e nacionais pelo o Estado brasileiro.

51 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias 
frente a la pandemia del COVID-19. 2020; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de 
prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. p.1. Ponto 4 e 9, q; CONSELHO 
NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art.9°, I; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 
em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.5, 8 e 11; CIDH. Resolução 
n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020. Ponto 80; CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos 
de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 32; CIDH. En el contexto de la pandemia COVID-19, la CIDH llama a los Estados 
a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 2020; UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness 
and responses in prisons. 2020. P.4.; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places 
of detention Interim guidance. 2020. p. 8 e14.; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties 
and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, 9.17.; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 10; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de 
Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.9.

52 • UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020; PENAL REFORM INTERNATIONAL. 
Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. p.8.; SPT. Pautas del Subcomité para los 
Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 2020. Ponto 9, n; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National 
Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, Ponto 9, 14.

53 • Para saber mais, acompanhe as redes sociais da AGENDA: @desencarcerabrasil.
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5.2 SPT. Pautas do 
Subcomitê para 
os Estados-parte 
e os mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020 
(Original em espanhol)

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA 

SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD Y SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA 

DEL COVID-19. 2020

Asimismo, la CIDH advierte que la adopción de estas medidas 

no puede justificar bajo ningún motivo el encierro, confina-

miento o la incomunicación absoluta. En tal medida, los Esta-

dos de la región deben acompañar dichas restricciones con 

otras políticas o programas compatibles con el derecho a la 

integridad personal y la salud de las personas privadas de liber-

tad como la ampliación de horarios al aire libre o la optimizaci-

ón de espacios y tiempos de esparcimiento.

5.1 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados a 
garantir a saúde 
e a integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

Da mesma forma, a 

CIDH adverte que a 

adoção dessas me-

didas não pode, em 

hipótese alguma, jus-

tificar o confinamen-

to ou a incomunica-

bilidade absoluta. 

Nessa medida, os Es-

tados da região de-

vem acompanhar as 

referidas restrições 

com outras políticas 

ou programas compatíveis com o direito à inte-

gridade pessoal e à saúde das pessoas privadas 

de liberdade, como a ampliação dos horários ao 

ar livre ou a otimização de espaços e períodos 

de lazer.

4. As medidas apli-

cadas para reduzir 

o risco a que pre-

sos e funcionários 

estão expostos em 

locais de detenção 

deveriam refletir 

as abordagens es-

tabelecidas neste 

documento, em 

particular os prin-

cípios de "não causar danos" e " equivalência de 

atenção médica”. Da mesma forma, é importan-

te que haja uma comunicação transparente com 

todas as pessoas privadas de liberdade, suas fa-

mílias e os meios de comunicação no que se re-

fere às medidas que sejam adotadas e as razões 

das mesmas. 

9q) Garantir que todos os detidos e funcioná-

rios recebam informações confiáveis, precisas 

e atualizadas sobre todas as medidas que estão 

sendo tomadas, assim como sobre sua duração 

e as razões das mesmas

9n) Evitar que se opte pela reclusão discipli-

nar em regime de confinamento para isolar os 

reclusos por motivos médicos; O isolamento 

médico deve ser baseado em avaliação médica 

independente e deve ser uma medida propor-

cional, limitada no tempo e que proporcione 

garantias processuais.
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[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS 

ESTADOS PARTES Y LOS MECANISMOS 

NACIONALES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN 

CON LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS (COVID-19). 2020.

4.  Las medidas que se apliquen para favorecer la 

reducción del riesgo al que se exponen los re-

clusos y el personal en los lugares de detención 

deberían reflejar los enfoques establecidos en 

este documento, y en particular los principios 

de “no causar daño” y de “equivalencia de la 

atención médica”. Asimismo, es importante que 

exista una comunicación transparente con to-

das las personas privadas de libertad, sus fami-

lias y los medios de comunicación en lo relativo 

a las medidas que se adopten y las razones de 

las mismas.

9q) Velen por que todos los detenidos y el personal 

reciban información fiable, precisa y actualizada so-

bre todas las medidas que se estén adoptando, así 

como sobre su duración y las razones de las mismas

9n) Eviten que se opte por la reclusión disciplinaria en 

régimen de aislamiento para aislar a los reclusos por 

razones médicas; el aislamiento médico debe estar 

basado en una evaluación médica independiente, y 

ha de ser una medida proporcionada, limitada en el 

tiempo y que ofrezca garantías procesales.

5.3 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

5.4 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 
2020.

Art. 9° I – realização de cam-

panhas informativas acerca 

da Covid-19, ações de edu-

cação em saúde e medidas 

de prevenção e tratamento 

para agentes públicos, pessoas privadas de liberdade, 

visitantes e todos os que necessitam adentrar nos esta-

belecimentos;

Art. 10 Parágrafo único. Deve ser assegurado o pleno di-

reito à informação sobre as providências adotadas em 

virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

Covid-19 às pessoas privadas de liberdade, bem como a 

seus familiares e defensores.

Cabe, ainda, às equipes 

de saúde a realização de 

ações de educação em 

saúde no sentido de pre-

venir o contágio das pes-

soas que compartilharão 

o domicílio. (p. 5)

 
GESTORES DE INSTITUIÇÕES DE  
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Realizar ações de formação e educação em saúde 

acerca da COVID-19, dirigida aos diversos profissionais 

que atuam em instituições de privação de liberdade, às 

pessoas privadas de liberdade e aos seus familiares e 

rede ampliada de suporte. (p. 8)
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EQUIPES TÉCNICAS DE SAÚDE DAS UNI-
DADES DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Oportunizar o diálogo entre as institui-

ções e redes que atuam na fiscalização 

e controle social das ILPIs, das Unidades 

Socioeducativas e das Unidades Prisio-

nais, a fim de conj.

DEPEN

Oportunizar o diálogo entre as institui-

ções e redes que atuam na fiscalização 

e controle social das ILPIs, das Unidades 

Socioeducativas e das Unidades Prisio-

nais, a fim de conjugar esforços e ações 

no sentido de garantir o cumprimento 

das medidas de preventivas que evitam 

a propagação do COVID-19, quanto a 

efetividade das normativas jurídicas que 

resguardam o direito a não tortura;

5.5 CIDH. 
Resolução 
n°1/2020, 
Pandemia 
e direitos 
humanos nas 
Américas. 2020. 
(Original em espanhol)

5.6 CIDH. 
Resolução n° 
4/2020. Direitos 
Humanos das 
pessoas com 
Covid-19. 2020 
(Original em espanhol)

80. Adotar 

e s t r a t é g i a s 

acessíveis de 

comunicação 

para informar 

em formatos 

acessíveis sobre evolução, prevenção e 

tratamento.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N°1/2020, PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS 

EN LAS AMÉRICAS. 2020. 

80. Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de informar en 

formatos accesibles sobre evolución, prevención y tratamiento.

32. Para o adequado exercí-

cio dos direitos das pessoas 

com COVID-19, os Estados 

têm a obrigação positiva de 

informar de maneira proati-

va as pessoas sobre seus di-

reitos perante os prestado-

res dos cuidados de saúde, assim como os mecanismos 

de proteção existentes. Inclui também a obrigação de 

facilitar o conhecimento e o acesso a informação cul-

turalmente adequada e particularmente acessível aos 

diferentes grupos da população sobre medidas de pre-

venção e atenção de saúde neste contexto.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N° 4/2020. DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS CON COVID-19. 2020

32. Para el adecuado ejercicio de los derechos de las personas con CO-

VID-19, los Estados tienen la obligación positiva de informar de manera 

proactiva a las personas sobre sus derechos frente a los prestadores de 

salud, así como los mecanismos de protección existentes. Esto también 

incluye la obligación de facilitar el conocimiento y acceso a información 

culturalmente adecuada y particularmente accesible a los distintos gru-

pos de población sobre medidas de prevención y de atención de salud 

en este contexto.
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5.7 CIDH. No 
contexto da 
pandemia 
COVID-19, a 
CIDH apela aos 
Estados para 
que garantam 
os direitos das 
pessoas com 
deficiência. 2020  
(Original em espanhol)

5.8 CUNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSICIONAMENTO 
COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020.  
(Original em inglês)

Adoptar estraté-

gias acessíveis de 

comunicação a fim 

de informar em 

formatos acessí-

veis sobre evolu-

ção, prevenção e 

tratamento.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19, 

LA CIDH LLAMA A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020

Adoptar estrategias accesibles de comunicación a fin de in-

formar en formatos accesibles sobre evolución, prevención 

y tratamiento.

p. 3 (...) as Regras 

Mínimas das Nações 

Unidas para o Trata-

mento dos Reclusos 

(as Regras de Nelson 

Mandela). É impor-

tante ressaltar que 

estas incluem os re-

quisitos para limitar o confinamento dos presos 

por 22 horas ou mais por dia sem contato hu-

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 PREPAREDNESS AND 

RESPONSES IN PRISONS. 2020. 

p. 3 (...) the United Nations Standard Minimum Rules for the Treat-

ment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules). Importantly, these 

include the requirements to limit the confinement of prisoners for 

22 hours or more a day without meaningful human contact to an 

exceptional measure, and never beyond a maximum of 15 conse-

cutive days (prolonged solitary confinement).

p.4 Tailored awareness-raising for prisoners and transparent 

communication channels will be equally important to prepare a 

population already subject to restrictive settings for additional pro-

cedures which may be required to protect their health as well as the 

health of their families and communities.

mano significativo a uma medida excepcional, e 

nunca além de um máximo de 15 dias consecuti-

vos (confinamento solitário prolongado).

p.4 A conscientização personalizada para pesso-

as presas e canais de comunicação transparen-

tes serão igualmente importantes para preparar 

uma população já sujeita ambientes restritivos 

para procedimentos adicionais que possam ser 

necessários para proteger sua saúde, bem como 

a saúde de suas famílias e comunidades.



5.9 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória.  
2020  
(Original em inglês)

É importante enun-

ciar mensagens cla-

ras de que aqueles 

funcionários com 

histórico de viagem 

recente ou prove-

nientes de áreas afe-

tadas que porven-

tura desenvolvam 

sintomas COVID-19 

podem se isolar em 

casa, e que os ges-

tores podem fornecer um alto nível de vi-

gilância e suporte aos seus funcionários. As 

orientações aos visitantes também devem 

ser fornecidas com antecedência ao com-

parecimento às prisões/outras instalações 

de detenção, para que aqueles que têm 

que viajar não sejam prejudicados. (p. 8)

Por fim, antes de embarcar em qualquer 

iniciativa, é absolutamente essencial enga-

jar a população carcerária em atividades 

generalizadas de informação e conscienti-

zação, para que as pessoas na prisão/de-

tenção e visitantes sejam informadas com 

antecedência e entendam os procedimen-

tos a serem adotados, porque são necessá-

rios e como devem ser realizados. É espe-

cialmente importante que sejam explicadas 

medidas restritivas potenciais e que sua 

natureza temporária seja enfatizada. (p. 14)
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[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 

IN PRISONS AND OTHER PLACES OF DETENTION INTERIM 

GUIDANCE. 2020. P. 8 E14

p.8 Clear messaging is important so that staff with recent travel history 

or coming from affected areas who develop COVID-19 symptoms can 

home-isolate and managers can provide a high level of vigilance and 

support of their staff. Advice to visitors should also be provided well in 

advance of their attending the prisons/other detention facilities so that 

those who have to travel are not disadvantaged. 

p. 14 Finally, before embarking on any initiative, it is absolutely essential 

to engage the prison population in widespread information and aware-

ness-raising activities, so that people in prison/detention and visitors are 

informed in advance and understand the procedures to be adopted, why 

they are necessary, and how they are to be carried out. It is especially 

important that any potential restrictive measures are explained and their 

temporary nature emphasized.
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5.10 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres,  
2020.

As medidas de iso-

lamento ou qua-

rentena devem ser 

proporcionais, auto-

rizadas em lei e não 

resultar em confi-

namento solitário 

de fato. Qualquer 

decisão de colocar 

em quarentena ou isolar pessoas em detenção 

só deve ser tomada após uma avaliação médica 

independente e ser proporcional ao risco repre-

sentado. Essa avaliação deve ser comunicada de 

forma transparente às pessoas envolvidas. Além 

disso, a avaliação médica deve permitir que a 

medida seja limitada temporalmente. As qua-

rentenas só devem ser impostas se nenhuma 

medida protetiva alternativa puder ser tomada 

pela administração penitenciária para prevenir 

ou responder à propagação da infecção. Duran-

te o isolamento ou uma quarentena, as condi-

ções e o regime devem, no mínimo, atender aos 

padrões estabelecidos nas Regras Mínimas das 

Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos 

(Regras de Nelson Mandela). Durante uma qua-

rentena ou isolamento, deve haver comunica-

ção aberta e clara por parte da administração 

da prisão, inclusive no que diz respeito ao forne-

cimento de alimentos, bebidas, itens sanitários 

e medicamentos, e contato com o mundo exte-

rior. (p. 8)

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. CORONAVIRUS: 

HEALTHCARE AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN 

PRISON. LONDON, 2020.

Isolation or quarantine measures must be proportionate, 

authorised in law and not result in de facto solitary confine-

ment Any decision to quarantine or isolate people in detention 

should only be taken following an independent medical assess-

ment and be proportionate to the risk posed. This assessment 

should be transparently communicated with the persons con-

cerned. Furthermore, the medical assessment should allow for 

the measure to be time limited. Quarantines should only be 

imposed if no alternative protective measure can be taken by 

the prison management to prevent or respond to the spread 

of the infection. During isolation or a quarantine, the condi-

tions and regime should at a minimum, meet the standards 

set out in the UN Nelson Mandela Rules. During a quarantine 

or isolation there should be open and clear communication 

by prison management, including in regard to the provision of 

food, drinks, sanitary items and medicine, and contact with the 

outside world.



Comunicabilidade, 
visitas e custódia
A comunicabilidade é apontada nos documentos 

como um direito das pessoas presas e um dever do 

Estado, que deve garantir o contato dessas com o 

mundo exterior mesmo durante a pandemia54. As-

sim, os parâmetros preconizam que os impactos da 

implementação de medidas de restrição das visitas 

devem ser avaliados cautelosamente, devido as 

suas consequências psicológicas e materiais, para 

as pessoas privadas de liberdade e, no caso da pri-

meira, para seus familiares também55. 

Insta salientar que em muitos países, os familiares 

das pessoas presas são os que garantem que essas 

tenham acesso a itens de primeira necessidade, por isso há enunciados normativos no sentido de proibir 

que a pandemia sirva de justificativa para a proibição da entrada de custódia nas unidades prisionais56 

e determinando a ampliação do rol dos artigos que podem ser enviados pelos familiares durante o perí-

odo57. Extraímos também que alterações no regime de visitas devem ser informados e justificados para 

as pessoas presas, seus familiares, defensores e ao juízo, devendo ser garantidas medidas alternativas 

para comunicação58. Os documentos apontam também protocolos para a realização de visitas objeti-
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6
54 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 

Janeiro: ALERJ, 2020. p.5 e 6; CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas 
de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. 2020; UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and 
responses in prisons. 2020.

55 • OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. 
p.8 e 21; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. p.6.

56 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 11, parágrafo único; MNPCT. Análise sobre 
Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. 
p.5 e 6; SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la 
pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. Ponto 91.

57 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 9°, IV.

58 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 11; OMS. Preparedness, prevention and control 
of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.8 e 22; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 11, VI; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições 
de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.5, 6 e 8; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. 
Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020..p.2;SPT. 
Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de 
la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, 9K; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human 
rights of people in prison. Londres, 2020. p.6; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties 
and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, Ponto 11.
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vando prevenir e combater a disseminação de 

Covid-19 nas unidades prisionais59.

No entanto, o que se delineou na realidade car-

cerária brasileira, a partir do início da pandemia, 

foi a imposição de incomunicabilidade para as 

pessoas privadas de liberdade, ao passo que 

medidas alternativas não foram empregadas – 

ou foram, mas de maneira não satisfatória - pe-

las Secretarias de Administração Penitenciária. 

O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania aborda 

as implicações das políticas implementadas pelo 

Estado em levantamento publicado na platafor-

ma Covid nas Prisões:

59 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 11, III, IV e V; CIDH. La CIDH urge a los Estados 
a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. 
2020. ; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 
2020. p.8.

59 •  RODRIGUES, Amanda Caroline Rodrigues; SANTOS, Emilyn Natirrê; FREITAS, Heloísa; MAIA, Raissa. Impedir as visitas 
nas prisões agrava as violações de direitos durante a pandemia. Covid nas Prisões, 2020. Disponível em: https://www.
covidnasprisoes.com/blog/impedir-as-visitas-nas-prisoes-agrava-as-violacoes-de-direitos-durante-a-e2aee8c1-61cb-4742-
9138-229ea3231cc7

Com a justificativa de frear a dissemina-

ção do coronavírus no cárcere, todas as 

unidades prisionais do país suspenderam 

as visitas de amigos e familiares. Ainda 

que temporária, a perda desse direito 

essencial prejudicou o vínculo familiar e 

afetivo da população encarcerada. Como 

efeito colateral, presos e presas passaram 

a não poder contar com os alimentos e 

itens básicos de higiene pessoal que eram 

levados através das visitas e que o Estado 

segue negligenciando com o seu dever de 

fornecê-los.

O impacto dessa situação na vida das 

mulheres presas possui proporções am-

pliadas, uma vez que, em sua maioria, são 

mães e as principais ou únicas responsá-

veis pelo núcleo afetivo e financeiro de suas famí-

lias. A maternidade no cárcere já enfrenta inúme-

ros desafios e obstáculos que se agravam com a 

suspensão das visitas.

Diante da impossibilidade de realizar encontros 

presenciais, alguns estados adotaram as chama-

das “visitas virtuais”, na tentativa de proporcionar 

algum contato dos presos e presas com suas famí-

lias, que em muitos casos ficaram meses incomu-

nicáveis. Todavia, essa alternativa ainda apresenta 

muitas fragilidades, que vão desde as desigualda-

des de acesso à tecnologias e à internet, até a falta 

de informações sobre a existência e funcionamen-

to dessa alternativa nas prisões.

6.1 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. 
Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2020. 

Gestores, equipes 

técnicas e profissio-

nais de outras áreas 

das unidades preci-

sam garantir o conta-

to das pessoas priva-

das de liberdade com 

o mundo exterior. 

Nesse sentido, tor-

na-se fundamental: o 

repasse de informa-

ções confiáveis sobre os temas afetos à pandemia; 

viabilização de critérios para visitas de familiares 



de forma segura; manutenção de rece-

bimento de itens levados por familiares, 

que têm entrega autorizada, garantindo 

a higienização desses; alternativas de co-

municação, à exemplo da intensificação 

de contatos telefônicos e videoconferên-

cia. Às pessoas em privação de liberdade 

é garantido o direito à comunicação para 

fora do estabelecimento institucional, haja 

visto que a incomunicabilidade é uma vio-

lação que afronta direito a se comunicar e 

a denunciar situação de ameaça, tortura, 

tratamento cruel desumano e degradante. 

(p. 5-6)

Gestores de Instituições de Privação de Li-

berdade - Implementar medidas que asse-

gurem a regularidade de contato da pessoa 

privada de liberdade com seus familiares, 

por meios alternativos às visitas (canais de 

comunicação abertos e amplamente divul-

gados para informar/tirar dúvidas/orientar 

os familiares sobre a situação das pessoas 

privação de liberdade, telefonemas, cartas 

e outros meios de comunicação) nos casos 

relacionados ao público de risco, suspeitos 

ou confirmados de Coronavírus e, ainda, 

nas unidades que forem proibidas visitas 

familiares. (p. 8)

Governos Estaduais e do Distrito Federal- 

Manter o recebimento de itens levados 

pelos familiares, garantindo a higieniza-

ção dos bens que são autorizados a en-

trada nos espaços de privação de liberda-

de. (p. 10)

6.2 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados a 
garantir a saúde 
e a integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

Da mesma forma, a CIDH 

adverte que a adoção des-

sas medidas não pode, em 

hipótese alguma, justificar o 

confinamento ou a incomu-

nicabilidade absoluta. Nessa 

medida, os Estados da re-

gião devem acompanhar as 

referidas restrições com ou-

tras políticas ou programas 

compatíveis com o direito à 

integridade pessoal e à saú-

de das pessoas privadas de liberdade, como a amplia-

ção dos horários ao ar livre ou a otimização de espaços 

e períodos de lazer. (...)

Da mesma forma, as autoridades penitenciárias de-

vem evitar o ingresso de pessoas externas às unidades 

de detenção sem a devida verificação prévia, como for-

ma de conter a disseminação do vírus.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA SALUD Y 

LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y SUS 

FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. 2020

Asimismo, la CIDH advierte que la adopción de estas medidas no puede 

justificar bajo ningún motivo el encierro, confinamiento o la incomunica-

ción absoluta. En tal medida, los Estados de la región deben acompañar 

dichas restricciones con otras políticas o programas compatibles con el 

derecho a la integridad personal y la salud de las personas privadas de 

libertad como la ampliación de horarios al aire libre o la optimización de 

espacios y tiempos de esparcimiento. (...)

Asimismo, las autoridades penitenciarias deben prevenir el ingreso de 

personas externas a las unidades de detención sin el debido chequeo 

previo, como forma de detener la propagación del virus.
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p. 3 (...) e 

abster-se 

de suspen-

der com-

pletamente 

os contatos 

familiares. 

Sob nenhu-

ma circunstância, as medidas relativas ao 

COVID-19 nas prisões devem constituir tra-

tamento desumano ou degradante.

6.3 UNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSICIONAMENTO 
COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020. 
(Original em inglês)

6.4 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória. 
2020 
(Original em inglês)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 

PREPAREDNESS AND RESPONSES IN PRISONS. 

2020.

p. 3 (...) and to abstain from suspending family con-

tacts altogether. Under no circumstances whatsoever 

must COVID-19 measures in prisons amount to inhu-

mane or degrading treatment.

As decisões para limitar ou res-

tringir as visitas precisam con-

siderar o impacto particular no 

bem-estar mental dos presos e 

os níveis crescentes de ansieda-

de que a separação dos filhos e 

do mundo exterior pode causar. 

(p. 8)

A gestão da prisão/detenção 

deve aumentar o nível de infor-

mações sobre o COVID-19 proa-

tivamente compartilhadas com pessoas detidas. As res-

trições, incluindo uma limitação de visitantes, precisam 

ser cuidadosamente explicadas com antecedência e 

medidas alternativas para fornecer contato com a famí-

lia/amigos – por exemplo, chamadas telefônicas ou por 

videoconferência – devem ser introduzidas. (p. 9)

A suspensão temporária das visitas presenciais às uni-

dades prisionais precisará ser cuidadosamente consi-

derada de acordo com as avaliações locais de risco e 

em colaboração com colegas de saúde pública, e deve 

incluir medidas para mitigar o impacto negativo que 

tal medida provavelmente terá sobre a população car-

cerária. O impacto específico e desproporcional sobre 

diferentes tipos de presos, bem como sobre as crian-

ças que vivem com seus pais na prisão, deve ser con-

siderado. (p. 21)

As medidas que podem ser consideradas incluem, con-

forme apropriado, restrição de visitas familiares, redu-

ção do número de visitantes e/ou duração e frequência 

de visitas, e introdução de videoconferência (por exem-

plo, Skype) para familiares e representantes do sistema 

judiciário, como assessores jurídicos. (p. 22)
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[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL 

OF COVID-19 IN PRISONS AND OTHER PLACES OF 

DETENTION INTERIM GUIDANCE. 2020. 

Decisions to limit or restrict visits need to consider the parti-

cular impact on the mental well-being of prisoners and the in-

creased levels of anxiety that separation from children and the 

outside world may cause. (p.8 ) 

Prison/detention management should increase the level of in-

formation on COVID-19 proactively shared with people in de-

tention. Restrictions, including a limitation of visitors, need to 

be carefully explained in advance and alternative measures to 

provide contact with family/friends, e.g. phone or Skype calls, 

should be introduced. (p.9)

A temporary suspension of on-site prison visits will need to be 

carefully considered in line with local risk assessments and in 

collaboration with public health colleagues, and should include 

measures to mitigate the negative impact such a measure is likely 

to have on the prison population. The specific and disproportio-

nate impact on different types of prisoners, as well as on children 

living with their parent in prison, must be considered. (p. 21) 

Measures that may be considered include, as appropriate, res-

triction of family visits, reducing visitor numbers and/or dura-

tion and frequency of visits, and introduction of video conferen-

cing (e.g. Skype) for family members and representatives of the 

judicial system, such as legal advisers. (p.22)

6.5 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres, 2020. 

Em muitos países, 

é comum que os 

visitantes tragam 

suprimentos de ali-

mentos, bebidas, 

itens sanitários e 

medicamentos aos 

prisioneiros. Além 

disso, restringir as 

visitas de representantes legais pode trazer au-

mento dos níveis de ansiedade e impacto sobre 

o direito a julgamentos justos. Para os cuidado-

res, a separação dos filhos pode trazer uma série 

de consequências tanto para o cuidador quanto 

para a(s) criança(s) afetada(s). Qualquer decisão 

deve ser comunicada prontamente a todas as 

pessoas afetadas, com informações claras sobre 

as restrições e períodos de tempo para revisão 

ou levantamento de tais políticas. (p. 6)

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. CORONAVIRUS: 

HEALTHCARE AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN 

PRISON. LONDON, 2020. 

In many countries it is common for visitors to bring prisoners 

supplies of food, drinks, sanitary items and medicine. Further-

more, restricting visits from legal representatives can bring in-

creased levels of anxiety and impact on the right to fair trials. 

For caregivers, separation from children can bring a whole host 

of consequences for both the caregiver and the child(ren) af-

fected. Any decision should be communicated promptly to all 

people affected with clear information on the restrictions and 

time periods for review or lifting of such policies. (p.6)
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I – comunicação prévia ao juízo competente 

acerca de qualquer alteração no regime de 

visitas e entrega de itens às pessoas priva-

das de liberdade, particularizando as razões 

que fundamentaram a decisão, o caráter 

provisório da medida e o prazo estimado 

para sua duração ou reavaliação;

II –  notificação prévia ao defensor, familiares e 

visitantes acerca de qualquer alteração no 

regime de visitas e entrega de itens às pes-

soas privadas de liberdade, indicando as ra-

zões que fundamentaram a decisão, o cará-

ter provisório da medida e o prazo estimado 

para sua duração ou reavaliação;
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6.6 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

Art. 9°IV Abasteci-

mento de remédios 

e fornecimento obri-

gatório de alimenta-

ção e itens básicos 

de higiene pela Admi-

nistração Pública e a 

ampliação do rol de itens permitidos e do quan-

titativo máximo de entrada autorizada de medi-

camentos, alimentos e materiais de limpeza e 

higiene fornecidos por familiares e visitantes;

Art. 11. Quanto às regras de visitação em esta-

belecimentos prisionais e unidades socioeduca-

tivas, recomendar aos magistrados que zelem 

pela elaboração de plano de contingência pelos 

gestores competentes, o qual deverá observar 

preferencialmente os seguintes aspectos:

III – obrigatoriedade de higienização dos espaços 

de visitação e fornecimento de máscaras e 

itens de proteção individual aos visitantes, 

conforme o  protocolo sanitário;

IV –  proibição da entrada de visitantes que apre-

sentem febre ou sintomas respiratórios 

associados à Covid-19 e encaminhamento 

para o serviço de saúde de referência;

V –  adoção prioritária do fracionamento da visi-

tação em diferentes dias e horários, a fim de 

reduzir o número de pessoas que circulam 

nos locais e assegurar a manutenção de dis-

tância respiratória segura;

VI – previsão de medidas alternativas compen-

satórias às restrições de visitas, facilitando a 

utilização de outros meios de comunicação.

Art. 11 Parágrafo único Na hipótese de restri-

ção de visitas, não poderá ser limitado o for-

necimento de alimentação, medicamentos, 

vestuário, itens de higiene e limpeza trazidos 

pelos visitantes.
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6.8 UNODC, 
OMS, ONUSIDA, 
ACNUR. 
Declaração 
conjunta da 
UNODC, OMS, 
ONUSIDA, 
ACNUR sobre 
a Covid-19 
em prisões 
e ambientes 
fechados. 
2020.p.2

As restrições que 

podem ser impostas 

devem ser neces-

sárias, informadas 

com base em provas, 

proporcionais (ou 

seja, a opção menos 

restritiva) e não ar-

bitrárias. O impacto 

perturbador de tais 

medidas deve ser 

ativamente mitigado, 

por exemplo, através 

de um melhor acesso a telefones ou comunica-

ções digitais, caso as visitas sejam limitadas

6.7 SPT. 
Pautas do 
Subcomitê 
para os 
Estados-
parte e os 
mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 
2020 
(Original em inglês)

9l) Permitam que os fa-

miliares ou parentes 

continuem fornecendo 

alimentos e outros supri-

mentos aos detidos, de 

acordo com as práticas 

locais e respeitando de-

vidamente as medidas de 

proteção necessárias;

9k) Quando os regimes 

de visita se restrinjam 

por motivos de saúde, 

proporcionem suficien-

tes métodos alternati-

vos compensatórios - como telefone, internet e 

e-mail, além da comunicação por vídeo e outros 

meios eletrônicos adequados - para que as pes-

soas detidas mantenham contato com suas fa-

mílias e com o mundo exterior. Esses métodos 

de contato devem ser facilitados e fomentados, 

além de serem frequentes e gratuitos.

[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS ESTADOS 

PARTES Y LOS MECANISMOS NACIONALES DE 

PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE LA 

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19). 2020. 

As restrições que podem ser impostas devem ser necessárias, 

informadas com base em provas, proporcionais (ou seja, a op-

ção menos restritiva) e não arbitrárias. O impacto perturbador 

de tais medidas deve ser ativamente mitigado, por exemplo, 

através de um melhor acesso a telefones ou comunicações di-

gitais, caso as visitas sejam limitadas



Prevenção ao contágio 
dentro das unidades pri-
sionais
Outro eixo que se destaca a partir da leitura dos 

documentos é o que diz respeito às medidas de 

prevenção à disseminação do vírus dentro das 

prisões. Essa categoria comporta ditames que li-

mitam a circulação de pessoas dentro das unida-

des prisionais61, que indicam a necessidade de 

se evitar o transporte compartilhado de presos62, 

que determinam o fornecimento ininterrupto de 

água63, o respeito ao banho de sol64, e a adequa-

ção da unidade aos parâmetros mínimos exigidos 

tanto na esfera nacional quanto internacional65. O 

abastecimento de remédios, alimentos e itens de higiene, bem como a adoção de medidas preventivas 

de higiene66 (e.g. a instalação de dispensadores de álcool em gel)67, também são medidas sistematiza-

das nesta categoria.
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7
61 • OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.9.

62 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 9°, VI; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p11.

63 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 9°, V; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.4, 5 e 10.

64 • SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, 9i; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States 
Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, 9.9.

65 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente 
a la pandemia del COVID-19. 2020 ; CIDH. Resolução n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020., Ponto 
47 e 78; CIDH. La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en Brasil, frente a 
la pandemia del COVID-19. 2020;OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of 
detention Interim guidance. 2020. p.9.

66 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 9°, IV; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.10; CIDH. Resolução 
n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020., Ponto 47; CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la 
salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. 2020.

67 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 9°, III; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.4 e 5; CIDH. La CIDH 
urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia 
del COVID-19. 2020. ; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a 
Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020. p.1;SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos 
nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, Ponto 9j;OMS. 
Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.9 e 19; 
SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to 
the Coronavirus Pandemic. 2020, Ponto 9.10.
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Um impedimento substancial ao atendimento 

dessas medidas é, mais uma vez, a superlotação 

das unidades prisionais. Mesmo antes da pande-

mia de Covid-19, esse já era um dos elementos 

determinantes para a disseminação de doenças 

tratáveis que, no cárcere, tornam-se fatais. Essa 

tendência é tragicamente ilustrada na grave inci-

dência da tuberculose na população prisional68. 

Relatório do MEPCT/RJ de 2019 sinalizava para 

os perigos de surto de doenças infecciosas nas 

prisões do estado do Rio de Janeiro, relatando as 

tensões advindas de três casos de meningite den-

tro do sistema69. O tratamento, nestes casos, obe-

decia a um protocolo previamente determinado, 

uma vez que a doença já era conhecida. Mesmo 

assim, já se apontavam os desafios de contenção 

de doenças infectocontagiosas, que foram severa-

mente agravados com a natureza desconhecida 

do coronavírus.

Considerando a naturalização da superlotação 

em unidades prisionais, o esforço de prevenção 

à disseminação do vírus deveria se orientar pelo 

horizonte do desencarceramento, com vistas à re-

dução da população privada de liberdade70. Não 

sendo esse horizonte perseguido pelo Poder Judi-

ciário em conjunto com administração prisional, 

medidas como instalação de dispensadores de 

álcool em gel, por exemplo, tem sua eficácia res-

tringida a um plano quase simbólico.

68 • SANCHEZ, Alexandra Roma et al. A tuberculose nas prisões do Rio de Janeiro, Brasil: uma urgência de saúde pública. Cad. 
Saude Publica, vol. 23, n. 3, 2007, p. 545-552.

69 • MEPCT/RJ. Relatório Anual Do Mecanismo Estadual De Prevenção E Combate À Tortura Do Rio De Janeiro. Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2019.

70 • SANCHEZ, Alexandra et al. COVID-19 nas prisões: um desafio impossível para a saúde pública?. Cad. Saúde Pública, Rio de 
Janeiro, v. 36, n. 5, 2020.

A gestão prisional/

detenção deve consi-

derar a implementa-

ção de medidas para 

limitar a mobilidade 

das pessoas dentro 

do sistema prisional/

detenção e/ou limitar 

o acesso de funcioná-

rios e visitantes não 

essenciais aos presí-

dios e outros locais de detenção, dependendo do 

nível de risco no país/área específico. O impacto 

psicológico dessas medidas precisa ser considera-

do e mitigado o máximo possível, e o apoio emo-

cional e material básico para as pessoas afetadas 

na prisão deve estar disponível.

Controles ambientais e de engenharia destinados 

a reduzir a disseminação de patógenos e contami-

nação de superfícies e objetos inanimados devem 

ser implementados; isso deve incluir espaço ade-

quado entre as pessoas, troca de ar adequada e 

desinfecção de rotina do ambiente (de preferência 

pelo menos uma vez ao dia). (p. 9)

Se possível, distribuidores de sabão líquido mon-

tados na parede, toalhas de papel e caixas de pe-

dais operadas a pé devem ser disponibilizados e 

tornados acessíveis em áreas chave como banhei-

ros, chuveiros, academias, cantinas e outras áreas 

7.1 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória. 2020 
(Original em inglês)
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comuns de alto tráfego para facilitar a higiene re-

gular das mãos. (p. 19)

12.3 MEDIDAS AMBIENTAIS

Os procedimentos de limpeza e desinfecção am-

biental devem ser seguidos de forma consistente e 

correta. A limpeza com detergentes domésticos e 

desinfetantes e com produtos desinfetantes que são 

seguros para uso em ambientes prisionais deve ser 

usada para limpeza geral de precaução. O pessoal de 

limpeza deve estar ciente dos fatos da infecção pelo 

COVID-19 para garantir que eles limpem as superfícies 

ambientais regularmente e minuciosamente. Eles de-

vem ser protegidos contra a infecção por COVID-19 e 

usar luvas descartáveis ao limpar ou manusear super-

fícies, roupas ou lençóis sujos com fluidos corporais, e 

devem realizar a higiene das mãos antes e depois de 

remover as luvas. (p. 20)

[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL 

OF COVID-19 IN PRISONS AND OTHER PLACES OF 

DETENTION INTERIM GUIDANCE. 2020. 

Prison/detention management should consider implementing 

measures to limit the mobility of people within the prison/de-

tention system and/or to limit access of non-essential staff and 

visitors to prisons and other places of detention, depending on 

the level of risk in the specific country/area. The psychological 

impact of these measures needs to be considered and miti-

gated as much as possible, and basic emotional and practical 

support for affected people in prison should be available. (p.9)

 Environmental and engineering controls intended to reduce 

the spread of pathogens and contamination of surfaces and 

inanimate objects should be in place; this should include pro-

vision of adequate space between people,19 adequate air ex-

change, and routine disinfection of the environment (prefera-

bly at least once daily). (p.9)

If possible, wall-mounted liquid soap dispensers, paper towels 

and foot-operated pedal bins should be made available and 

accessible in key areas such as toilets, showers, gyms, cante-

ens and other high-traffic communal areas to facilitate regular 

hand hygiene. (p.19)

12.3 Environmental measures

Environmental cleaning and disinfection procedures must be 

followed consistently and correctly. Cleaning with water and 

household detergents and with disinfectant products that are 

safe for use in prison settings should be used for general pre-

cautionary cleaning. Cleaning personnel should be made aware 

of the facts of COVID-19 infection to ensure that they clean en-

vironmental surfaces regularly and thoroughly. They should be 

protected from COVID-19 infection and wear disposable gloves 

when cleaning or handling surfaces, clothing or linen soiled 

with body fluids, and should perform hand hygiene before and 

after removing gloves. (p.20)

7.2 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020. 

Art. 9o Recomendar 

aos magistrados que, 

no exercício de suas 

atribuições de fisca-

lização de estabele-

cimentos prisionais e unidades socioeducativas, 

zelem pela elaboração e implementação de um 

plano de contingências pelo Poder Executivo que 

preveja, minimamente, as seguintes medidas: 

III – adoção de medidas preventivas de higiene, 

tais como aumento da frequência de limpe-

za de todos os espaços de circulação e per-

manência das pessoas custodiadas e priva-

das de liberdade, com atenção especial para 

higienização de estruturas metálicas e alge-

mas, instalação de dispensadores de álcool 

gel nas áreas de circulação, entre outros;
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IV – Abastecimento de remédios e fornecimento 

obrigatório de alimentação e itens básicos 

de higiene pela Administração Pública e a 

ampliação do rol de itens permitidos e do 

quantitativo máximo de entrada autorizada 

de medicamentos, alimentos e materiais de 

limpeza e higiene fornecidos por familiares 

e visitantes;

V – fornecimento ininterrupto de água para as 

pessoas privadas de liberdade e agentes pú-

blicos das unidades ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, ampliação do fornecimento ao 

máximo da capacidade instalada;

VI – Adoção de providências para evitar o trans-

porte compartilhado de pessoas privadas 

de liberdade, garantindo-se manutenção de 

distância respiratória mínima e a salubrida-

de do veículo;

7.3 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 
2020. 

GOVERNOS ESTA-
DUAIS E DO DIS-
TRITO FEDERAL

Assegurar meios 

de transporte e os 

profissionais em 

número suficiente 

para a transferên-

cia de pessoas pri-

vadas de liberdade aos serviços de saúde. (p. 11)

Os espaços de privação de liberdade devem se-

guir os protocolos e as orientações publicadas 

pelo Ministério da Saúde sobre o Coronavírus, 

como garantir (...) a lavação das mãos com água 

corrente e sabão diversas vezes ao dia. (p. 4)

Outro aspecto fundamental diz respeito à higie-

nização pessoal e do ambiente. Nessa situação 

de pandemia impera a urgência de garantia do 

acesso à água e itens de higiene pessoal, de for-

ma ininterrupta, extinguindo-se práticas de ra-

cionamento. (p. 5)

GOVERNO FEDERAL

Garantir imediatamente, o apoio financeiro aos 

estados e unidade federativa para compra e distri-

buição de insumos em quantidade suficiente para 

o atendimento de demandas de pessoas privadas 

de liberdade em Unidades Prisionais, Unidades 

Socioeducativas, Hospitais Psiquiátricos, Institui-

ções de Longa Permanência para Idosos e de Aco-

lhimento para crianças, adolescentes, pessoas em 

situação de rua, mulheres e estrangeiros; (p. 9-10)

GOVERNOS ESTADUAIS  
E DO DISTRITO FEDERAL

Garantir imediatamente insumos em quantidade 

suficiente ao atendimento de demandas de pesso-

as privadas de liberdade em Unidades Prisionais, 

Unidades Socioeducativas, Hospitais Psiquiátricos, 

Instituições de Longa Permanência para Idosos e 

de Acolhimento para crianças, adolescentes, pes-

soas em situação de rua, mulheres e estrangeiros;

Vetar racionamento de água nos estabeleci-

mentos de privação de liberdade, de modo a 

garantir fornecimento ininterrupto, a fim que 

não haja restrição a banhos, lavagem de mão e 

descargas sanitárias.

SECRETARIAS ESTADUAIS DE SAÚDE

Garantir a distribuição de medicamentos e outros 

insumos de saúde em quantidade suficiente para 

todas as unidades de privação de liberdade. (p. 10)
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7.4 SPT. Pautas 
do Subcomitê 
para os Estados-
parte e os 
mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020 
(Original em espanhol)

7.5 CIDH. A CIDH 
insta os Estados 
a garantir 
a saúde e a 
integridade das 
pessoas privadas 
de liberdade e de 
suas famílias em 
face da pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

9i) Respeitem os 

requisitos mínimos 

para a prática diá-

ria de exercício ao 

ar livre, tendo em 

consideração, ao 

mesmo tempo, as 

medidas necessá-

rias para fazer face 

à atual pandemia;

9j) Assegurem o 

fornecimento gra-

tuito de meios e suprimentos suficientes para 

todas aquelas pessoas que permaneçam de-

tidas, a fim de garantir que possam manter o 

mesmo nível de higiene pessoal que deve ser 

seguido pela população como um todo.

A Comissão Inte-

ramericana de Di-

reitos Humanos 

(CIDH) no marco 

de sua Sala de Co-

ordenação e Res-

posta Oportunida 

e Integrada à Crise 

da Pandemia do 

COVID-19 (SACROI 

COVID-19), urge 

aos Estados a enfrentar a gravíssima situação 

das pessoas privadas de liberdade na região e 

adotar medidas urgentes para garantir a saúde 

e a integridade dessa população e de suas famí-

lias, frente aos efeitos da pandemia do Covid-19, 

assim como assegurar condições dignas e ade-

quadas de detenção nos centros de privação de 

liberdade, em conformidade com os parâmetros 

interamericanos de direitos humanos. Em par-

ticular, a Comissão insta aos Estados a reduzir 

a superlotação nos centros de detenção como 

uma medida de contenção da pandemia. (...)

Em caso de suspensão total das visitas como me-

dida preventiva, a CIDH lembra que, em muitos 

casos, são os familiares e visitantes das pessoas 

privadas de liberdade que, na prática, fornecem 

alimentos, artigos de higiene pessoal e de hi-

giene, entre outros. Por isso, os Estados devem 

garantir o abastecimento de artigos de primei-

ra necessidade, higiene e alimentação, sem os 

quais não é possível garantir condições dignas 

de vida e saúde às pessoas detidas. Da mesma 

forma, a CIDH adverte que a adoção dessas me-

didas não pode, em hipótese alguma, justificar 

o confinamento ou a incomunicabilidade abso-

luta. Nessa medida, os Estados da região devem 

acompanhar as referidas restrições com outras 

políticas ou programas compatíveis com o direi-

[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS ESTADOS 

PARTES Y LOS MECANISMOS NACIONALES DE 

PREVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE LA 

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19). 2020

9i) Respeten los requisitos mínimos de práctica diaria de ejerci-

cio al aire libre, teniendo en cuenta al mismo tiempo las medi-

das necesarias para hacer frente a la actual pandemia;

9j) Velen por que se proporcionen de manera gratuita los me-

dios y suministros suficientes para todas aquellas personas 

que permanezcan detenidas, a fin de garantizar que puedan 

mantener el mismo nivel de higiene personal que el que ha de 

seguir la población en su conjunto.
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to à integridade pessoal e à saúde das pessoas 

privadas de liberdade, como a ampliação dos 

horários ao ar livre ou a otimização de espaços e 

períodos de lazer. (...)

Nesse sentido, e considerando o contexto da 

pandemia do vírus COVID-19, no que concerne 

a proteção dos direitos das pessoas privadas de 

liberdade, a Comissão recomenda aos Estados:

3.  Adequar as condições de detenção das pes-

soas privadas de liberdade, particularmente 

no que diz respeito à alimentação, saúde, sa-

neamento e medidas de quarentena para im-

pedir o contágio intramuros do COVID-19. Em 

particular, garantir que todas as unidades te-

nham atenção médica e prover especial aten-

ção às populações em particular situação de 

vulnerabilidade, incluindo idosos.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA 

SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD Y SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA 

DEL COVID-19. 2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 

marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Inte-

grada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 (SACROI 

COVID-19), urge a los Estados enfrentar la gravísima situación de las 

personas privadas de la libertad en la región y a adoptar medidas 

urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y 

de sus familias, frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así 

como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención en 

los centros de privación de la libertad, de conformidad con los están-

dares interamericanos de derechos humanos. En particular, la Co-

misión insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros 

de detención como una medida de contención de la pandemia. (...)

En caso de la suspensión total de visitas como medida preventiva, 

la CIDH recuerda que, en muchos casos, son los familiares y visitan-

tes de las personas privadas de la libertad quienes en la práctica 

realizan el abastecimiento de alimentos, objetos de aseo personal 

e higiene, entre otros. Por tal motivo, los Estados deberán asegu-

rar el suministro de elementos de primera necesidad, higiene y ali-

mentación, sin los cuales no es posible garantizar condiciones de 

vida digna y salud para las personas detenidas. Asimismo, la CIDH 

advierte que la adopción de estas medidas no puede justificar bajo 

ningún motivo el encierro, confinamiento o la incomunicación ab-

soluta. En tal medida, los Estados de la región deben acompañar 

dichas restricciones con otras políticas o programas compatibles 

con el derecho a la integridad personal y la salud de las personas 

privadas de libertad como la ampliación de horarios al aire libre o 

la optimización de espacios y tiempos de esparcimiento. (...)

En este sentido y considerando el contexto de la pandemia del vi-

rus COVID-19, en cuanto a la protección de los derechos de las per-

sonas privadas de libertad, la Comisión recomienda a los Estados:

3.  Adecuar las condiciones de detención de las personas  priva-

das de libertad particularmente en lo que respecta a alimen-

tación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para 

impedir el contagio intramuros del COVID-19. Garantizar en 

particular que todas las unidades cuenten con atención médi-

ca y proveer especial atención a las poblaciones en particular 

situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

7.6 CIDH. 
Resolução 
n°1/2020, 
Pandemia  
e direitos  
humanos nas 
Américas. 2020. 
(Original em espanhol)

47. Adequar as con-

dições de detenção 

das pessoas priva-

das de liberdade, 

em particular no que 

se refere à alimenta-

ção, saúde, sanea-

mento e medidas de 

quarentena para prevenir o contágio intramuros 

da COVID-19, garantindo em particular que to-

das as unidades contem com atenção médica.
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7.7 CIDH. A CIDH 
expressa sua 
preocupação 
pela situação das 
pessoas privadas 
de liberdade no 
Brasil, em face 
da pandemia da 
COVID-19. 2020 
(Original em espanhol)

Da mesma forma, 

o Estado deve ade-

quar as condições 

de detenção para 

evitar o contágio e 

tratar o COVID-19. 

A esse respeito, a 

CIDH insta o Estado 

a seguir as diretri-

zes na matéria, emitidas pela Organização Mun-

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N°1/2020, PANDEMIA Y DERECHOS 

HUMANOS EN LAS AMÉRICAS. 2020

47. Adecuar las condiciones de detención de las personas pri-

vadas de libertad particularmente en lo que respecta a ali-

mentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena 

para impedir el contagio intramuros del COVID-19, garan-

tizando en particular que todas las unidades cuenten con 

atención médica.

78. Ajustar los entornos físicos de privación de la libertad y 

atención médica, tanto en instituciones públicas como en 

privadas, para que las personas con discapacidad puedan 

gozar de la mayor independencia posible y acceder a me-

didas como el aislamiento social y el lavado frecuente de 

manos, entre otras.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EN BRASIL, FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. 2020

De igual manera, el Estado debe adecuar las condiciones de de-

tención para evitar el contagio y dar tratamiento al COVID-19. Al 

respeto, la CIDH insta al Estado a seguir las directrices en la ma-

teria, emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). La adopción 

de estas medidas es de especial urgencia considerando que las 

consecuencias de la pandemia representan un mayor riesgo para 

la vida, salud e integridad de las personas privadas de libertad.

78. Ajustar os ambientes físicos de privação de 

liberdade e atenção médica, tanto em insti-

tuições públicas como privadas, para que as 

pessoas com deficiência possam desfrutar 

da maior independência possível e ter aces-

so a medidas como o isolamento social e la-

var frequentemente as mãos, entre outras.

dial da Saúde (OMS) e pelo Comitê Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV). A adoção dessas medi-

das é de especial urgência, considerando que as 

consequências da pandemia representam um ris-

co maior para a vida, a saúde e a integridade das 

pessoas privadas de liberdade.

7.8 UNODC, OMS, 
ONUSIDA, ACNUR. 
Declaração 
conjunta da 
UNODC, OMS, 
ONUSIDA, ACNUR 
sobre a Covid-19 
em prisões 
e ambientes 
fechados.  
2020. p.1.

Uma resposta rápi-

da e firme destina-

da a garantir uma 

custódia saudável 

e segura, e redu-

zir a superlotação, 

é essencial para 

mitigar o risco de 

entrada e propa-

gação da COVID-19 

em prisões e ou-

tros locais de privação de liberdade. Reforçar a 

limpeza e a higiene nos locais de privação de li-

berdade é fundamental para evitar a entrada ou 

limitar a propagação do vírus.



Cuidado e treinamento 
das equipes que 
trabalham nas unidades 
prisionais
A análise dos documentos também evidencia, en-

quanto um foco prioritário de atuação, o cuidado e 

o treinamento das equipes que trabalham nas uni-

dades prisionais. Há normativas prevendo especifica-

mente o fornecimento de EPIs para essas71, o dever 

de treiná-las e informá-las sobre as medidas de pre-

venção e combate ao vírus72 e a necessidade de ga-

rantir sistemas de cuidado, como turnos de reveza-

mento para trabalhadores73. Apesar de significativas 

iniciativas dos estudos prisionais em compreender a 

prisão em seu aspecto territorial, inserindo-a na cidade e articulando-a com dimensões “extramuros”74, 
prevalece um senso comum do cárcere como um mundo apartado. Normativas que estabelecem o cui-

dado e treinamento de trabalhadores de unidades prisionais frequentemente se confrontarão com essas 

complexidades. Agentes penitenciários, funcionários, equipe médica e psicossocial são atingidos, ainda 

que por via transversa, pela banalização da violência nas prisões.

Nota técnica produzida pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB)/FGV a partir de um questionário realiza-

do com 613 agentes penitenciários/policiais penais destacou que pouco menos da metade relatou ter recebi-

do equipamentos de proteção individual (EPIs), número que diminui de forma significativa na região Norte75.  
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8
71 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 9°, VIII; MNPCT. Análise sobre Medidas 

Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.10; CIDH. 
La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a 
la pandemia del COVID-19. 2020. ; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of 
detention Interim guidance. 2020. p.9, 14 e 24; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights 
of people in prison. Londres, 2020. p.10; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and 
National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, Ponto 9. 18.

72 • OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p. 
9, 14 e 24; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. 
p.10; UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020;

73 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.8.

74 • GODOI, Rafael et al. Espacializando A Prisão: A conformação dos parques penitenciários em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
Novos estudos CEBRAP, vol.38, no.3, 2019, pp. 591-611.

75 • FGV. Núcleo de Estudos da Burocracia. Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP). Nota Técnica: A 
Pandemia de COVID-19 e os(as) agentes prisionais/policiais penais no Brasil. 2ª fase. 2020.
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No Rio de Janeiro, o Sindicato dos Servidores do 

Sistema Penal denunciava, em maio, que pro-

pôs à SEAP um sistema de rodízio de servidores, 

sem sucesso76.

Ainda segundo a nota produzida pelo NEB/FGV, 

apontou-se que 82,2% dos profissionais rela-

taram que as tensões entre os(as) presos(as) 

aumentaram. Embora trate-se de um estudo 

exploratório, seus resultados corroboram com 

uma hipótese bastante factível: a falta de prepa-

ro das equipes, frente ao gigantesco desafio de 

lidar com uma pandemia no sistema prisional, 

contribui para a acentuação de violação dos di-

reitos dos presos – além de significar, em si, uma 

grave exposição dos funcionários.

76 • LEMOS, Marcela. RJ: agentes penitenciários esperam mais de um mês por teste de coronavírus. UOL, Rio de Janeiro. 
14.mai.2020. Disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/14/rj-agentes-penitenciarios-
esperam-mais-de-um-mes-por-teste-de-coronavirus.htm, acesso em 20/11/2020.

77 •  MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.11; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 
Interim guidance. 2020. p.18.

78 • A esse respeito, ver item 5 desta publicação, “Informação e transparência”.

79 • INFOVIRUS. Há três meses sem atualização, painel do Depen mostra imprecisão nos números da pandemia nas prisões de 
Sergipe. Covid nas Prisões, 9. Out. 2020. Disponível em <https://www.covidnasprisoes.com/blog/painel-do-depen-imprecisao-
nos-numeros-da-pandemia-nas-prisoes-de-sergipe>

80 • INFOVIRUS. Depen e Sejuc de Roraima apresentam informações contraditórias sobre o número de detecções de COVID-19 
nos presídios. Covid nas Prisões, 8. ou. 2020. Disponível em <https://www.covidnasprisoes.com/blog/depen-e-sejuc-de-
roraima-apresentam-informacoes-contraditorias-sobre-covid-19>;

81 • INFOVÍRUS. Com discurso de controle da COVID-19 nos presídios por parte da SAP, casos registrados do vírus aumentam 
119% em um mês no sistema prisional do Ceará. Covid nas Prisões, 24. Ago. 2020. Disponível em <https://www.
covidnasprisoes.com/blog/casos-registrados-de-covid-19-aumentam-119-em-um-mes-no-ceara>.

82 • STABILE, Arthur. Coronavírus é mais fatal com funcionários do que presos nas cadeias de SP. Folha de São Paulo, São Paulo, 
31.ago.2020. Disponível em <https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/08/coronavirus-e-mais-fatal-com-funcionarios-
do-que-presos-nas-cadeias-de-sp.shtml>. Acesso em 22/11/2020.

83 • Relevante destacar a atuação do Infovírus, uma iniciativa entre diversos grupos de pesquisa atuantes em temáticas relativas 
a questão criminal (Centro de Estudos Desigualdade e Discriminação - UNB, Grupo Asa Branca de Criminologia – UFPE/
UNICAP, Grupo Poder Controle e Dano Social – UFSC/UFSM, Grupo de Pesquisa em Criminologia – UEFS/UNEB) bem como 
pesquisadores autônomos, no sentido de acompanhamento e checagem de dados relativos à pandemia nas prisões.

Outro ponto relevante é o dever de notifica-

ção compulsória sobre casos suspeitos ou 

diagnosticados de Covid-19 por parte dos 

funcionários77. O atendimento desta medida 

segue uma lógica de transparência por parte 

administração dos presídios, especialmente 

relevante neste período78. Contudo, o traba-

lho de fiscalização da sociedade civil tem de-

nunciado inconsistências reiteradas nos da-

dos oficiais, que frequentemente mostram-se 

desatualizados79 ou contraditórios80. Entida-

des de defesa de direitos humanos81 e sindi-

catos82 também têm se mobilizado no sentido 

de contestar estatísticas e discursos institu-

cionais a partir de uma sensível observação 

sobre a realidade carcerária.83
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8.1 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

Art. 9o Recomendar aos ma-

gistrados que, no exercício 

de suas atribuições de fis-

calização de estabelecimen-

tos prisionais e unidades 

socioeducativas, zelem pela 

elaboração e implementação de um plano de contingên-

cias pelo Poder Executivo que preveja, minimamente, as 

seguintes medidas: 

VIII – fornecimento de equipamentos de proteção indivi-

dual para os agentes públicos da administração peniten-

ciária e socioeducativa; e

8.1 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. 
Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2020.

Gestores de Instituições de 

Privação de Liberdade- “As-

segurar acesso a informa-

ção de qualidade e fidedig-

na para todo o pessoal das 

equipes das unidades de 

privação de liberdade e que 

implementar rodízio entre 

trabalhadores das “áreas 

mais estressantes para as 

menos estressantes, colo-

que funcionários com me-

nos experiência para trabalhar com os mais experien-

tes, organize tabelas flexíveis para o pessoal que está 

diretamente afetado ou tem um membro da família 

impactado pelo estresse ou algum trauma”, conforme 

preconizado pelo Guia de cuidados para a saúde mental 

da OMS (p. 8)

Secretarias Estaduais de Saúde- Garantir 

imediatamente aos profissionais da área 

da saúde das unidades de privação de 

liberdade o acesso adequado aos Equi-

pamentos de Proteção Individual, neces-

sários para atuar no cenário imposto por 

essa pandemia. (p. 10)

Secretarias de Saúde das Unidades da 

Federação e Municípios

Orientar profissionais de saúde dos es-

tabelecimentos prisionais, socioeduca-

tivos instituições de acolhimento, ILPI’s, 

hospitais psiquiátricos, comunidades te-

rapêuticas e outra instituições de longa 

permanência que abrigam pessoas com 

deficiência a notificação compulsória dos 

casos suspeitos de contaminação por 

Coronavírus à Secretaria de Saúde para 

viabilizar o monitoramento e a obtenção 

de dados atualizados, por sexo e análise 

de gênero, idade e tipo de instituição de 

privação de liberdade;

Garantir avaliação das condições de saú-

de de todas (os) as (os) profissionais que 

desenvolvam atividades nas instituições 

de privação de liberdade, bem como tra-

tamento de saúde adequado. (p. 11)
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8.3 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados 
a garantir 
a saúde e a 
integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

8.4 OMS. 
Preparação, 
prevenção e 
controle do 
COVID-19 em 
prisões e outros 
locais de detenção 
- Orientação 
provisória. 2020 
(Original em inglês)

Da mesma for-

ma, a Comis-

são recomen-

da a realização 

de exames 

médicos siste-

máticos para 

identificar o 

risco potencial 

de contágio e 

casos suspei-

tos e ter pelo 

menos a ca-

pacidade de 

isolamento, bem como os elementos 

necessários para seu controle e os ma-

teriais de prevenção necessários, além 

dos equipamentos de proteção para as 

equipes do sistema prisional.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A 

GARANTIZAR LA SALUD Y LA INTEGRIDAD 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y 

SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL 

COVID-19. 2020

Asimismo, la Comisión recomienda realizar los exá-

menes médicos sistemáticos para identificar el po-

tencial riesgo de contagio y presuntos casos y dispo-

ner como mínimo de capacidad de aislamiento, así 

como de los elementos necesarios para su control y 

el material de prevención necesario además de los 

equipos de protección para el personal penitenciario.

O treinamento de pesso-

al é um elemento-chave 

de qualquer plano de 

preparação para prisões 

e outros locais de de-

tenção. As atividades de 

treinamento devem ser 

adequadamente plane-

jadas e direcionadas aos 

funcionários de custódia 

e saúde que atuam em ambientes prisionais. (p. 14)

O COVID-19 foi adicionado à lista de doenças de notifi-

cação obrigatória, que os médicos têm o dever de co-

municar às autoridades de saúde pública. O COVID-19 é 

uma doença infecciosa de alta consequência (high-con-

sequence infectious disease, ou HCID) com potencial de 

surto em prisões e outros ambientes de detenção; os 

possíveis casos em tais configurações devem, portanto, 

ser notificados imediatamente às autoridades respon-

sáveis de saúde pública, que, em seguida, se reportarão 

às autoridades nacionais e internacionais. (p. 18)

12.2 USO DE MÁSCARAS

É importante criar uma compreensão geral de quais me-

didas devem ser tomadas e, em nome de cada pessoa 

na prisão, quando suspeita de infecção pelo COVID-19. 

É muito importante treinar as pessoas na prisão o mais 

rápido possível para entender a higiene geral e as for-

mas de transmissão e deixar claro que, se as máscaras 

forem utilizadas, essa medida deve ser combinada com 

a higiene das mãos e outras medidas de prevenção e 

controle de infecção (PCI) para evitar a transmissão hu-

mano-humana do COVID-19. (p. 19)

Isso significa que todos os funcionários (profissionais 

de saúde e de custódia) devem ser educados sobre as 

precauções padrão, como higiene pessoal, medidas bá-

sicas de PCI e como lidar com uma pessoa suspeita de 
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ter COVID-19 da forma mais segura possível para evitar 

que a infecção se espalhe. A gestão de PCI inclui o uso 

do nível adequado de EPI de acordo com a avaliação de 

riscos e a garantia de gerenciamento seguro de resídu-

os, roupas de cama adequadas, limpeza ambiental e 

esterilização de equipamentos de atendimento ao pa-

ciente. (p. 24)

[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 

IN PRISONS AND OTHER PLACES OF DETENTION INTERIM 

GUIDANCE. 2020.

Training of staff is a key element of any preparedness plan for prisons 

and other places of detention. Training activities should be appropriately 

planned and targeted towards custodial and health-care staff operating 

in prison settings. (p.14)

COVID-19 has been added to the list of notifiable diseases that doctors 

have a duty to report to public health authorities. COVID-19 is a high-con-

sequence infectious disease (HCID) with outbreak potential in prisons 

and other detention settings; possible cases in such settings should the-

refore be notified straightaway to responsible public health authorities, 

who will then report to national and international authorities. (p.18)

12.2 Use of masks

It is important to create a general understanding of what measures 

should be taken by, and on behalf of, each person in prison when in-

fection by COVID-19 is suspected. It is very important to train people in 

prison as soon as possible to understand general hygiene and ways of 

transmission and to make it clear that, if masks are to be used, this me-

asure must be combined with hand hygiene and other IPC measures to 

prevent human-to-human transmission of COVID-19. (p.19)

This means that all staff (custodial and health-care 

workers) should be educated about standard precau-

tions such as personal hygiene, basic IPC measures 

and how to deal with a person suspected of having 

COVID-19 as safely as possible to prevent the infection 

from spreading. IPC management includes wearing 

the appropriate level of PPE according to risk asses-

sment, and ensuring safe waste management, proper 

linens, environmental cleaning, and sterilization of pa-

tient-care equipment. (p.24)

8.5 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres, 2020.

Gestão pri-

sional deve 

apoiar agentes 

penitenciários 

em tempos de 

emergência

A gestão prisio-

nal deve ser proativa no planejamento 

do trabalho dos funcionários durante 

a pandemia COVID-19, compartilhar o 

plano de preparação emergencial e dar 

suporte aos familiares dos funcioná-

rios. Treinamentos específicos devem 

ser fornecidos a todos os funcionários 

e esforços para aumentar a provisão de 

cuidados de saúde e higiene devem ser 

priorizados. (p.10)
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8.6 SPT. 
Recomendação 
do Subcomitê 
de Prevenção 
da Tortura aos 
Estados Partes 
e Mecanismos 
Nacionais 
Preventivos 
relacionados 
à Pandemia 
Coronavirus.  
2020  
(Original em inglês)

9. 18) Garantir que se-

jam tomadas medidas 

apropriadas para pro-

teger a saúde da equipe 

médica e penitenciária e 

que sejam devidamen-

te equipadas e apoia-

das no desempenho de 

suas funções.

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. CORONAVIRUS: 

HEALTHCARE AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN 

PRISON. LONDON, 2020. 

Prison management must support prison staff in times of 

emergency

Prison management should be proactive in planning the work 

of members of staff during the COVID-19 pandemic, share the 

emergency preparedness plan, and provide support for relati-

ves of members of staff. Specific training should be provided to 

all staff and efforts to increase healthcare and hygiene provi-

sion should be prioritised. (p.10)

[ O R I G I N A L ] 

SPT. ADVICE OF THE SUBCOMMITTEE ON PREVENTION 

OF TORTURE TO STATES PARTIES AND NATIONAL 

PREVENTIVE MECHANISMS RELATING TO THE 

CORONAVIRUS PANDEMIC. 2020

9. 18) Ensure that appropriate measures are taken to protect 

the health of detention and medical staff and that they are pro-

perly equipped and supported undertaking their duties.

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 PREPAREDNESS AND 

RESPONSES IN PRISONS. 2020; 

Prison staff and health-care professionals working in prisons 

should be acknowledged as a work-force whose functions are 

essential to the response to the COVID-19 pandemic, and who 

must receive the necessary education, equipment and support.

Os agentes penitenciá-

rios e profissionais de 

saúde que trabalham 

nos presídios devem 

ser reconhecidos como 

uma força de trabalho 

cujas funções são es-

senciais para a respos-

ta à pandemia COVID-19, e que devem receber 

a educação, equipamentos e apoio necessários.

8.7 UNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSICIONAMENTO 
COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020 
(Original em inglês)



Protocolos e políticas 
de cuidados para saúde 
mental e física das 
pessoas privadas de 
liberdade, trabalhadores 
e pessoas egressas do 
sistema prisional
Outro eixo de medidas dispostas pelas normativas 

e orientações analisadas abarca os protocolos e po-

líticas de cuidados para saúde mental e física das 

pessoas privadas de liberdade, dos trabalhadores e 

das pessoas egressas do sistema prisional. São di-

versos parâmetros estabelecidos dentro desse escopo. Podemos identificar algumas linhas centrais es-

tabelecidas: princípios para tratamento de pessoas doentes84; garantir auxílio e cuidados para a saúde 

das pessoas egressas85; garantir apoio psicológico para internos e trabalhadores do sistema prisional86; 

encaminhamento de pessoas enfermas para tratamento em unidade de saúde de referência87; insti-

tuir medidas excepcionais para atendimento na rede externa88 (hospitais de campanha, dentre outros), 
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9
84 • CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020),  Pontos 2; 3, 12, 19, 20, 33 e 36;  

UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020; SPT. Pautas del Subcomité para los 
Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 2020. p.2, Ponto 8; UNAIDS. Rights in the time of COVID-19 Lessons from HIV for an effective, community-led 
response. 2020. p. 13, Ponto 27; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of 
detention Interim guidance. 2020. p.28; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and 
National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, Ponto 9.18.

85 • OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. 
p.28; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. 
Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.7; UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 p. 26.

86 • SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, 9.s; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States 
Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, 9.19;

87 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 10, II; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.5, 11;  CIDH. 
Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 10; OMS. Preparedness, prevention 
and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.9.

88 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.5 e 11;SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención 
en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, 9o; SPT. Advice of the Subcommittee on 
Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, 9.15.
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garantir acesso à saúde e designação/aumen-

to de equipes médicas em todos os estabeleci-

mentos penais89; garantir suporte e cuidados 

aos trabalhadores do sistema90, inclusive para 

as equipes de saúde91; informar familiares so-

bre medidas tomadas frente a casos suspeitos 

ou diagnosticados de Covid-1992, planejamen-

to preventivo para casos de agentes suspeitos/

diagnosticados com Covid-1993; nos casos sus-

peitos ou confirmados entre internos, separar 

e implementar os protocolos determinados 

nos documentos, nos termos do disposto pela 

89 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias 
frente a la pandemia del COVID-19. 2020.  Ponto 3;  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, 
Art. 9°, VII; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica 
no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.4, 5, 10, 11; CIDH. Resolução n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 
2020., Ponto 47; CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 39; CIDH. La 
CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la 
pandemia del COVID-19. 2020; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR 
sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020. p. 1-2;  ONU. Comité de Derechos Humanos: Declaración sobre 
la suspensión de obligaciones dimanantes del Pacto en relación con la pandemia de COVID-19. 2020. p.2, Ponto e; OMS. 
Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.9.

90 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.11.

91 • CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 40 e 41;  UNODOC. POSITION 
PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020;SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los 
mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020, 9r; 
SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to 
the Coronavirus Pandemic. 2020, 9.18.

92 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art.10, parágrafo único.

93 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020. Art. 9°, IX.

94 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020,  Art. 10, I; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes 
ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.4, 5, 11, 12;  UNODC, 
OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes 
fechados. 2020. p.2; OMS. Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention 
Interim guidance. 2020. p 24; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in 
prison. Londres, 2020. p.5.

95 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente 
a la pandemia del COVID-19. 2020.Ponto 3; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 9°, 
VII; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 2020. p.4, 5, 10 e 11;  CIDH. Resolução n°1/2020, Pandemia e direitos humanos nas Américas. 2020., Ponto 
47;  CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 39; CIDH. La CIDH urge a 
los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del 
COVID-19. 2020. ; CIDH. La CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas LGBTI en la respuesta a la 
pandemia del COVID-19. 2020. Ponto 3; UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, 
ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020.. p. 1-2; ONU. Comité de Derechos Humanos: Declaración 
sobre la suspensión de obligaciones dimanantes del Pacto en relación con la pandemia de COVID-19. 2020. p.2; OMS. 
Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention Interim guidance. 2020. p.9.

OMS94; e acesso à saúde e designação/aumento 

de equipes médicas em todos os estabelecimen-

tos penais95.

Diante de uma pandemia que ameaça constan-

temente sobrecarregar o sistema de saúde, os 

cuidados com a saúde física e mental de todos 

– pessoas em privação de liberdade, egressos, 

funcionários e população em geral – é essencial. 

Não obstante, se o atendimento a protocolos 

de cuidados à saúde mostrou-se insuficiente 

em relação a toda a população, no que tange às 



pessoas em privação de liberdade isso 

se agrava sobremaneira. No Rio de Janei-

ro, agentes penitenciários com suspeita 

de contágio chegaram a aguardar uma 

semana pela perícia de seus atestados 

médicos. Nesse período, embora apre-

sentassem sintomas, prosseguiram cir-

culando pelas unidades prisionais96.

Nota Técnica do NEB/FGV sobre os 

agentes prisionais e a pandemia de 

Covid-19 afirma que 82% dos agentes 

questionados têm medo do contágio, e 

mais de 90% relatava não ter recebido 

treinamento para lidar com a pandemia 

do coronavírus. Relatos específicos dão 

conta de um aumento do estresse na 

população em privação de liberdade e, 

por consequência, progressivas tensões 

com os agentes. Essa situação é abso-

lutamente previsível: medidas de isola-

mento que porventura se convertam em 

incomunicabilidade, como a restrição de 

visitas, tem o condão de agravar de for-

ma significativa a saúde mental das pes-

soas no cárcere97.

96 • SOARES, Rafael. Agentes penitenciários com suspeita de Covid-19 trabalham em presídios enquanto aguardam perícia. O 
Globo, Rio de Janeiro, 11.abr.2020. Disponível em < https://oglobo.globo.com/rio/agentes-penitenciarios-com-suspeita-de-
covid-19-trabalham-em-presidios-enquanto-aguardam-pericia-24365385>. Acesso em 20/11/2020.

97 • Para considerações específicas sobre a situação do sistema de saúde intramuros do Estado do Rio de Janeiro, nas dimensões 
de saúde física e mental, bem como sua articulação com a rede extramuros, ver MEPCT/RJ. Relatório Parcial sobre os 
impactos do Covid-19 no Sistema Prisional do Rio de Janeiro: Informações adicionais até 9 de agosto de 2020. Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2020.

2. O principal objetivo de 

toda atenção ou serviço de 

saúde dirigido às pessoas 

com COVID-19 é a proteção 

da vida, da saúde, tanto física 

como mental, a otimização 

do seu bem-estar de forma 

integral, o não abandono, o respeito à dignidade como ser 

humano e sua autodeterminação valendo-se do máximo 

dos recursos disponíveis, para o melhor cuidado e trata-

mento possível. Em nenhum caso as pessoas devem ser 

submetidas a tortura ou tratamento cruel, desumano ou 

degradante, pois existe uma proibição absoluta e inderro-

gável a esse respeito. 

3.  Para proteger as pessoas com COVID-19, os Estados 

devem orientar as medidas que adotem sob os princí-

pios de igualdade e não discriminação, de acordo com 

as normas interamericanas e internacionais de direi-

tos humanos. Nesse sentido, é relevante a Declaração 

da UNESCO sobre Bioética e Direitos Humanos, bem 

como os aspectos fundamentais da ética em saúde 

pública reconhecida por instituições nacionais e in-

ternacionais especializadas no assunto, as diretrizes 

técnicas da Organização Mundial para Saúde (OMS) e 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) sobre 

este vírus, bem como dos Comitês Nacionais de Bio-

ética, sociedades científicas e médicas, entre outras 

instâncias autorizadas.

9.1 CIDH. 
Resolução n° 
4/2020. Direitos 
Humanos das 
personas com 
Covid-19. 2020  
(Original em espanhol))
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10. Os Estados devem garantir a provisão de trata-

mento intensivo e prestações médicas de hospita-

lização para pessoas com COVID-19 em situações 

de emergência médica nas quais se encontrem 

em risco de vida se o suporte vital requerido não 

for fornecido; em particular, garantindo um trata-

mento humano que tenha como centro a dignida-

de e a saúde integral da pessoa, bem como a dis-

ponibilidade e acessibilidade de bens essenciais e 

básicos para o tratamento urgente e emergencial 

desta doença. Entre as medidas que poderiam ser 

adotadas para esse fim estão: aumentar a capa-

cidade de resposta das Unidades de Tratamento 

Intensivo, a disponibilidade e, se for o caso, aquisi-

ção ou produção de oxigênio medicinal, medica-

mentos relacionados ou respiradores mecânicos, 

suprimentos de cuidados paliativo, disponibilida-

de de ambulâncias, pessoal de saúde treinado em 

quantidade suficiente, bem como aumento de 

leitos e vagas adequadas para internação. Inclui 

também a possibilidade de facilitar a transferên-

cia oportuna, inclusive fluvial ou aérea, de pessoas 

com necessidade de atendimento médico de ur-

gência ou emergência para centros de saúde com 

capacidade para atender adequadamente às ne-

cessidades médicas da pessoa, além de facilitar a 

comunicação desta com os parentes diretos pelos 

meios mais apropriados.

12. Pessoas com COVID-19 têm direito à proteção, 

gestão adequada e conhecimento de seu his-

tórico médico.

19. Qualquer tipo de tratamento médico para pesso-

as com COVID-19 deve reunir o consentimento 

prévio, livre e informado das pessoas afetadas. 

Quando for comprovado que seu estado de saú-

de não o permite, é necessário o consentimento 

de seus familiares ou representantes. Esta re-

gra só permite como exceção uma situação de 

emergência em que a vida está em risco iminen-

te e é impossível para o portador de COVID-19 

tomar uma decisão quanto à sua saúde. Urgên-

cia ou emergência refere-se à iminência de um 

risco e, portanto, a uma situação em que a in-

tervenção é necessária, uma vez que não pode 

ser adiada, excluindo aqueles casos em que o 

consentimento pode ser aguardado. No caso de 

crianças ou adolescentes com COVID-19, devem 

ser consultados e sua opinião deve ser devida-

mente considerada pelos familiares, responsá-

veis   e pela equipe de saúde.

20. Toda pessoa com COVID-19 tem o direito de os 

prestadores de serviços médicos fornecerem 

informações oportunas, completas, compreen-

síveis, claras, sem tecnicismos e fidedignas, le-

vando em consideração suas particularidades 

e necessidades específicas. Da mesma forma, 

deve ser informado, mesmo que de maneira 

oficiosa, sobre:   i) a avaliação diagnóstica; ii) o 

objetivo, método, duração provável, benefícios 

e riscos esperados do tratamento proposto; iii) 

os possíveis efeitos desfavoráveis   do tratamento 

proposto; iv) alternativas de tratamento, incluin-

do aqueles menos intrusivos e possível dor ou 

desconforto, riscos, benefícios e efeitos colate-

rais do tratamento alternativo proposto; v) as 

consequências dos tratamentos, e vi) o que se 

espera que ocorra antes, durante e depois trata-

mento. As informações devem ser fornecidas de 

forma clara, acessível e culturalmente adequada.

33. O direito de acesso às informações das pesso-

as afetadas inclui informações sobre sua his-

tória clínica, etiologia, sintomatologia, formas 

de transmissão e possíveis tratamentos, entre 

outros aspectos. Além disso, as pessoas de-

vem ser informadas individualmente sobre os 

riscos relacionados à presença de comorbida-

des pré-existentes, levando em consideração 

sua situação e o significado desses riscos.
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36. O armazenamento de dados de pessoas com 

COVID-19 deve ser limitado ao propósito legítimo 

e limitado de conter e reverter a pandemia, pelo 

tempo estritamente necessário e não estará re-

lacionado à identidade e outros aspectos perso-

nalíssimos. Os dados recolhidos para este efeito 

serão eliminados quando deixarem de ser neces-

sários ou relevantes para efeitos da emergência. 

Quando as informações coletadas forem utiliza-

das para fins científicos, os dados serão anonimi-

zados. As pessoas envolvidas sempre conservam 

o direito de acesso, retificação e exclusão de seus 

dados pessoais quando o risco se dissipar.

39. É imprescindível que, para a preservação da 

vida e o tratamento do direito à saúde das 

pessoas com COVID-19, os trabalhadores 

de saúde e cuidados tenham protocolos de 

biossegurança para proteção e treinamento 

específicos, que inclui a realização de testes 

de diagnóstico regulares, que disponham de 

equipamentos de proteção individual suficien-

tes e os materiais necessários para a desinfec-

ção e manutenção adequada dos ambientes 

de saúde e cuidados.

40. O direito à assistência profissional exige a de-

vida garantia aos direitos trabalhistas dos tra-

balhadores de saúde e de cuidado, que devem 

incluir a proteção a sua estabilidade laboral, 

descanso, remuneração justa e adequada, o 

devido equilíbrio de sobrecarga e largas jorna-

das de trabalho a que se expõe, assim como 

a abstenção de obrigá-los a exercer suas fun-

ções quando estiverem em risco por sua con-

dição de saúde ou por não dispor de equipa-

mentos ou materiais de proteção pessoal e de 

biossegurança necessários. Faz parte do inte-

resse público fomentar o reconhecimento so-

cial, garantir o apoio psicológico e de cuidado 

dessas pessoas trabalhadoras e cuidadoras 

que tendem profissionalmente a pessoas com 

COVID-19.

41. Os Estados devem adotar medidas para a pro-

teção efetiva dos trabalhadores da saúde e da 

atenção que atendem profissionalmente pes-

soas com COVID-19, que cumprem uma fun-

ção especial de defesa dos direitos humanos, 

garantindo a construção de contextos e am-

bientes livres de assédio e ameaças.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N° 4/2020. DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS CON COVID-19. 2020

2. La finalidad principal de toda atención o servicio de salud y 

cuidado dirigido a personas con COVID-19 es la protección 

de la vida, la salud, tanto física como mental, la optimización 

de su bienestar de forma integral, el no abandono, el respe-

to de la dignidad como ser humano y su autodeterminación 

haciendo uso del máximo de los recursos disponibles, para 

el mejor cuidado y tratamiento posible. En ningún caso las 

personas deben ser sometidas a torturas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes al existir una prohibición absolu-

ta e inderogable al respecto.

3. Para proteger a las personas con COVID-19, los Estados 

deben guiar las medidas que adopten bajo los principios 

de igualdad y no discriminación de conformidad con los 

estándares interamericanos e internacionales de dere-

chos humanos. En este sentido, resultan de relevancia 

la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO, así como los aspectos fundamentales de la ética 

de la salud pública reconocida por las instituciones espe-

cializadas nacionales e internacionales en la materia, las 

orientaciones técnicas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) sobre este virus, así como de los Comités Nacionales 



de Bioética, sociedades científicas y médicas, entre otras 

instancias autorizadas.

10. Los Estados deben garantizar la provisión de tratamiento 

intensivo y prestaciones médicas de hospitalización para las 

personas con COVID-19 en situaciones de urgencia médica 

donde se encuentre en riesgo la vida si no se da el soporte 

vital requerido; en particular velando por que se dé un trato 

humanizado que tenga como centro la dignidad y la salud 

integral de la persona, así como la disponibilidad y accesibi-

lidad de bienes esenciales y básicos para el tratamiento de 

urgencia y emergencia de esta enfermedad. Entre las me-

didas que podrían adoptarse con tal fin se encuentran: el 

incremento de la capacidad de respuesta de las Unidades 

de Cuidado Intensivo, la disponibilidad, y en su caso, adqui-

sición o producción de oxígeno medicinal, medicación re-

lacionada o respiradores mecánicos, insumos de cuidados 

paliativos, disponibilidad de ambulancias, suficiente perso-

nal de salud capacitado, así como el incremento de camas 

y espacios adecuados para la hospitalización. Esto incluye 

también la posibilidad de facilitar el traslado oportuno, in-

clusive por vía fluvial o aérea, de personas con necesidad 

de atención médica de urgencia o emergencia a centros 

sanitarios con capacidad para responder adecuadamente a 

las necesidades médicas de la persona, además de facilitar 

la comunicación de ésta con los familiares directos por los 

medios más apropiados.

12. Las personas con COVID-19 tienen derecho a la protección, 

manejo adecuado y conocimiento de su historial médico.

19. Cualquier tipo de tratamiento médico de las personas con 

COVID-19 debe recabar el consentimiento previo, libre e 

informado de las personas afectadas. Cuando esté com-

probado que su condición de salud no se lo permita, es 

necesario contar con el consentimiento de sus familiares 

o representantes. Dicha regla sólo admite como excepci-

ón una situación de urgencia donde se encuentre en inmi-

nente riesgo la vida y le resulte imposible a la persona con 

COVID-19 adoptar una decisión en relación con su salud. 

La urgencia o emergencia se refiere a la inminencia de un 

riesgo y, por ende, a una situación en que la intervención 

es necesaria ya que no puede ser pospuesta, excluyendo 

aquellos casos en los que se puede esperar para obtener 

el consentimiento. Respecto de niños, niñas o adolescentes 

con COVID-19 deberán ser consultados y su opinión debe 

ser debidamente considerada por sus familiares, responsa-

bles y por el equipo de salud.

20. Toda persona con COVID-19 tiene derecho a que los pres-

tadores de servicios médicos les suministren información 

oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, y 

fidedigna, teniendo en cuenta sus particularidades y nece-

sidades específicas. Asimismo, se le debe informar, inclu-

so de manera oficiosa al menos, sobre: i) la evaluación de 

diagnóstico; ii) el objetivo, método, duración probable, be-

neficios y riesgos esperados del tratamiento propuesto; iii) 

los posibles efectos desfavorables del tratamiento propues-

to; iv) las alternativas de tratamiento, incluyendo aquellas 

menos intrusivas, y el posible dolor o malestar, riesgos, 

beneficios y efectos secundarios del tratamiento alternativo 

propuesto; v) las consecuencias de los tratamientos, y vi) lo 

que se estima ocurrirá antes, durante y después del trata-

miento. La información debe ser suministrada de manera 

clara, accesible y culturalmente adecuada.

33. El derecho de acceso a la información de las personas afec-

tadas comprende la información sobre su historia clínica, la 

etiología, la sintomatología, las formas de transmisión, y po-

sibles tratamientos, entre otros aspectos. Adicionalmente, 

las personas deben ser informadas individualmente sobre 

los riesgos relacionados con la presencia de comorbilidades 

preexistentes, teniendo en cuenta su situación y el significa-

do de esos riesgos.

36. El almacenamiento de datos de las personas con COVID-19 

debe estar limitado al fin legítimo y limitado de contener y 

revertir la pandemia, por el tiempo estrictamente necesa-

rio y estarán desvinculados de la identidad y otros aspec-

tos personalísimos. Los datos recabados con tal fin serán 

suprimidos cuando hayan dejado de ser necesarios o per-

tinentes para los fines de la emergencia. Cuando la infor-

mación recolectada vaya a ser utilizada con fines científicos, 

los datos serán anonimizados. Las personas involucradas 

conservan siempre los derechos de acceso, rectificación y 

supresión de sus datos personales al disiparse el riesgo.
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39. Es fundamental que, para la preservación de la 

vida y el tratamiento del derecho a la salud de las 

personas con COVID-19, las personas trabajado-

ras de la salud y del cuidado cuenten con protoco-

los de bioseguridad para la protección específica 

y su entrenamiento, lo que incluye la realización 

de pruebas de diagnóstico regular, que dispongan 

de equipos de protección personal suficientes y 

los materiales necesarios para la desinfección y 

adecuado mantenimiento de ambientes de salud 

y de cuidado.

40. El derecho al cuidado profesional exige la debida 

garantía a los derechos laborales de las personas 

trabajadoras de la salud y del cuidado que deben 

incluir la protección a su estabilidad laboral, des-

canso, remuneración justa y adecuada, el debido 

balance de sobrecarga y largas jornadas de traba-

jo a las que se exponen, así como la abstención 

de compeler a que realicen sus funciones cuando 

se encuentren en riesgo por su condición de sa-

lud o por no disponer de equipos o materiales de 

protección personal y de bioseguridad necesario. 

Es parte del interés público fomentar su recono-

cimiento social, asegurar el soporte mental y de 

cuidado de estas personas trabajadoras y cuida-

doras que atienden profesionalmente a personas 

con COVID-19.

41. Los Estados deben adoptar medidas para la pro-

tección efectiva de las personas trabajadoras de la 

salud y del cuidado que atienden profesionalmen-

te a personas con COVID-19, que cumplan una 

especial función de defensa de los derechos hu-

manos, asegurando la construcción de contextos 

y ambientes libres de hostigamiento y amenazas.
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9.2 UNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSICIONAMENTO 
COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020 
(Original em inglês)

Decisões clínicas devem 

ser tomadas unicamente 

por profissionais de saú-

de; (...). Sob nenhuma cir-

cunstância, as medidas 

relativas ao COVID-19 nas 

prisões devem constituir 

tratamento desumano ou degradante. (p.3)

Os agentes penitenciários e profissionais de saúde que 

trabalham nos presídios devem ser reconhecidos como 

uma força de trabalho cujas funções são essenciais para 

a resposta à pandemia COVID-19, e que devem receber 

a educação, equipamentos e apoio necessários. (p.4)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 PREPAREDNESS AND 

RESPONSES IN PRISONS. 2020

To have clinical decisions taken only by health-care professionals; (...). 

Under no circumstances whatsoever must COVID-19 measures in pri-

sons amount to inhumane or degrading treatment.(p.3)

 Prison staff and health-care professionals working in prisons should be 

acknowledged as a work-force whose functions are essential to the res-

ponse to the COVID-19 pandemic, and who must receive the necessary 

education, equipment and support. (p.4)
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9.3 SPT. Pautas do 
Subcomitê para 
os Estados-parte 
e os mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020 
(Original em espanhol)

8) É indiscutível 

que o Estado é 

responsável pela 

atenção à saúde 

das pessoas que 

mantêm privadas 

de liberdade e que 

tem o dever de 

atender ao pessoal 

que trabalha nos 

estabelecimentos 

prisionais, inclusive os profissionais de saúde. 

Conforme estabelecido pela regra 24 das Regras 

Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento 

de Reclusos (Regras de Nelson Mandela), os pre-

sos gozarão dos mesmos padrões de atenção de 

saúde que estejam disponíveis na comunidade 

externa e terão acesso gratuito aos serviços de 

saúde necessários, sem discriminação por razão 

de sua situação jurídica.

9s) Facilitem o apoio psicológico apropriado a 

todos os detidos e ao pessoal afetado por essas 

medidas;

9o) Sempre que possível, forneça cuidados mé-

dicos fora do local de detenção aos detidos que 

necessitem.

9r) Garantam que sejam adotadas medidas 

apropriadas para proteger a saúde do pessoal 

do centro de detenção, incluindo profissionais 

de saúde, e que esses disponham do equipa-

mento e apoio adequados  no desempenho 

das suas funções;

[ O R I G I N A L ] 

PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS ESTADOS PARTES 

Y LOS MECANISMOS NACIONALES DE PREVENCIÓN EN 

RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS (COVID-19). 2020.

8) Es indiscutible que el Estado es responsable de la atención 

de la salud de las personas que mantiene privadas de libertad 

y que es su deber atender al personal que trabaja en las insta-

laciones penitenciarias, incluidos los profesionales sanitarios. 

Como se establece en la regla 24 de las Reglas Mínimas de 

las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Re-

glas de Nelson Mandela), los reclusos gozarán de los mismos 

estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la 

comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios 

de salud necesarios sin discriminación por razón de su situ-

ación jurídica.

9s) Faciliten el apoyo psicológico apropiado a todos los dete-

nidos y al personal afectado por estas medidas;

9o) Siempre que sea posible, proporcionen atención médica 

fuera del lugar de detención a los detenidos que la necesiten.

9r) Velen por que se adopten las medidas apropiadas para 

proteger la salud del personal de los centros de detención, 

incluidos los profesionales sanitarios, y por que estos dispon-

gan del equipo y del apoyo adecuados en el desempeño de 

sus funciones;
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9.4 UNAIDS. 
Direitos na época 
do COVID-19.  
Aprendizados 
em relação ao 
HIV para uma 
resposta eficaz 
e liderada pela 
comunidade. 
2020. p. 13 
(Original em inglês)

27. A resposta ao HIV a 

este respeito tem sido 

dupla. Em primeiro lu-

gar, é imperativo que 

os serviços de saúde 

nas prisões sejam pelo 

menos proporcionais 

aos de fora e que as 

pessoas sejam capa-

zes de proteger sua 

saúde e acessar diag-

nósticos e tratamento, de uma maneira que res-

peite a confidencialidade e a ética médica. Devem 

ser tomadas medidas para fortalecer o setor de 

saúde nas prisões. No entanto, também deve ser 

reconhecido que as interações com o mundo ex-

terior são cruciais para a saúde mental das pes-

soas privadas de liberdade. Se a visitação externa 

for interrompida, alternativas devem ser encon-

tradas, como Skype ou ligações telefônicas.

[ O R I G I N A L ] 

UNAIDS. RIGHTS IN THE TIME OF COVID-19 LESSONS 

FROM HIV FOR AN EFFECTIVE, COMMUNITY-LED 

RESPONSE. 2020. P. 13.

27. The HIV response in this respect has been twofold. First, it 

is imperative that the health services in prisons are at least 

commensurate to those outside and that people are able 

to protect their health and access diagnostics and treat-

ment, in a manner that respects confidentiality and medical 

ethics. Measures should be taken to strengthen the health 

sector in prisons. However, it must also be recognized that 

interactions with the outside world are crucial for the men-

tal health of prisoners. If outside visitation is stopped, alter-

natives should be found, such as Skype or telephone calls.

9.5 OMS. 
Preparação, 
prevenção 
e controle 
do COVID-19 
em prisões e 
outros locais 
de detenção 
- Orientação 
provisória. 2020 
(Original em inglês)

As autoridades pri-

sionais devem ser 

informadas e cons-

cientizadas dos hos-

pitais para os quais 

podem transferir 

aqueles que neces-

sitam de internação 

(apoio respiratório e/

ou unidades de tera-

pia intensiva). As me-

didas cabíveis devem ser tomadas para quais-

quer casos confirmados, incluindo transferência 

para instalações especializadas para isolamento 

e tratamento respiratório, conforme necessário; 

devem ser usadas escoltas apropriadas e orien-

tações sobre transferências seguras devem ser 

seguidas. No entanto, uma vez que o transporte 

desnecessário cria risco tanto para a equipe de 

transporte quanto para o hospital receptor, de-

ve-se considerar protocolos que possam geren-

ciar o paciente no local com critérios claros para 

transferência para o hospital.

A administração prisional/de detenção e a equi-

pe de saúde devem trabalhar em conjunto com 

os órgãos públicos locais de saúde para im-

plementar as recomendações de PCI descritas 

neste documento; em todos os momentos, eles 

devem equilibrar o risco à saúde pública contra 

quaisquer pressões operacionais sobre as pri-

sões e outros locais de detenção e os bens mais 

amplos seguros e detidos. (p. 9)
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As medidas a considerar são:

•  criação de uma área de triagem dedica-

da na entrada da instalação

• estabelecer um procedimento de iso-

lamento imediato de casos suspeitos.  

(p. 24)

Os pacientes devem ser colocados em 

espaço adequadamente ventilado. Se 

mais casos suspeitos forem detectados 

e não houver espaços individuais dispo-

níveis, os pacientes com suspeita de es-

tarem infectados com COVID-19 devem 

ser agrupados. No entanto, todos os lei-

tos dos pacientes devem ser colocados a 

pelo menos 1 metro de distância, sendo 

ou não suspeitos de terem infecção por 

COVID-19.

Se um indivíduo com alta for transferido 

para um hospital ou outra unidade médi-

ca após o término da pena de prisão, mas 

ainda estiver sob quarentena/assistência 

médica para sua infecção COVID-19, a 

unidade receptora deve ser notificada do 

estado COVID-19 da pessoa (confirmada 

ou suspeita) para que ela esteja pronta 

para fornecer a devida isolação. (p. 28)

[ O R I G I N A L ] 

OMS. PREPAREDNESS, PREVENTION AND CONTROL OF COVID-19 

IN PRISONS AND OTHER PLACES OF DETENTION INTERIM 

GUIDANCE. 2020.

Prison authorities should be informed and made aware of the hospitals 

to which they can transfer those requiring admission (respiratory su-

pport and/or intensive care units). Appropriate actions need to be taken 

for any confirmed cases, including transfer to specialist facilities for res-

piratory isolation and treatment, as required; appropriate escorts should 

be used and advice on safe transfers followed. However, consideration 

should be given to protocols that can manage the patient on site with 

clear criteria for transfer to hospital, as unnecessary transport creates 

risk for both transport staff and the receiving hospital. (p.9)

Prison/detention management and health-care staff should work along-

side local public health agencies to implement the IPC recommendations 

described in this document; at all times, they must balance public health 

risk against any operational pressures on prisons and other places of 

detention and the wider secure and detained estate. (p.9)

Measures to consider are:

• creating a dedicated screening area at the facility entrance

• establishing a procedure for immediate isolation of suspected cases. 

(p.24)

Patients should be placed in adequately ventilated space. If more suspec-

ted cases are detected and if individual spaces are not available, patients 

suspected of being infected with COVID-19 should be grouped together. 

However, all patients’ beds should be placed at least 1 metre apart whe-

ther or not they are suspected of having COVID-19 infection. (p.28)

If a discharged individual is transferred to a hospital or other medical 

facility after their prison term is over, but they are still under quarantine/

medical care for their COVID-19 infection, the receiving facility should 

be notified of the person’s COVID-19 status (confirmed or suspected) so 

that it is ready to provide properisolation. (p.28)

 



I N S T R U M E N TO S  D E  C O M B AT E  E  P R E V E N Ç Ã O  À  C O V I D -1 9  N A S  P R I S Õ E SC A P.  9 76

9.6 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. 
Rio de Janeiro: 
ALERJ, 2020.

Os espaços de pri-

vação de liberdade 

devem seguir os pro-

tocolos e as orienta-

ções publicadas  pelo 

Ministério da Saúde 

sobre o Coronaví-

rus, como garantir o 

atendimento em ser-

viço de saúde ade-

quado; garantir (...) 

isolamento das pessoas com suspeita ou confir-

madas (p. 4).

A primeira tarefa que cabe às equipes técnicas 

de saúde e demais profissionais das unidades 

é o mapeamento e imediata separação dos pú-

blicos de risco dentro de cada estabelecimen-

to, assim definidos pela Portaria no 07/2020 do 

Ministério da Saúde e do Ministério de Justiça e 

Segurança Pública:

I -   pessoas acima de 60 (sessenta) anos; 

II - pessoas com doenças crônicas ou respirató-

rias, como pneumopatia, tuberculose, car-

diovasculopatia, nefropatia, hepatopatia, 

doença hematológica, distúrbio metabólico 

(incluindo diabetes mellitus), transtorno 

neurológico que possa afetar a função 

respiratória, imunossupressão associada a 

medicamentos, como neoplasia, HIV/aids  

e outros; 

III - pessoas com obesidade (especialmente com 

IMC igual ou superior a 40); 

IV - grávidas em qualquer idade gestacional; e 

V -  puérperas até duas semanas após o parto.

Quanto às buscas ativas das equipes de saúde 

ou mesmo a identificação espontânea dos sinto-

mas, deve-se seguir as orientações padrões es-

tabelecidas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS).

No âmbito do sistema prisional e socioeduca-

tivo, essa ação precisa ser feita de imediato e 

com busca ativa dentro dos pavilhões e celas, 

não relegando aos próprios custodiados que 

sequer possuem conhecimento ou treinamen-

to profissional e específico para avaliação desse 

quadro clínico. Identificadas tais pessoas, deve-

-se encaminhar a listagem para as autoridades 

Judiciárias e Governamentais, a fim de subsidiar 

tratamento em saúde e, eventuais, medidas de 

regressão de regime, liberdade provisória ou 

medida cautelar domiciliar.

Tais pessoas, então, devem ser encaminhadas 

pelas equipes das unidades de privação de li-

berdade ao atendimento nos serviços de saúde 

territorial, para o devido acompanhamento em 

saúde. (...) Desse modo, deve-se imediatamen-

te ampliar o número de profissionais de saúde 

desses espaços para, além de fornecer o cuida-

do adequado, oferecer condições de trabalho 

dignas para os profissionais.

Como medida excepcional, pode ser necessária 

estratégias alternativas (tais como estruturação 

de hospitais de campana, utilização de leitos em 

hospitais privados, etc.) para garantir o atendi-

mento hospitalar em uma provável situação de 

disseminação generalizada nos espaços de pri-

vação de liberdade. (p. 5)
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GOVERNO FEDERAL

Garantir auxílio financeiro às famílias que irão 

receber pessoas do grupo de risco, com suspei-

ta, ou confirmadas para COVID-19, nesse mo-

mento de desinstitucionalização ou desencarce-

ramento, bem como informações e orientações 

quanto a acesso a benefícios, programas e ser-

viços, conforme necessidade de cada caso. (p. 7)

GOVERNOS ESTADUAIS  
E DO DISTRITO FEDERAL

Proceder encaminhamentos imediatos para 

abertura de processo seletivo simplificado, a fim 

de garantir, imediatamente, a composição de 

equipes de saúde de acordo com o que preconi-

za as políticas de saúde de cada tipo de unidade 

de privação de liberdade; (p. 10)

GOVERNOS ESTADUAIS  
E DO DISTRITO FEDERAL

Estabelecer Plano de Contingência que contem-

ple situações em que haja uma contaminação 

maciça dos estabelecimentos de privação de 

liberdade, com vistas à ampliação de vagas de 

leitos por meio, por exemplo, de regulação pelo 

SUS de leitos privados,  estruturação de hospi-

tais de campana, entre outros.

SECRETARIAS DE SAÚDE DAS UNIDADES  
DA FEDERAÇÃO E MUNICÍPIOS

Garantir que todas as pessoas privadas de liber-

dade sejam devidamente vacinadas, conforme 

preconizado pelo Ministério da Saúde durante 

a Campanha de Vacinação Contra Gripe que se 

inicia em 23/03/2020.

Definir elaboração de fluxos para assegurar a 

adequada assistência em saúde das pessoas pri-

vadas de liberdade nos serviços de saúde do ter-

ritório, quando houver a necessidade de trans-

ferência, respeitando a avaliação das equipes 

técnicas de saúde, incluindo a rede de serviços 

de saúde mental, quando necessário.

Garantir encaminhamento imediato de casos 

suspeitos ou confirmados de infecção pelo CO-

VID-19 aos serviços de saúde, de modo que as 

pessoas não permaneçam nas instituições de 

privação de liberdade, em isolamento;

Orientar profissionais de saúde dos estabeleci-

mentos prisionais, socioeducativos instituições 

de acolhimento, ILPI’s, hospitais psiquiátricos, 

comunidades terapêuticas e outra instituições 

de longa permanência que abrigam pessoas 

com deficiência a notificação compulsória dos 

casos suspeitos de contaminação por Coronaví-

rus à Secretaria de Saúde para viabilizar o moni-

toramento e a obtenção de dados atualizados, 

por sexo e análise de gênero, idade e tipo de ins-

tituição de privação de liberdade;

Garantir avaliação das condições de saúde de 

todas (os) as (os) profissionais que

desenvolvam atividades nas instituições de pri-

vação de liberdade, bem como tratamento de 

saúde adequado. (p. 11)

Equipes Técnicas de Saúde das Unidades de Pri-

vação de Liberdade

Garantir avaliação de todas as pessoas, inde-

pendentemente da idade, que apresentem fe-

bre (temperatura corporal acima de 37,8oC, 



conforme verificação axilar) ou pelo menos um sinal 

ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, 

mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar 

e batimento das asas nasais, entre outros), devem ter 

o atendimento priorizado, ofertar máscara cirúrgica 

imediatamente e acomodar a pessoa suspeita, em local 

ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção;

Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato 

com caso suspeito ou confirmado, as quais devem ser 

acompanhadas e monitoradas quanto à apresentação 

de sinais e sintomas;

Realizar a notificação compulsória dos casos suspeitos 

de contaminação por Coronavírus à Secretaria de Saú-

de e o Comitê Gestor local, para viabilizar o monitora-

mento e a obtenção de dados atualizados, por sexo e 

análise de gênero, idade e tipo de instituição de priva-

ção de liberdade. (p. 11-12)

9.7 UNODC. 
Nota de 
orientação 
para garantir o 
acesso à justiça 
no contexto do 
COVID-19. 2020. 
(Original em inglês)

Planos de reintegração para 

prisioneiros/detentos re-

cém-libertados. As medidas 

de reintegração devem fazer 

parte dos planos de descon-

gestionamento. Facilitar o 

apoio intersetorial aos pre-

sos recém-libertados para se 

reintegrarem às comunidades no contexto de medidas 

de distanciamento físico é essencial. Muitos detentos 

soltos não terão acesso a locais seguros ou casas ade-

quadas para o auto-isolamento, tampouco meios de 

subsistência, e podem não ter acesso a serviços sociais 

ou apoio comunitário. As crianças exigirão apoio e rein-

tegração particular após a libertação de volta às suas fa-

mílias e comunidades, como apoio educacional em um 

contexto no qual as escolas estão fechadas. O apoio às 

autoridades nacionais para desenvolver planos de rein-

tegração que ofereçam serviços abrangentes, que pos-

sam envolver prestadores de assistência 

jurídica, serviços de saúde e outros pres-

tadores de serviços, é necessário para ge-

renciar a libertação dos detentos de for-

ma coerente com sua dignidade humana 

e bem-estar, bem como com o interesse 

público. O desenvolvimento de estraté-

gias de comunicação para garantir que 

as comunidades sejam sensibilizadas 

para a libertação dos detentos também 

é importante para apoiar as medidas de 

reintegração e evitar o estigma e a discri-

minação contra os detentos. (p. 26)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. GUIDANCE NOTE ENSURING ACCESS TO 

JUSTICE IN THE CONTEXT OF COVID-19. 2020.

Reintegration plans for newly released prisoners/

detainees. Reintegration measures should be part 

of decongestion plans. Facilitating cross-sectoral su-

pport for newly released prisoners to reintegrate into 

communities in the context of physical distancing 

measures is essential. Many released detainees will 

not have access to safe places or suitable homes for 

self-isolating or means to support themselves and 

may not have access to social services or community 

support. Children will require particular post-relea-

se support and reintegration back into their families 

and communities such as educational support in a 

context where schools are closed. Support to natio-

nal authorities to develop reintegration plans that 

provide comprehensive services, which can involve 
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9.8 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

Art. 9o Recomendar 

aos magistrados 

que, no exercício 

de suas atribuições 

de fiscalização de 

estabelecimentos 

prisionais e unidades socioeducativas, 

zelem pela elaboração e implementação 

de um plano de contingências pelo Poder 

Executivo que preveja, minimamente, as 

seguintes medidas:  

VII –  designação de equipes médicas em 

todos os estabelecimentos penais 

ou socioeducativos para a realiza-

ção de acolhimento, triagem, exa-

mes médicos, testes laboratoriais, 

coleta de amostras clínicas, vacina-

ção, referenciamento para unidade 

de saúde de referência e outras 

medidas profiláticas ou tratamen-

tos médicos específicos, observan-

do-se o protocolo determinado 

pela autoridade sanitária;

IX – planejamento preventivo para as  

hipóteses de agentes públicos com 

suspeita ou confirmação de diag-

nóstico de Covid-19, de modo a promover o seu 

afastamento e substituição, considerando-se a 

possibilidade de revisão de escalas e adoção de 

regime de plantão diferenciado. 

Art. 10. Recomendar o procedimento a ser adotado 

para os casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no 

âmbito dos sistemas prisional e socioeducativo, adotan-

do-se as providências: 

I –  separação de pessoa que apresentar sintomas  

envolvendo tosse seca, dor de garganta, mialgia, 

cefaleia e prostração, dificuldade para respirar, ba-

timento das asas nasais ou febre, ou que teve con-

tato próximo de caso suspeito ou confirmado de 

infecção pelo vírus, bem como o encaminhamen-

to imediato para implementação de protocolo de 

tratamento de saúde previsto pelo Ministério da 

Saúde para os casos suspeitos de Covid-19 e sua 

devida notificação à Secretaria Municipal de Saúde; 

II –  encaminhamento imediato para tratamento em 

unidade de saúde de referência das pessoas que 

apresentem dificuldades respiratórias graves as-

sociadas à Covid-19;  

Art.10, Parágrafo único. Deve ser assegurado o pleno di-

reito à informação sobre as providências adotadas em 

virtude de suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

Covid-19 às pessoas privadas de liberdade, bem como a 

seus familiares e defensores.

legal aid providers, health services, and other service 

providers, is needed to manage the release of detai-

nees in a manner that is consistent with their human 

dignity and well-being as well as public interest. The 

development of communications strategies to ensure 

communities are sensitized to the release of detaine-

es is also important to support reintegration steps and 

avoid stigma and discrimination against detainees.
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9.9 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados a 
garantir a saúde 
e a integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

A Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH) 

no marco de sua Sala de Co-

ordenação e Resposta Opor-

tuna e Integrada à Crise da 

Pandemia do COVID-19 (SA-

CROI COVID-19), urge aos 

Estados a  enfrentar a gra-

víssima situação das pesso-

as privadas de liberdade na 

região e adotar medidas ur-

gentes para garantir a saúde 

e a integridade dessa popu-

lação e de suas famílias, frente aos efeitos da pandemia 

do Covid-19, assim como assegurar condições dignas 

e adequadas de detenção nos centros de privação de 

liberdade, em conformidade com os parâmetros inte-

ramericanos de direitos humanos. Em particular, a Co-

missão insta aos Estados a reduzir a superlotação nos 

centros de detenção como uma medida de contenção 

da pandemia.

Nesse sentido e considerando o contexto da pandemia 

do vírus COVID-19, no que concerne a proteção dos di-

reitos das pessoas privadas de liberdade, a Comissão 

recomenda aos Estados:

3.  Adequar as condições de detenção das pessoas pri-

vadas de liberdade, particularmente no que diz res-

peito à alimentação, saúde, saneamento e medidas 

de quarentena para impedir o contágio intramuros 

do COVID-19. Em particular, garantir que todas as 

unidades tenham atenção médica e prover especial 

atenção às populações em particular situação de vul-

nerabilidade, incluindo idosos.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A 

GARANTIZAR LA SALUD Y LA INTEGRIDAD 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD Y 

SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA DEL 

COVID-19. 2020.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en el marco de su Sala de Coordinación y Res-

puesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación 

con la pandemia del COVID-19 (SACROI COVID-19), 

urge a los Estados enfrentar la gravísima situación 

de las personas privadas de la libertad en la región 

y a adoptar medidas urgentes para garantizar la sa-

lud y la integridad de esta población y de sus familias, 

frente a los efectos de la pandemia del COVID-19, así 

como asegurar las condiciones dignas y adecuadas 

de detención en los centros de privación de la liber-

tad, de conformidad con los estándares interamerica-

nos de derechos humanos. En particular, la Comisión 

insta a los Estados a reducir la sobrepoblación en los 

centros de detención como una medida de contenci-

ón de la pandemia. (...)

En este sentido y considerando el contexto de la pan-

demia del virus COVID-19, en cuanto a la protección 

de los derechos de las personas privadas de libertad, 

la Comisión recomienda a los Estados:

3. Adecuar las condiciones de detención de las per-

sonas privadas de libertad particularmente en lo 

que respecta a alimentación, salud, saneamiento 

y medidas de cuarentena para impedir el contagio 

intramuros del COVID-19. Garantizar en particular 

que todas las unidades cuenten con atención mé-

dica y proveer especial atención a las poblaciones 

en particular situación de vulnerabilidad, incluidas 

las personas mayores.
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9.10 CIDH. 
Resolução 
n°1/2020, 
Pandemia 
e direitos 
humanos nas 
Américas. 
2020.

47. Adequar as 

condições de de-

tenção das pes-

soas privadas de 

liberdade, em par-

ticular no que se 

refere à alimenta-

ção, saúde, sanea-

mento e medidas de quarentena para pre-

venir o contágio intramuros da COVID-19, 

garantindo em particular que todas as uni-

dades contem com atenção médica.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N°1/2020, PANDEMIA Y 

DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS. 2020.

47. Adecuar las condiciones de detención de las per-

sonas privadas de libertad particularmente en lo 

que respecta a alimentación, salud, saneamiento 

y medidas de cuarentena para impedir el contagio 

intramuros del COVID-19, garantizando en parti-

cular que todas las unidades cuenten con aten-

ción médica.

9.11 UNODC, OMS, 
ONUSIDA, ACNUR. 
Declaração conjunta 
da UNODC, OMS, 
ONUSIDA, ACNUR 
sobre a Covid-19 em 
prisões e ambientes 
fechados. 2020. p. 1-2

Garantir a saúde, a 

segurança e a digni-

dade humana

Todos os Estados são 

obrigados a garantir 

não só a seguran-

ça, mas também a 

saúde, a segurança e a dignidade humana de pessoas 

privadas de liberdade e de pessoas que trabalham em 

locais de detenção em todos os momentos. Esta obriga-

ção aplica-se independentemente de qualquer estado 

de emergência.

Condições de vida e de trabalho decentes, assim como 

o acesso gratuito aos serviços de saúde necessários, 

constituem elementos intrínsecos desta obrigação. Não 

deve haver discriminação com base no estatuto legal 

ou qualquer outro estatuto de pessoas privadas da sua 

liberdade. Os serviços de saúde nas prisões, incluindo 

cuidados de prevenção, teste e tratamento, devem ser 

da mais alta qualidade possível, pelo menos equivalen-

te aos oferecidos na comunidade. As respostas prioritá-

rias à COVID-19 atualmente implementadas na comuni-

dade, tais como a higiene das mãos e o distanciamento 

físico, em geral são severamente restritas ou não são 

possíveis em ambientes fechados

Pessoas privadas de liberdade que apresentem sinto-

mas de COVID-19 ou que tenham apresentado resul-

tados positivos devem ser monitoradas e tratadas de 

acordo com as mais recentes diretrizes e recomenda-

ções da OMS.
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9.12 ONU.  
Comitê de 
Direitos 
Humanos: 
Declaração 
sobre a 
suspensão das 
obrigações 
previstas 
no Pacto em 
relação à 
pandemia 
COVID-19. 2020. 
(Original em espanhol)

e) Além disso, os Esta-

dos parte não podem 

suspender sua obriga-

ção de tratar todas as 

pessoas, inclusive as 

privadas de liberda-

de, com humanidade 

e respeito de sua dig-

nidade humana, e de-

vem prestar atenção 

especial à adequação 

das condições sanitá-

rias e os serviços de 

saúde nos centros de 

reclusão, bem como os direitos das pessoas em 

situação de confinamento e o agravamento da 

ameaça representada pela violência doméstica 

nessas situações. Os Estados Parte tampouco 

podem tolerar, nem mesmo em situações ex-

cepcionais, a apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua uma incitação à discrimi-

nação, hostilidade ou violência, e devem tomar 

medidas para garantir que o discurso público 

relacionado com a pandemia de COVID-19 não 

incorra em apologia ou incitação contra deter-

minados grupos marginalizados ou vulneráveis, 

como minorias e cidadãos estrangeiros.

[ O R I G I N A L ] 

ONU. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS: DECLARACIÓN 

SOBRE LA SUSPENSIÓN DE OBLIGACIONES DIMANANTES 

DEL PACTO EN RELACIÓN CON LA PANDEMIA DE 

COVID-19. 2020.

e) Además, los Estados partes no pueden suspender su obli-

gación de tratar a todas las personas, incluidas las que están 

privadas de libertad, con humanidad y respeto de su dignidad 

humana, y han de prestar especial atención a la idoneidad 

de las condiciones sanitarias y los servicios de salud en los 

lugares de reclusión, así como a los derechos de las personas 

en situaciones de confinamiento, y al agravamiento de la ame-

naza que supone la violencia doméstica en esas situaciones. 

Los Estados partes tampoco pueden tolerar, ni siquiera en si-

tuaciones excepcionales, la apología del odio nacional, racial 

o religioso que constituya una incitación a la discriminación, 

la hostilidad o la violencia, y han de adoptar medidas para ga-

rantizar que el discurso público relacionado con la pandemia 

de COVID-19 no incurra en apología o incitación contra deter-

minados grupos marginados o vulnerables, como las minorías 

y los ciudadanos extranjeros.
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9.13 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres, 2020.

9.14 CIDH. A 
CIDH pede aos 
Estados que 
garantam os 
direitos das 
pessoas LGBTI 
em resposta 
à pandemia 
COVID-19.  
2020. 
(Original em espanhol)

Equivalência do cuidado 

com as pessoas na prisão

Em casos suspeitos ou 

confirmados de Covid-19, 

as pessoas na prisão de-

vem ser capazes de aces-

sar cuidados de saúde 

urgentes e especializados sem complicações indevidas. 

As administrações prisionais devem desenvolver laços 

estreitos com os serviços comunitários de saúde e ou-

tros prestadores de cuidados de saúde. Tais vínculos 

também são importantes para garantir a equivalência 

do cuidado, conforme previsto nas Regras de Nelson 

Mandela. Para pessoas mais velhas ou doentes na pri-

são, os programas de liberdade antecipada devem ser 

colocados em prática como prioridade, dado seus riscos 

específicos com o COVID-19. (p. 5)

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. CORONAVIRUS: HEALTHCARE 

AND HUMAN RIGHTS OF PEOPLE IN PRISON. LONDON, 2020.

Equivalence of care for people in prison

In suspected or confirmed cases of COVID-19 people in prison should 

be able to access urgent,specialised healthcare without undue complica-

tions. Prison administrations should develop close links with community 

health services and other health-care providers. Such links are also im-

portant for the purposes of ensuring equivalence of care, as provided for 

in the UN Nelson Mandela Rules. For older or ill people in prison, early 

release programmes should be put in place as a priority, given their spe-

cific risks with COVID-19. (p.5)

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH LLAMA A LOS ESTADOS A 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

LGBTI EN LA RESPUESTA A LA PANDEMIA DEL 

COVID-19. 2020. 

3. Garantizar la continuidad en la distribución de 

antirretrovirales para las personas que viven con 

VIH y la atención integral en salud a las personas 

trans, observando el derecho de igualdad y no-

-discriminación.

3. Garantir a 

cont inuidade 

na distribuição 

de antirretrovi-

rais às pessoas 

vivendo com 

HIV e atenção 

integral à saú-

de das pessoas 

trans, respei-

tando o direito 

à igualdade e à não discriminação.



Cuidado e reparação  
aos familiares de pesso-
as presas que vieram à 
óbito no sistema prisio-
nal 
Outra categoria identificada abrange os parâmetros 

para cuidado e reparação dos familiares de pessoas 

que vieram a óbito nos espaços de privação de liber-

dade. Há ditames determinando a reparação98 dos 

familiares de pessoas que faleceram em função das condições dos presídios, assim como enunciados 

normativos que estabelecem o direito à integridade física e mental daqueles que perderam seus entes99, 
bem como o direito ao luto e à realização dos ritos funerários100.

Adicionalmente, tais ditames tratam da importância de que os familiares possam receber informações 

sobre a situação de saúde de seus entes101 e sobre seu paradeiro, assegurando a adoção de procedi-

mentos que permitam sua identificação em caso de falecimento por Covid-19102.

No entanto, os parâmetros adotados pelos órgãos responsáveis por tais procedimentos foram extrema-

mente preocupantes. Em 30 de março de 2020, foi publicada a Portaria Conjunta n. 1 do Conselho Nacio-

nal de Justiça e Ministério da Saúde103 que “autorizava o envio para cemitérios de pessoas sem registro 

civil do óbito, tanto em caso de sepultamento, quanto de cremação, inclusive dos óbitos de pessoas 

indeterminadas como forma de lidar com o aumento de mortes por conta da pandemia”104, como apon-

tam diversas organizações da sociedade civil em Apelo Urgente à ONU e OEA sobre a situação das pes-

soas privadas de liberdade no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Outras questões correlatas dizem 

respeito à realização de perícias dentro das unidades prisionais e à falta de metodologias que pudessem 
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98  •  MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.7.Ponto 50;

99  •  CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020)

100 • CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 50; CIDH. Resolução n° 4/2020. 
Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 51 e 52.

101 • CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 50.

102 • CIDH. Resolução n° 4/2020. Derechos Humanos de las personas con Covid-19. 2020), Ponto 51.

103 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria Conjunta nº 1 de 30/03/2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/
detalhar/3264>

104 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria Conjunta nº 1 de 30/03/2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/
detalhar/3264>



garantir a identificação a posteriori. Essa portaria 

foi duramente criticada e combatida por diversas 

organizações, já que sua implementação poderia 

acarretar severas violações de direitos humanos. 

Com isto, acabou sendo substituída pela Portaria 

Conjunta n. 2 do Conselho Nacional de Justiça e 

Ministério da Saúde105, que corrigia algumas des-

sas graves diretrizes.

Outra situação recorrente é a falta de informa-

ção aos familiares, que acabam passando muito 

tempo sem qualquer notícia de seus entes que-

ridos, o que traz angústias e incertezas sobre 

sua real situação.
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105 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria Conjunta Nº 2 de 28/04/2020. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/
detalhar/3309>

10.1 CIDH. 
Resolução 
n° 4/2020. 
Direitos 
Humanos das 
pessoas com 
Covid-19. 
2020

XII. Diretrizes sobre 

luto e direitos dos pa-

rentes das vítimas de 

COVID-19

50. Os familiares das 

vítimas falecidas 

por COVID-19 

têm direito ao respeito de sua integridade 

pessoal e saúde mental, sendo de especial im-

portância que possam receber informações 

por parte dos profissionais de saúde sobre a 

situação dos seus entes queridos. Os bancos 

de dados de pessoas afetadas e seus fami-

liares dentro dos hospitais ajudam a garantir 

sua identificação e facilitam o contato e, mes-

mo em caso de emergência, podem dar seu 

consentimento prévio, livre e informado em 

relação ao tratamento médico. Da mesma for-

ma, os Estados devem garantir as condições 

para entrega dos restos mortais das pessoas 

em situação de mobilidade, bem como o di-

reito à informação por parte dos consulados 

da nacionalidade das pessoas falecidas e de 

seus familiares.

51. Para que os familiares possam conhecer o des-

tino e paradeiro certos de seus entes queridos, 

quando falecem em decorrência de COVID-19, 

é necessário a adoção de procedimentos que 

permitam sua identificação. Da mesma forma, 

recomenda-se que os Estados se abstenham 

de realizar o sepultamento em valas comuns 

gerais e também que seja proibida a incinera-

ção dos restos mortais de pessoas falecidas 

por COVID-19 que não tenham sido identifica-

das, ou bem, destinar o uso de fossas especí-

ficas para casos suspeitos ou confirmados de 

COVID-19, que posteriormente facilitem sua 

identificação e localização.

52. Os familiares das vítimas falecidas durante a 

pandemia de COVID-19 devem poder fazer o 

luto e realizar seus ritos mortuários, de acor-

do com suas próprias tradições e cosmovisão, 

que só poderiam ser restringidas levando-se 

em consideração as circunstâncias específicas 

e recomendações de autoridades de saúde 

com base nas evidências científicas disponíveis 

e por meio de medidas que sejam adequadas 

para proteger a vida, a saúde ou a integridade 

e sejam menos lesivas. Por exemplo, um horá-

rio reduzido e um menor número de pessoas 

em funerais, a fim de garantir um distancia-

mento físico adequado. Da mesma forma, de-

ve-se evitar incorrer em atrasos injustificados 

ou irrazoáveis na entrega dos restos mortais.
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[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N° 4/2020. DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS CON COVID-19. 2020

XII. Directrices sobre el duelo y los derechos de familiares de las 

víctimas fallecidas por COVID-19

50. Las personas familiares de víctimas fallecidas por COVID-19 

tienen derecho a que se respete su integridad personal y 

salud mental, siendo de especial importancia que puedan 

recibir información por parte de los prestadores de salud 

sobre la situación de sus seres queridos. Las bases de datos 

de las personas afectadas y de sus familiares dentro de los 

hospitales contribuyen a asegurar su identificación y facilitar 

su contacto e, incluso en supuestos de emergencia, estos 

puedan otorgar su consentimiento previo, libre e informado 

en relación con el tratamiento médico. Asimismo, los Esta-

dos deben garantizar condiciones de devolución de restos 

mortales de personas en situación de movilidad, así como el 

derecho a la información por parte de los consulados de la 

nacionalidad de las personas fallecidas y de sus familiares.

51. Para que las personas familiares puedan conocer de ma-

nera cierta acerca del destino y paradero de sus seres que-

ridos, cuando fallecen como resultado del COVID-19, es 

necesaria la adopción de procedimientos que permitan su 

identificación. Asimismo, se recomienda a los Estados que 

se abstengan de realizar la inhumación en fosas comunes 

generales y también que prohíba la incineración de los res-

tos de las personas fallecidas por COVID-19 que no hayan 

sido identificados, o bien, destinar el uso de fosas específicas 

para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, que 

posteriormente faciliten su identificación y localización.

10.2 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 
2020.

Governo Federal 

-Garantir repara-

ção plena e efetiva 

aos familiares de 

pessoas privadas 

de liberdade mor-

tos nas instituições, 

como consequência 

da superlotação, e 

consequente falta de condições adequadas de 

assistência à saúde (p. 7)

52. Las personas familiares de las víctimas fallecidas durante 

la pandemia de la COVID-19 deben poder tener un duelo 

y realizar sus ritos mortuorios, conforme a sus propias tra-

diciones y cosmovisión, el cual solo podría ser restringido 

atendiendo a las circunstancias específicas y recomendacio-

nes de las autoridades de salud con base en la evidencia 

científica disponible, y a través de las medidas que resulten 

idóneas para proteger la vida, salud o integridad y sean las 

menos lesivas. Por ejemplo, un horario reducido y un me-

nor número de personas en lo entierros con la finalidad de 

asegurar un adecuado distanciamiento físico. Asimismo, se 

debe evitar incurrir en demoras injustificadas o irrazonables 

en la entrega de los restos mortales.



Desencarceramento 
Por fim, as medidas relacionadas à políticas desen-

carceradoras constituem outro grande grupo de 

enunciados normativos/recomendativos, promulga-

dos a nível nacional e internacional. Cabe lembrar 

que tais medidas foram formuladas a partir do en-

tendimento que a redução de aglomerações é abso-

lutamente fundamental para o combate à Covid-19, 

e que as unidades prisionais, principalmente as su-

perlotadas, são espaços propícios para a propaga-

ção do vírus.

A redução da população prisional é uma medida dirigida à contenção da pandemia106, portanto há nor-

mativas sinalizando que o encarceramento deve ser tratado como último recurso pelos Estados, que 

devem privilegiar a presunção de inocência, medidas alternativas ao cárcere e concessão de liberdade 

antecipada ou temporária, principalmente para pessoas pertencentes ao grupo de risco para Covid-19 

e/ou que estão em espaços superlotados107.

Para tanto, os documentos apontam alguns caminhos: reavaliação de prisões provisórias, antecipação 

da progressão de regime para um menos gravoso, avaliação da possibilidade de conceder liberdade 

condicional, prisão domiciliar, indulto ou liberdade antecipada.  

O poder judiciário108 e o executivo109 são apresentados pelos documentos enquanto os responsáveis 

por implementar tais políticas desencarceradoras, mas no âmbito internacional também há o reconhe-

cimento da polícia enquanto instituição que deve estar implicada na redução da população prisional110.

Além das medidas propriamente desencarceradoras, existem as medidas que permitem flexibilização 

no cumprimento da pena, incidindo tanto naqueles que estão em liberdade condicional ou provisória, 

quanto nos que têm direito a saídas temporárias do sistema prisional. Esses parâmetros partilham do 

objetivo comum de evitar aglomerações e limitar a circulação de pessoas tanto nas unidades prisionais 

quanto em outros prédios públicos111.
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106 • CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias 
frente a la pandemia del COVID-19. 2020; CORTE IDH. Declaração Covid-19 e direitos humanos: os problemas e desafios 
devem ser abordados a partir de uma perspectiva de direitos humanos e com respeito às obrigações internacionais. 2020; 
SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. p.3. Ponto 9, b; EACDH. Working Group on Arbitrary Detention. 
Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies. 8 de maio 
de 2020, Ponto 12 e 16.



Apesar de uma diminuição no efetivo carcerário 

por conta de medidas de contenção ao coronaví-

rus, essa não foi expressiva, não cumprindo nem 

de longe o objetivo de tratar da superlotação que 

afeta as unidades prisionais brasileiras. O que se 

observa é que a Recomendação 62 do CNJ teve 

baixa implementação por parte dos tribunais, 

com pedidos de Habeas Corpus sendo negados e 

prisões em flagrante sendo convertidas indiscri-

minadamente em prisões provisórias.

107 •SPT. Pautas del Subcomité para los Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia 
de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 2020. p.3. Ponto 9, c;  EACDH. Working Group on Arbitrary Detention: 
Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies. 2020. Ponto 
14; UNAIDS. Rights in the time of COVID-19 Lessons from HIV for an effective, community-led response. 2020. p. 13. Ponto 
28; PENAL REFORM INTERNATIONAL. Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. p.13; 
EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and torture worldwide. 2020;UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 
preparedness and responses in prisons. 2020. p.4;  EACDH. Working Group on Arbitrary Detention. Deliberation No. 11 
on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies. 8 de maio de 2020,  Ponto 13; 
UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 P. 24;  CEDAW. Nota con orientaciones: 
CEDAW y COVID-19. 2020; UNODC. UNAIDS. UNFPA. UNDP. Ensuring access to quality, safe, and non-discriminatory services 
for HIV key populations and migrants in the context of the COVID-19 pandemic. 2020; PENAL REFORM INTERNATIONAL. 
Coronavirus: Healthcare and human rights of people in prison. Londres, 2020. p.12; SPT. Advice of the Subcommittee on 
Prevention of Torture to States Parties and National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020, 
Ponto 9.2, 9.6 e 9.7; CIDH. La CIDH manifiesta su preocupación por la situación de las personas privadas de libertad en 
Brasil, frente a la pandemia del COVID-19. 2020; CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar los derechos de las personas 
mayores frente a la pandemia del COVID-19. 2020.;  UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, 
OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020.. p.1; EACDH. Working Group on Arbitrary 
Detention: Deliberation No. 11 on prevention of arbitrary deprivation of liberty in the context of public health emergencies. 
2020. Ponto 15; UN WOMEN. Covid-19, Women and Prision: early release and non-custodial sentences for women as 
effective means to reduce Covid-19 in prison populations. 2020 p.2; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação 
n°62. Brasília. 2020. Art. 4° I, a, b, c, e III; SPT. Advice of the Subcommittee on Prevention of Torture to States Parties and 
National Preventive Mechanisms relating to the Coronavirus Pandemic. 2020. Ponto 9.4; SPT. Pautas del Subcomité para los 
Estados partes y los mecanismos nacionales de prevención en relación con la pandemia de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 2020. p.3. Ponto 9d; CIDH. La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas 
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19. 2020; CIDH. En el contexto de la pandemia COVID-19, 
la CIDH llama a los Estados a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 2020;  UNODC, OMS, ONUSIDA, 
ACNUR. Declaração conjunta da UNODC, OMS, ONUSIDA, ACNUR sobre a Covid-19 em prisões e ambientes fechados. 2020. 
p.1;  CIDH. Resolução n° 1/2020. Pandemia e Direitos Humanos nas Américas. 2020, Ponto 45 e 46; CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Art. 5° e 6°;EACDH. COVID-19 exacerbates the risk of ill-treatment and 
torture worldwide. 2020; MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, 
Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.7; UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in 
prisons. 2020. p.4.;  UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 P. 25-26

108 • UNODOC. POSITION PAPER COVID-19 preparedness and responses in prisons. 2020. p.4;    MNPCT. Análise sobre Medidas 
Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de Janeiro: ALERJ, 2020. p.7; 
UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. P. 24;

109 • MNPCT. Análise sobre Medidas Referentes ao COVID-19 em Instituições de Privação de Liberdade, Nota Técnica no 5. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2020. p.7;

110 • UNODC. Guidance Note Ensuring Access to Justice in the Context of COVID-19. 2020 P. 24

111 • CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Recomendação n°62. Brasília. 2020, Arts. 4°, II,  5°, II, e 5°, V.
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De acordo com matéria veiculada no Jota em agosto de 

2020, o STF negou 80,8% dos Habeas Corpus impetra-

dos com base na Recomendação 62, do CNJ. A matéria 

afirma que
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No painel de ações da Covid-19 no site do STF 

constam 4 mil processos sobre o tema. Deste 

total, metade foi negado, para além dos classi-

ficados de outra forma: não conhecidos, ordens 

denegadas, liminar indeferidas, prejudicados. 

Os registrados como liminar deferida, deferido 

ou procedente são apenas 315: 7,76%. Desses 

4.058 processos, 2.930 são habeas corpus, dos 

quais 2.366 não tiveram sucesso, ou seja, 80,8%. 

Com a busca por “defensoria pública” como par-

te, são encontrados 280 processos. Foram 17 

pedidos vencedores, nos quais a ordem foi con-

cedida em seis e de ofício em 11. Isso significa 

que apenas 6% dos pedidos foram acolhidos112.

No Rio de Janeiro, as audiências de custódia fica-

ram suspensas de 19 de março até o final de julho, 

mas a análise das prisões em flagrante continuou 

sendo realizada de forma documental. No início 

de 2020 (janeiro e fevereiro), as taxas de conver-

são de prisão em flagrante em prisão provisória 

se mantiveram em cerca de 68%. Nos primeiros 

dias da quarentena (19 a 31 de março), esta taxa 

diminuiu consideravelmente, ficando em 48,5%. 

No entanto, as taxas voltaram a subir após este 

período, subindo novamente para a casa dos 60%. 

Considerando todo o período em que as audiên-

cias estiveram suspensas, a taxa de conversão fi-

cou em 65,7%. Isto demonstra que, exceto 

nas duas primeiras semanas da quarente-

na, medidas desencarceradoras relativas 

à contenção do Covid-19 não tiveram um 

impacto na decisão dos juízes da custódia 

do Rio de Janeiro. 

112 • POMPEU, ANA. STF nega 81% dos HCs baseados na Recomendação 62, do CNJ, sobre a Covid-19. Jota Info, Brasília, 07 de 
agosto de 2020. Disponível em: < https://www.jota.info/stf/do-supremo/stf-nega-81-dos-hcs-baseados-na-recomendacao-
62-do-cnj-sobre-a-covid-19-07082020 >

11.1 CIDH. A 
CIDH insta 
os Estados a 
garantir a saúde 
e a integridade 
das pessoas 
privadas de 
liberdade e de 
suas famílias 
em face da 
pandemia 
COVID-19 
(Original em espanhol)

A Comissão 

Interamerica-

na de Direi-

tos Humanos 

(CIDH) no mar-

co de sua Sala 

de Coordena-

ção e Respos-

ta Oportuna 

e Integrada à 

Crise da Pan-

demia do 

C O V I D - 1 9 

(SACROI COVID-19), urge aos Estados a  en-

frentar a gravíssima situação das pessoas 

privadas de liberdade na região e adotar 

medidas urgentes para garantir a saúde e 

a integridade dessa população e de suas 

famílias, frente aos efeitos da pandemia do 
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1.  Adotar medidas para enfrentar a su-

perlotação das unidades de privação 

de liberdade, incluindo a reavaliação 

dos casos de prisão preventiva de for-

ma a identificar aqueles que possam 

ser substituídos por medidas alterna-

tivas à privação de liberdade, priori-

zando as populações com maior risco 

para a saúde em caso de possível con-

tágio de COVID-19

2.  Avaliar de maneira prioritária a possi-

bilidade de concessão de medidas al-

ternativas como liberdade condicional, 

prisão domiciliar ou liberação anteci-

pada para pessoas consideradas de 

grupo de risco, como idosos, pessoas 

com doenças crônicas, gestantes ou 

com filhos sob seus cuidados e para 

aqueles que estejam prestes a cumprir 

a sentença.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA 

SALUD Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD Y SUS FAMILIAS FRENTE A LA PANDEMIA 

DEL COVID-19. 2020

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 

el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e 

Integrada a la crisis en relación con la pandemia del COVID-19 

(SACROI COVID-19), urge a los Estados enfrentar la gravísima 

situación de las personas privadas de la libertad en la región y a 

adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integri-

dad de esta población y de sus familias, frente a los efectos de 

la pandemia del COVID-19, así como asegurar las condiciones 

dignas y adecuadas de detención en los centros de privación 

de la libertad, de conformidad con los estándares interameri-

canos de derechos humanos. En particular, la Comisión insta a 

los Estados a reducir la sobrepoblación en los centros de de-

tención como una medida de contención de la pandemia.

En este sentido y considerando el contexto de la pandemia del 

virus COVID-19, en cuanto a la protección de los derechos de 

las personas privadas de libertad, la Comisión recomienda a 

los Estados:

Covid-19, assim como assegurar condições dignas 

e adequadas de detenção nos centros de privação 

de liberdade, em conformidade com os parâmetros 

interamericanos de direitos humanos. Em particular, 

a Comissão insta aos Estados a reduzir a superlota-

ção nos centros de detenção como uma medida de 

contenção da pandemia.

Nesse sentido, e considerando o contexto da pan-

demia do vírus COVID-19, no que concerne a pro-

teção dos direitos das pessoas privadas de liber-

dade, a Comissão recomenda aos Estados:



1. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamien-

to de las unidades de privación de la libertad, 

incluida la reevaluación de los casos de prisión 

preventiva con el fin de identificar aquellos que 

pueden ser sustituidos por medidas alternativas 

a la privación de la libertad, dando prioridad a las 

poblaciones con mayor riesgo de salud frente a 

un eventual contagio del COVID-19

2. Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de 

otorgar medidas alternativas como la libertad 

condicional, arresto domiciliario, o libertad anti-

cipada para personas consideradas en el grupo 

de riesgo como personas mayores, personas con 

enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o 

con niños a su cargo y para quienes estén pron-

tas a cumplir condenas.

11.2 CIDH. A CIDH 
expressa sua 
preocupação 
pela situação 
das pessoas 
privadas de 
liberdade no 
Brasil, em face 
da pandemia da 
COVID-19. 2020 
(Original em espanhol)

Diante do exposto, a 

Comissão reitera ao 

Estado brasileiro que 

deve adotar medidas 

para reduzir a super-

lotação nas unidades 

privadas de liberda-

de, tais como avaliar 

a concessão de me-

didas alternativas, es-

pecialmente para aqueles que se encontram em 

situação especial de risco.

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH MANIFIESTA SU PREOCUPACIÓN POR LA 

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

EN BRASIL, FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. 2020

Considerando lo anterior, la Comisión reitera al Estado brasileño 

que debe adoptar medidas para reducir el hacinamiento en las 

unidades de privación de libertad, tales como la evaluación del 

otorgamiento de medidas alternativas, especialmente respecto 

de quienes se encuentran en situación especial de riesgo.

11.3 CIDH. A CIDH 
insta os Estados 
a garantir os 
direitos dos 
idosos frente 
à pandemia do 
COVID-19. 2020  
(Original em espanhol)

Da mesma forma, 

dada a gravidade da 

situação dos idosos 

privados de liberda-

de, a Comissão reitera 

aos Estados que ava-

liem a possibilidade 

de conceder medidas 

alternativas aos de baixa periculosidade ou que 

estejam prestes a cumprir a pena. Isso, sem pre-

juízo de que as solicitações de pessoas em situ-

ação de risco, condenadas por graves violações 

de direitos humanos, sejam avaliadas segundo 

os critérios correspondentes, atendendo à uma 

análise e requisitos mais exigentes, com apego 

ao princípio da proporcionalidade e as normas 

interamericanas aplicáveis. A CIDH insta a ga-

rantir condições adequadas de detenção e qua-

rentena para impedir o contágio intramuros.
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[ O R I G I N A L ] 

CIDH. LA CIDH URGE A LOS ESTADOS A GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES FRENTE A LA 

PANDEMIA DEL COVID-19. 2020

Asimismo, dada la gravedad de la situación de las personas 

mayores privadas de libertad, la Comisión reitera a los Estados 

que evalúen la posibilidad de otorgar medidas alternativas a 

aquellas de baja peligrosidad o que estén prontas a cumplir con-

denas. Esto, sin perjuicio de que las solicitudes de personas en 

riesgo, condenadas por graves violaciones a los derechos huma-

nos, deban valorarse según los criterios correspondientes, aten-

diendo un análisis y requisitos más exigentes, con apego al prin-

cipio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos 

aplicables. La CIDH urge garantizar las condiciones de detención 

y cuarentena adecuadas a fin de impedir el contagio intramuros.

11.4 CORTE IDH. 
Declaração 
Covid-19 e 
direitos humanos: 
os problemas e 
desafios devem 
ser abordados 
a partir de uma 
perspectiva de 
direitos humanos 
e com respeito 
às obrigações 
internacionais. 
2020

Dado o alto impac-

to que a COVID-19 

pode ter com rela-

ção às pessoas pri-

vadas de liberdade 

em prisões e outros 

centros de detenção 

e, tendo em vista a 

posição especial de 

garantidor do Es-

tado, é necessário 

reduzir os níveis de 

superlotação e su-

perpopulação para, 

dessa forma,  promover de forma racional e or-

denada alternativas à privação de liberdade.

11.5 SPT. Pautas 
do Subcomitê 
para os Estados-
parte e os 
mecanismos 
nacionais de 
prevenção 
em relação à 
pandemia do 
coronavirus 
(COVID-19). 2020 
(Original em espanhol)

9. Dado que o risco 

de contágio é maior 

para pessoas que se 

encontram em pri-

sões e outros locais 

de detenção, o Sub-

comitê insta a todos 

os Estados a que:

b)  Reduzam as populações de reclusos e outras 

pessoas privadas de liberdade, sempre que 

possível, aplicando regimes de libertação 

antecipada, provisória ou temporária de de-

tidos nos casos em que seja seguro fazê-lo, 

tendo plenamente em conta as medidas não 

privativas de liberdade indicadas, conforme 

o disposto nas Regras Mínimas das Nações 

Unidas sobre Medidas Não Privativas de Li-

berdade (Regras de Tóquio).

c)  Dar ênfase especial aos locais de detenção 

em que a ocupação exceda a capacidade ofi-

cial e naqueles em que esta se baseie no cál-

culo de metros quadrados por pessoa que 

não permita manter o distanciamento social 

conforme as diretrizes de referência estabe-

lecidas para a população em geral;

d)  Examinem todos os casos de prisão preven-

tiva para determinar se essa é estritamente 

necessária, levando em conta a emergência 

de saúde pública existente e que expandam 

o uso de liberdade sob fiança para todos os 

casos, exceto os mais graves.
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[ O R I G I N A L ] 

SPT. PAUTAS DEL SUBCOMITÉ PARA LOS 

ESTADOS PARTES Y LOS MECANISMOS 

NACIONALES DE PREVENCIÓN EN RELACIÓN 

CON LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS (COVID-19). 2020. 

9. Habida cuenta de que el riesgo de contagio es 

mayor para las personas que se encuentran en cen-

tros penitenciarios y otros lugares de detención, el 

Subcomité insta a todos los Estados a que: 

b)  Reduzcan las poblaciones de reclusos y otras per-

sonas privadas de libertad, siempre que sea po-

sible, aplicando regímenes de puesta en libertad 

anticipada, provisional o temporal de detenidos 

en casos en que sea seguro hacerlo, teniendo 

plenamente en cuenta las medidas no privativas 

de libertad indicadas, conforme a lo dispuesto en 

las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre 

las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas 

de Tokio).

c) Hagan especial hincapié en aquellos lugares de 

detención en que la ocupación exceda la capa-

cidad oficial y en aquellos en que esta última se 

base en un cálculo de metros cuadrados por per-

sona que no permita mantener el distanciamien-

to social conforme a las pautas de referencia que 

se dan a la población general;

d) Examinen todos los casos de detención preven-

tiva para determinar si esta es estrictamente 

necesaria habida cuenta de la emergencia de 

salud pública existente y amplíen el uso de la 

libertad bajo fianza para todos los casos, salvo 

los más graves.

11.6 EACDH. 
Grupo de 
Trabalho sobre 
Detenção 
Arbitrária: 
Deliberação 
nº 11 sobre 
a prevenção 
da privação 
arbitrária de 
liberdade no 
contexto de 
emergências  
de saúde 
pública. 2020  
(Original em inglês)

2. O Grupo de Trabalho, por-

tanto, apela a todos os Estados 

que prestem especial atenção 

aos requisitos de necessidade 

e proporcionalidade da priva-

ção de liberdade no contexto 

de emergências em saúde pú-

blica, como a recém-emergen-

te emergência relacionada à 

pandemia COVID-19.

13. Em particular, os Estados 

devem rever urgentemente os 

casos existentes de privação 

de liberdade em todos os lo-

cais de detenção para determi-

nar se a detenção ainda é justificada como necessária e 

proporcional no contexto predominante da pandemia 

COVID-19. Ao fazê-lo, os Estados devem considerar to-

das as medidas alternativas à custódia.

14.  A prisão preventiva só deve ser utilizada em casos 

excepcionais. A atual emergência de saúde públi-

ca coloca um ônus adicional de consideração às 

autoridades, uma vez que essas devem explicar a 

necessidade e a proporcionalidade da medida nas 

circunstâncias da pandemia. O Grupo de Trabalho 

lembra, em particular, que a prisão preventiva au-

tomática de pessoas é incompatível com o direito 

internacional. As circunstâncias de cada instância 

de prisão preventiva devem ser avaliadas; em to-

das as etapas do processo, medidas não privati-

vas de liberdade devem ser tomadas sempre que 

possível, e particularmente durante emergências 

de saúde pública.



15. O Grupo de Trabalho está ciente de que o 

COVID-19 afeta principalmente pessoas 

com mais de 60 anos, gestantes e mulheres 

que estejam amamentando, pessoas com 

condições básicas de saúde e pessoas com 

deficiência. Por conseguinte, recomenda 

que os Estados tratem todos esses indivídu-

os como vulneráveis. Os Estados também 

devem abster-se de manter tais indivíduos 

em locais de privação de liberdade onde o 

risco à sua integridade física e mental e vida 

é elevado.

16. Por último, observando que a superlotação e 

a má higiene representam um risco particu-

lar de disseminação do COVID-19, Estados 

devem buscar reduzir as populações prisio-

nais e outras populações de detenção sem-

pre que possível, implementando esque-

mas de libertação antecipada, provisória ou 

temporária para os detidos para os quais é 

seguro fazê-lo, levando em consideração as 

medidas não privativas de liberdade, con-

forme previsto nas Regras Mínimas das Na-

ções Unidas para a Elaboração de Medidas 

Não Privativas de Liberdade (Regras de Tó-

quio) e as Regras das Nações Unidas para o 

Tratamento de Mulheres Presas e Medidas 

Não Privativas de Liberdade para Mulheres 

Infratoras (Regras de Bangkok). Observan-

do a obrigação decorrente da Convenção 

sobre os Direitos da Criança de não deter 

crianças, atenção especial deve ser dada à 

liberação de crianças, mulheres com crian-

ças e aqueles que cumprem penas por cri-

mes não violentos.
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[ O R I G I N A L ] 

EACDH. WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION. 

DELIBERATION NO. 11 ON PREVENTION OF ARBITRARY 

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE CONTEXT OF PUBLIC 

HEALTH EMERGENCIES. 8 DE MAIO DE 2020.  

12. The Working Group therefore calls upon all States to pay 

particular attention to the requirements of necessity and 

proportionality of deprivation of liberty in the context of 

public health emergencies, such as the newly emerging 

emergency related to the COVID-19 pandemic. 

13. In particular, States should urgently review existing cases of 

deprivation of liberty in all detention settings to determine 

whether the detention is still justified as necessary and pro-

portionate in the prevailing context of the COVID-19 pan-

demic. In doing so, States should consider all alternative 

measures to custody. 

14. Pretrial detention should only be used in exceptional ca-

ses.14 The current public health emergency puts an addi-

tional onus of consideration upon the authorities, as they 

must explain the necessity and proportionality of the me-

asure in the circumstances of the pandemic. The Working 

Group recalls in particular that automatic pretrial detention 

of persons is incompatible with international law.15 The cir-

cumstances of each instance of pretrial detention should 

be assessed; at all stages of proceedings, non-custodial 

measures should be taken whenever possible, and particu-

larly during public health emergencies. 

15. The Working Group is aware that COVID-19 mostly affects 

persons older than 60 years of age, pregnant women and 

women who are breastfeeding, persons with underlying 

health conditions,16 and persons with disabilities. It the-

refore recommends that States treat all such individuals 

as vulnerable. States should also refrain from holding such 

individuals in places of deprivation of liberty where the risk 

to their physical and mental integrity and life is heightened. 



11.7 UNAIDS. 
Direitos na 
época do 
COVID-19.  
Aprendizados 
em relação ao 
HIV para uma 
resposta eficaz 
e liderada pela 
comunidade. 
2020. 
(Original em inglês)

16. Lastly, noting that overcrowding and poor hygiene pose 

a particular risk of spreading COVID-19,17 States should 

seek to reduce prison populations and other detention 

populations wherever possible by implementing schemes 

of early, provisional or temporary release for those detai-

nees for whom it is safe to do so, taking full account of non-

-custodial measures as provided for in the United Nations 

Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the 

Tokyo Rules)18 and the United Nations Rules for the Treat-

ment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for 

Women Offenders (the Bangkok Rules). Noting the obliga-

tion arising from the Convention on the Rights of the Child 

of not detaining children, particular consideration should 

be given to releasing children and women with children, 

and also those serving sentences for non-violent crimes
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28. No entanto, tam-

bém é fundamental 

revisar as políticas de 

justiça criminal mais 

amplas para reduzir a 

superlotação e, em úl-

tima instância, reduzir 

o número de pesso-

as na prisão e reduzir 

o período de prisão 

preventiva, adotando 

alternativas ao encarceramento para certos cri-

mes ou, quando apropriado, descriminalizar cer-

tos atos completamente. Em situações de epi-

demias agudas, uma reforma mais ampla pode 

não ser possível em um curto espaço de tempo. 

No entanto, quando não for possível garantir a 

saúde dos presos dentro da própria prisão, me-

didas devem ser tomadas (antes que a epidemia 

chegue às prisões) para a libertação antecipada 

/ temporária dos presos, conforme apropriado e 

de acordo com os padrões nacionais, particular-

mente aqueles que estão em prisão preventiva 

e garantindo vínculos com as unidades de saúde 

após serem postos em liberdade.

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. WORKING GROUP ON ARBITRARY DETENTION. 

DELIBERATION NO. 11 ON PREVENTION OF ARBITRARY 

DEPRIVATION OF LIBERTY IN THE CONTEXT OF PUBLIC 

HEALTH EMERGENCIES. 8 DE MAIO DE 2020.  

28. However, it is also critical to review broader criminal justi-

ce policies to reduce overcrowding and, ultimately, reduce the 

number of people in prison, and reduce the pre-trial detention 

period, adopting alternatives to incarceration for certain crimes 

or, where appropriate, decriminalizing certain acts altogether. 

In situations of acute epidemics, broader reform may not be 

possible in a short space of time. However, where it is not pos-

sible to assure the health of prisoners within the prison itself, 

steps should be taken (before the epidemic is in the prisons) 

for the early/temporarily release of prisoners, as appropriate 

and according to the national standards, particularly those who 

are in pre-trial detention, and ensuring linkages with health fa-

cilities upon release.
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11.8 REFORMA 
PENAL 
INTERNACIONAL. 
Coronavírus: 
Saúde e direitos 
humanos das 
pessoas presas. 
Londres, 2020. 
(Original em inglês)

Estados devem colocar em 

prática planos que permi-

tem liberações emergenciais

Em vista da redução dos 

riscos associados ao CO-

VID-19, as autoridades de-

vem rever urgentemente a 

detenção de indivíduos em 

prisão preventiva. Os sistemas de fiança em dinheiro 

devem ser levantados, para garantir que a prisão pre-

ventiva não seja excessivamente imposta. Os indivíduos 

mais em risco, em particular idosos e indivíduos com 

problemas de saúde física mental e subjacentes, devem 

ser imediatamente considerados para a libertação, para 

evitar as graves consequências no caso de o COVID-19 

se espalhar em uma prisão, bem como para liberar ser-

viços essenciais de saúde. (p. 12)

Presunção de inocência e criminalização como últi-

mo recurso

Em casos de emergência, a presunção de inocência é 

primordial. Os Estados devem assegurar que medidas 

sociais estejam em vigor para apoiar os mais necessi-

tados, antes de tomar qualquer medida penal possível. 

Além disso, a prisão deve ser apenas uma medida de 

último recurso e qualquer julgamento deve levar em 

conta as condições e as razões pelas quais o indivíduo 

em particular teve que violar uma medida protetiva or-

denada. Nenhum Estado deve colocar em prática um 

sistema de denúncia por parte dos cidadãos, apenas a 

aplicação da lei deve ser cobrada para garantir que a 

sociedade respeite as medidas protetivas colocadas em 

prática. (p. 13)

[ O R I G I N A L ] 

PENAL REFORM INTERNATIONAL. 

CORONAVIRUS: HEALTHCARE AND HUMAN 

RIGHTS OF PEOPLE IN PRISON. LONDON, 2020. 

States must put in place plans allowing for emergen-

cy releases

In view of reducing risks associated to COVID-19, au-

thorities should urgently review the detention of indi-

viduals on remand. Cash bail systems should be lifted, 

to ensure that pre-trial detention is not excessively 

imposed. Individuals most at-risk, in particular older 

persons and individuals with mental and underlying 

physical health issues, should be immediately consi-

dered for release, to avoid the serious consequences 

in case COVID-19 would spread in a prison and also 

to free up essential healthcare services. (p.12)

Presumption of innocence and criminalisation as 

last resort

In cases of emergency the presumption of innocence 

is paramount. States must ensure social measures 

are in place to support those most at need, before 

taking any possible penal measure. Furthermore, im-

prisonment should only be a last resort measure and 

any judgement should take into account the condi-

tions and the reasons for which the particular indivi-

dual had to violate a  protective measure ordered. No 

state should put into place a system of denunciation 

by citizens, only law enforcement should be charged 

of ensuring that society respects protective measures 

put into place. (p.13)



11.9 EACDH. 
O COVID-19 
agrava o 
risco de 
maus tratos 
e tortura 
em todo o 
mundo. 2020  
(Original em inglês)

11.10 UNODC. 
DOCUMENTO DE 
POSIÇÃO COVID-19 
preparação e 
respostas nas 
prisões. 2020 
(Original em inglês)
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Os Estados devem 

reduzir as popula-

ções prisionais recor-

rendo ainda mais a 

alternativas à prisão 

preventiva e ao en-

carceramento com as 

alternativas existen-

tes de medidas não privativas de liberda-

de. Eles também devem acabar com o uso 

da detenção de imigração e dos campos 

fechados de refugiados", acrescentou.

[ O R I G I N A L ] 

EACDH. COVID-19 EXACERBATES THE RISK OF 

ILL-TREATMENT AND TORTURE WORLDWIDE. 

2020

States should reduce prison populations by fur-

ther resorting to alternatives to pre-trial detention 

and incarceration with the existing alternatives of 

non-custodial measures. They should also end the 

use of immigration detention and closed refugee 

camps,” he added.

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. POSITION PAPER COVID-19 PREPAREDNESS AND 

RESPONSES IN PRISONS. 2020. 

Release mechanisms will be particularly relevant for prisoners for whom 

COVID-19 poses particular risks – such as the elderly and prisoners af-

fected by chronic diseases or other health conditions – and other se-

lected categories of prisoners, including pregnant women, women with 

dependent children, prisoners approaching the end of their sentence 

and those who have been sentenced for minor crimes. Compassionate, 

conditional or early release schemes – as well as pardons or amnesties 

for carefully selected categories of prisoners whose release would not 

compromise public safety – should be considered in this context. (p.4)

Os mecanismos de  

liberdade serão 

particularmente 

relevantes para 

as pessoas priva-

das de liberdade 

para as quais o COVID-19 apresenta riscos específicos 

- como idosos e presos afetados por doenças crônicas 

ou outras condições de saúde - e outras categorias se-

lecionadas de pessoas privadas de liberdade, incluindo 

mulheres grávidas, mulheres com filhos dependentes, 

presos que estejam próximos ao fim da pena e aqueles 

que foram condenados por crimes menores. Esquemas 

de liberdade compassiva, condicional ou antecipada - 

bem como perdões ou anistias para categorias cuida-

dosamente selecionadas de presos cuja liberdade não 

comprometeria a segurança pública - devem ser consi-

derados neste contexto. (p.4)
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11.11 UNODC. Nota 
de orientação para 
garantir o acesso à 
justiça no contexto 
do COVID-19. 2020. 
(Original em inglês)

Alternativas à 

prisão e penas 

alternativas. 

Medidas para 

reduzir o risco 

de dissemina-

ção do COVID-19 em centros de detenção podem 

incluir, por exemplo, a redução do número de 

novas detenções (ou seja, sem detenções para 

menores, não violentos). Isso deve ser acordado 

em consulta e coordenação com todos os atores 

da justiça, incluindo a polícia. O uso prioritário 

de medidas não privativas de liberdade em ca-

sos apropriados deve ser aumentado. Isso inclui 

medidas em todas as etapas, incluindo suspen-

são condicional do processo e alternativas à 

prisão preventiva (por exemplo, liberdade sob 

fiança), uso de leis de penas alternativas ou con-

versão de penas de prisão para penas não-pri-

vativas, bem como livramento condicional, saída 

temporária, graça, anistia ou indulto para presos 

condenados. Fiança monetária ou multas, se uti-

lizadas, não devem desfavorecer aqueles que 

vivem na pobreza.

O monitoramento de medidas não custodiadas 

deve ser realizado por meios adequados (como 

telefone ou, pessoalmente, sob a distância ne-

cessária) e não necessariamente exigir, por 

exemplo, o uso de pulseiras de monitoramento 

eletrônico que possam ser caras e tecnologica-

mente onerosas. Em alguns contextos, engajar 

membros respeitados da comunidade para for-

necer garantias de bom comportamento tam-

bém pode ser eficaz. (p. 24)

Identificação de critérios para soltura para pes-

soas privadas de liberdade. Devido à vulnera-

bilidade excepcional ao COVID-19 em locais de 

detenção, muitos países estão atualmente im-

plementando medidas de liberação de emer-

gência para detentos e prisioneiros. Os critérios 

para determinar a elegibilidade de tais medidas 

de soltura emergencial devem basear-se em um 

equilíbrio cuidadoso da vulnerabilidade dos de-

tentos individuais e a segurança pública, e estar 

acompanhado de garantias adequadas à segu-

rança e aos direitos das testemunhas e vítimas. 

Em muitos casos, jovens, mulheres grávidas e 

lactantes, aquelas com responsabilidades de 

cuidado, idosos e indivíduos com problemas de 

saúde subjacentes estão sendo considerados 

para liberação. Além disso, pessoas que são 

consideradas de baixo ou nenhum risco para 

o público, como aquelas que foram detidas ou 

presas por crimes de baixa ofensividade ou não 

violentos, aquelas cujas sentenças estão quase 

completas ou que estão enfrentando sentenças 

relativamente curtas também estão sendo libe-

radas para reduzir a população de prisões su-

perlotadas, o que aumenta a vulnerabilidade ao 

COVID-19. Além da vulnerabilidade, a libertação 

de pessoas que aguardam julgamento e que não 

foram condenadas por um crime é ainda mais 

premente, especialmente se o risco de fuga ou 

outro tipo de interferência no curso da justiça é 

baixo durante as medidas de lockdown. As au-

toridades também são fortemente encorajadas 

a libertar pessoas em detenção de imigração, 

em particular quando essa detenção é arbitrária 

ou não está em conformidade com as normas 

internacionais. Isso inclui pessoas em detenção 

de pré-remoção nos locais em que as deporta-

ções foram suspensas devido à situação do CO-

VID-19. Em muitos desses casos, os motivos para 

sua contínua privação de liberdade não existem 

mais. Os condenados e presos por violência do-

méstica, crimes sexuais e outros crimes violen-

tos não devem ser elegíveis para medidas emer-

genciais não privativas de liberdade. Advogados 
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e prestadores de serviços de assistência jurídica 

podem auxiliar as autoridades a identificar pes-

soas potencialmente elegíveis, garantir que seus 

clientes sejam incluídos nessas medidas alterna-

tivas, bem como garantir que aqueles que per-

manecem nos centros de detenção prisionais ou 

de imigração recebam proteção adequada (ou 

seja, saneamento e higiene) e acesso a cuidados 

de saúde. (p. 25-26)

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. GUIDANCE NOTE ENSURING ACCESS TO JUSTICE 

IN THE CONTEXT OF COVID-19. 2020

Alternatives to imprisonment and alternative sentencing. Mea-

sures to reduce the risk of the spread of COVID-19 in detention 

facilities may include, for example, reducing the number of new 

detentions (i.e. no detentions for minor, non-violent offences). 

This should be agreed in consultation and coordination with 

all justice actors, including the police. Priority use of non-cus-

todial measures in appropriate cases should be increased. 

This includes measures at all stages, including pretrial dischar-

ge, diversion, and other alternatives to pretrial detention (e.g. 

release on bail or personal recognizance/surety bond), use of 

alternative sentencing laws or conversion of prison sentences 

to non- custodial sentences, as well as early release, temporary 

release, parole, pardons, or furlough for sentenced prisoners. 

Monetary bail or fines, if used, must not disadvantage those 

living in poverty. 

The monitoring of non-custodial measures should be carried 

out by relevant means (such as telephone or in person with the 

required distance) and do not necessarily require, for exam-

ple, the use of electronic monitoring bracelets which can be 

expensive and technologically burdensome. In some contexts, 

engaging respected members of the community to provide as-

surances of good behaviour can also be effective. (p.24)

Identification of criteria for release for persons deprived of li-

berty. Due to the exceptional vulnerability to COVID-19 in pla-

ces of detention, many countries are currently implementing 

emergency release measures for detainees and prisoners. Cri-

teria for determining the eligibility for such emergency release 

measures must be based on a careful balancing of vulnerability 

of individual detainees against public safety and be accompa-

nied by appropriate safeguards to the safety and the rights of 

witnesses and victims. In many cases, juveniles, pregnant and 

breast-feeding women, those with caretaking responsibilities, 

older persons, and those with underlying health issues are 

being considered for release. In addition, people who are con-

sidered to pose no or a very low risk to the public, such as those 

who have been detained or imprisoned for minor or non-vio-

lent offenses, those whose sentences that are almost comple-

te, or who are facing relatively short sentences are also being 

released to reduce the population of overcrowded prisons, 

which heightens vulnerability to COVID-19. In addition to vulne-

rability, the release of people awaiting trial who have not been 

convicted of a crime is even more pressing, especially if the risk 

of flight or another sort of interference with the course of justi-

ce is low during lockdown measures. Authorities are also stron-

gly encouraged to release people in immigration detention, in 

particular where that detention is arbitrary or does not comply 

with international standards. This includes people in pre-remo-

val  detention where deportations have been suspended due 

to the COVID-19 situation. In many of these cases, the grounds 

for their continued deprivation of liberty no longer exist. Those 

convicted and imprisoned for domestic violence, sexual crimes, 

and other violent crimes should not be eligible for emergency 

non-custodial measures. Lawyers and legal aid providers can 

assist authorities to identify potentially eligible persons, ensure 

their clients are included in these alternative measures, as well 

as to ensure that those that remain in prison or immigration 

detention centres receive adequate protection (i.e. sanitation 

and hygiene) and access to health care. (p.25 – 26)
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11.12 CEDAW. 
Nota com 
orientações: 
CEDAW e 
COVID-19. 2020 
(Original em espanhol)

Considerar métodos 

alternativos à detenção 

para mulheres priva-

das de liberdade, como 

sistemas de supervisão 

judicial ou penas de li-

berdade condicional, em particular para mulhe-

res presas por delitos administrativos ou outros 

delitos menores, mulheres delinquentes de bai-

xo risco e aquelas mulheres que possam se rein-

tegrar à sociedade com segurança, mulheres em 

fase final de pena, mulheres doentes ou grávi-

das, mulheres idosas e mulheres com deficiên-

cia. As presas políticas, incluindo as mulheres 

defensoras dos direitos humanos em situação 

de prisão sem fundamento jurídico suficiente, 

devem ser postas em liberdade.

[ O R I G I N A L ] 

CEDAW. NOTA CON ORIENTACIONES: CEDAW Y 

COVID-19. 2020

Considerar métodos alternativos a la detención para las 

mujeres privadas de libertad, como pueden ser sistemas de 

supervisión judicial o condenas con opción de libertad vigila-

da, en particular para las mujeres detenidas por delitos ad-

ministrativos u otros delitos leves, mujeres delincuentes de 

bajo riesgo y aquellas mujeres que puedan reinsertarse en la 

sociedad con seguridad, mujeres en la parte final de sus con-

denas, mujeres enfermas o embarazadas, mujeres mayores 

y mujeres con discapacidad. Las reclusas políticas, incluidas 

las mujeres defensoras de derechos humanos en situación 

de detención sin fundamento jurídico suficiente, deben ser 

puestas en libertad.

As alternativas à 

prisão, quando per-

mitidas, para cri-

mes não violentos 

podem salvar vidas, 

especialmente para 

crimes não reconhe-

cidos pelo direito in-

ternacional. Devem 

ser tomadas me-

didas de liberdade 

antecipada para ca-

tegorias específicas 

de pessoas que cor-

rem risco particular 

de serem afetadas 

pelo COVID-19, como idosos e indivíduos afeta-

dos por doenças crônicas ou outras condições 

de saúde, bem como mulheres grávidas, mu-

lheres com filhos dependentes , reclusos que se 

aproximam do fim da pena e os que foram con-

denados por crimes menores nas prisões, em 

consonância com as políticas nacionais e sem 

comprometer a saúde e segurança públicas

11.13 UNODC. 
UNAIDS. UNFPA. 
PNUD. Garantir o 
acesso a serviços 
de qualidade, 
seguros e não 
discriminatórios 
para as 
populações-
chave relativas 
ao HIV e 
migrantes 
no contexto 
da pandemia 
COVID-19. 2020 
(Original em inglês)
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11.14 UNODC, 
OMS, 
ONUSIDA, 
ACNUR. 
Declaração 
conjunta da 
UNODC, OMS, 
ONUSIDA, 
ACNUR sobre 
a Covid-19 
em prisões 
e ambientes 
fechados. 
2020. p1

[ O R I G I N A L ] 

UNODC. UNAIDS. UNFPA. UNDP. ENSURING ACCESS TO 

QUALITY, SAFE, AND NON-DISCRIMINATORY SERVICES 

FOR HIV KEY POPULATIONS AND MIGRANTS IN THE 

CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC. 2020

Alternatives to imprisonment, where allowed, for non-violent 

offences could save lives, particularly for crimes not recogni-

sed under international law. Measures of early release should 

be taken for specific categories of people who are at particu-

lar risk of being affected by COVID-19, such as the elderly and 

individuals affected by chronic diseases or other health con-

ditions, as well as pregnant women, women with dependent 

children, prisoners approaching the end of their sentence and 

those who have been sentenced for minor crimes in prisons, 

in-line with national policies and without compromising public 

health and safety

Reduzir a superlotação 

Tendo em vista a super-

lotação em muitas locais 

de detenção, o que preju-

dica a higiene, a saúde, a 

segurança e a dignidade 

humana, uma resposta 

de saúde à COVID-19 so-

mente em ambientes fe-

chados é insuficiente. A 

superlotação constitui um 

obstáculo intransponível 

para prevenir, preparar 

ou responder à COVID-19.

Exortamos os líderes políticos a considerar a 

limitação da privação de liberdade, incluindo a 

prisão preventiva, a recorrer a medidas de últi-

mo recurso, particularmente no caso de super-

lotação, e a intensificar os esforços para recorrer 

a medidas não privativas de liberdade. Estes es-

forços devem incluir mecanismos de libertação 

para pessoas em risco particular de COVID-19, 

tais como idosos e pessoas com problemas de 

saúde pré-existentes, bem como outras pessoas 

que poderiam ser libertadas sem comprometer 

a segurança pública, tais como as condenadas 

por delitos menores e não violentos, com consi-

deração específica para mulheres e crianças

11.15 ONU 
MULHERES. 
Covid-19, 
Mulheres 
e Prisão: 
liberdade 
antecipada 
e sentenças 
não privativas 
de liberdade 
para mulheres 
como meios 
eficazes para 
reduzir a 
Covid-19 na 
população 
carcerária. 
2020 
(Original em inglês)

Alternativas de encar-

ceramento com pers-

pectiva de gênero, sem 

custódia e baseadas na 

comunidade para todas 

as mulheres com perfis 

de baixo risco devem ser 

permitidas em todos os 

estágios de aplicação da 

lei e justiça criminal.

As estratégias de rein-

tegração e reabilitação 

com perspectiva de gê-

nero que abordem as 

causas socioeconômicas subjacentes para mulhe-

res em conflito com a lei devem ser apoiadas. (p.2)
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11.16 CONSELHO 
NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 
Recomendação 
n°62. Brasília. 
2020.

[ O R I G I N A L ] 

UN WOMEN. COVID-19, WOMEN AND PRISION: EARLY 

RELEASE AND NON-CUSTODIAL SENTENCES FOR WOMEN 

AS EFFECTIVE MEANS TO REDUCE COVID-19 IN PRISON 

POPULATIONS. 2020 P.2

Gender-responsive, non-custodial and community-based alter-

natives to imprisonment for all women with low-risk profiles be 

permitted at all stages of law enforcement and criminal justice.

Gender-responsive reintegration and rehabilitation strategies 

that address the underlying socio-economic causes for wo-

men’s conflict with the law be supported. (p.2)

Art. 4o Recomen-

dar aos magistra-

dos com compe-

tência para a fase 

de conhecimento 

criminal que, com vistas à redução dos riscos 

epidemiológicos e em observância ao contexto 

local de disseminação do vírus, considerem as 

seguintes medidas: 

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos  

termos do art. 316, do Código de Processo 

Penal, priorizando-se: 

a)   mulheres gestantes, lactantes, mães ou pes-

soas responsáveis por criança de até doze 

anos ou por pessoa com deficiência, assim 

como idosos, indígenas, pessoas com defici-

ência ou que se enquadrem no grupo de risco; 

b) pessoas presas em estabelecimentos pe-

nais que estejam com ocupação superior à 

capacidade, que não disponham de equipe 

de saúde lotada no estabelecimento, que 

estejam sob ordem de interdição, com me-

didas cautelares determinadas por órgão do 

sistema de jurisdição internacional, ou que 

disponham de instalações que favoreçam a 

propagação do novo coronavírus; 

c)  prisões preventivas que tenham excedido o 

prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam 

relacionadas a crimes praticados sem violên-

cia ou grave ameaça à pessoa; 

III – a máxima excepcionalidade de novas ordens 

de prisão preventiva, observado o protocolo 

das autoridades sanitárias.

Art. 5o Recomendar aos magistrados com com-

petência sobre a execução penal que, com vistas 

à redução dos riscos epidemiológicos e em ob-

servância ao contexto local de disseminação do 

vírus, considerem as seguintes medidas: 

I – concessão de saída antecipada dos regimes 

fechado e semiaberto, nos termos das di-

retrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 

56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo 

em relação às: 

a)   mulheres gestantes, lactantes, mães ou pes-

soas responsáveis por criança de até 12 

anos ou por pessoa com deficiência, assim 

como idosos, indígenas, pessoas com defi-

ciência e demais pessoas presas que se en-

quadrem no grupo de risco; 

b)  pessoas presas em estabelecimentos penais 

com ocupação superior à capacidade, que 
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não disponham de equipe de saúde lotada 

no estabelecimento, sob ordem de interdição, 

com medidas cautelares determinadas por 

órgão de sistema de jurisdição internacional, 

ou que disponham de instalações que favore-

çam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas tem-

porárias ao plano de contingência previsto 

no artigo 9º da presente Recomendação, 

avaliando eventual necessidade de prorro-

gação do prazo de retorno ou adiamento 

do benefício, assegurado, no último caso, o 

reagendamento da saída temporária após 

o término do período de restrição sanitária; 

III – concessão de prisão domiciliar em relação 

a todos as pessoas presas em cumprimen-

to de pena em regime aberto e semiaberto, 

mediante condições a serem definidas pelo 

Juiz da execução; 

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa pre-

sa com diagnóstico suspeito ou confirmado 

de Covid-19, mediante relatório da equipe de 

saúde, na ausência de espaço de isolamento 

adequado no estabelecimento penal; 

V – suspensão temporária do dever de apre-

sentação regular em juízo das pessoas em  

cumprimento de pena no regime aberto, 

prisão domiciliar, penas restritivas de direi-

tos, suspensão da execução da pena (sursis) 

e livramento condicional, pelo prazo de no-

venta dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da conces-

são do benefício da saída temporária, o ato deverá 

ser comunicado com máxima antecedência a pre-

sos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim 

que possível, a data reagendada para o usufruto, 

considerando as orientações das autoridades sa-

nitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em 

observância ao contexto local de disseminação do 

novo coronavírus. 

Art. 6o Recomendar aos magistrados com com-

petência cível que considerem a colocação em 

prisão domiciliar das pessoas presas por dívida 

alimentícia, com vistas à redução dos riscos epi-

demiológicos e em observância ao contexto lo-

cal de disseminação do vírus. 

11.17 CIDH. 
Resolução n° 
1/2020. Pandemia 
e Direitos Humanos 
nas Américas. 2020. 
(Original em espanhol)

45. Adotar me-

didas para en-

frentar a su-

perlotação das 

unidades priva-

tivas de liberda-

de, incluindo a reavaliação dos casos de prisão 

preventiva para identificar aqueles que podem 

ser convertidos em medidas alternativas à priva-

ção de liberdade, priorizando as populações com 

maior risco de saúde em caso de possível contágio 

de COVID-19, principalmente em idosos e mulhe-

res grávidas ou com filhos para amamentar.

46.   Garantir que, nos casos de pessoas em risco 

no contexto de uma pandemia, os pedidos 

de benefícios penitenciários e medidas al-

ternativas à prisão sejam avaliados. No caso 

de pessoas condenadas por graves violações 

dos direitos humanos e crimes lesa humani-

dade, levando em conta o bem jurídico afe-

tado, a gravidade dos fatos e a obrigação dos 

Estados de sancionar os responsáveis   por 

tais violações, tais avaliações requerem aná-

lise e requisitos mais exigentes, com apego 

ao princípio da proporcionalidade e as nor-

mas interamericanas aplicáveis.
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11.18 MNPCT. 
Análise sobre 
Medidas 
Referentes ao 
COVID-19 em 
Instituições 
de Privação de 
Liberdade, Nota 
Técnica no 5. Rio 
de Janeiro: ALERJ, 
2020. p.7

Presidente da Repúbli-

ca- (deve) Publicar, emer-

gencialmente, nos mol-

des requerido pelo nobre 

Colégio Nacional de De-

fensores Públicos-Gerais 

(CONDEGE), Decreto Es-

pecial de Induto Presiden-

cial, como prevê o art. 84, 

XII da Constituição Federal 

de 1988, com a finalidade 

humanitária de minimizar os impactos negativos da gra-

ve pandemia do COVID 19 que atingirá o já degradante 

e desumano Sistema Carcerário brasileiro, trazendo um 

potencial número de mortes;

Governo Federal - Garantir auxílio financeiro às famílias 

que irão receber pessoas do grupo de risco, com sus-

peita, ou confirmadas para COVID-19, nesse momento 

de desinstitucionalização ou desencarceramento, bem 

como informações e orientações quanto a acesso a be-

nefícios, programas e serviços, conforme necessidade 

de cada caso;

Tribunais de Justiça - Adotar a Recomendação no 

62/202010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que 

aponta caminhos sólidos de desencarceramento, me-

dida fundamental para enfrentamento ao COVID 19 e 

ao risco de morte em massa que essa pandemia pode 

causar dentro dos presídios e demais instituições de 

privação de liberdade no Brasil;

[ O R I G I N A L ] 

CIDH. RESOLUCIÓN N° 1/2020. PANDEMIA Y 

DERERCHOS HUMANOS EM LAS AMÉRICAS. 2020.

45. Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento 

de las unidades de privación de la libertad, inclui-

da la reevaluación de los casos de prisión pre-

ventiva para identificar aquéllos que pueden ser 

convertidos en medidas alternativas a la priva-

ción de la libertad, dando prioridad a las pobla-

ciones con mayor riesgo de salud frente a un 

eventual contagio del COVID-19, principalmente 

las personas mayores y mujeres embarazadas o 

con hijos lactantes.

46. Asegurar que, en los casos de personas en si-

tuación de riesgo en contexto de pandemia, se 

evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios 

y medidas alternativas a la pena de prisión. En el 

caso de personas condenadas por graves viola-

ciones a los derechos humanos y delitos de lesa 

humanidad, atendiendo el bien jurídico afecta-

do, la gravedad de los hechos y la obligación de 

los Estados de sancionar a los responsables de 

tales violaciones, tales evaluaciones requieren 

de un análisis y requisitos más exigentes, con 

apego al principio de proporcionalidad y a los 

estándares interamericanos aplicables.
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Conclusões
Há uma pluralidade de instâncias normativas 

e recomendativas em matéria de prevenção e 

combate à Covid-19 nas prisões. Através do ma-

peamento realizado, identificamos os seguintes 

órgãos internacionais que emitiram documentos 

sobre a questão: Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados; Comitê CEDAW (Co-

mitê para a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher); Comitê de Direi-

tos Humanos da ONU; Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos; Corte Interamericana de 

Direitos Humanos; Escritório do Alto Comissário 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos, 

inclusive, especificamente através do Grupo de 

Trabalho sobre Prisão Arbitrária (Working Group 

on Arbitrary Detention); Escritório das Nações 

Unidas sobre Drogas e Crime; Fundo de Popu-

lação das Nações Unidas; Organização Mundial 

da Saúde; Penal Reform International; UNAIDS 

(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids), UNPD (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento), UN WOMEN (ONU 

Mulheres); e o Subcomitê de Prevenção da Tor-

tura das Nações Unidas.

Na esfera nacional, no escopo dos órgãos que 

monitoram a garantia de direitos humanos para 

pessoas privadas de liberdade e que controlam 

o respeito desses direitos na execução da pena, 

levantamos documentos emitidos pelos seguin-

tes órgãos: Mecanismo Nacional de Prevenção e 

Combate à Tortura, Conselho Nacional de Justiça 

e Conselho Nacional de Direitos Humanos.

As categorias desenvolvidas a partir da análise 

dessas normativas e orientações nos possibi-

litam refletir acerca das políticas elencadas en-

quanto centrais para a garantia do direito à vida 

e à integridade física das pessoas privadas de 

sua liberdade, daquelas que trabalham no siste-

ma penitenciário e da sociedade em geral. 

Nesse sentido, identificamos que a redução 

emergencial da superlotação via medidas de-

sencarceradoras é eixo comum a 18 dos 21 do-

cumentos levantados. Cabe a ressalva de que 

duas das normativas que não dispõem sobre 

tais medidas não tratam exclusivamente dos 

direitos das pessoas privadas de liberdade du-

rante a pandemia. Resta, portanto, nítida a cen-

tralidade e urgência da implementação de tais 

medidas para a garantia do direito à vida das 

pessoas em situação de cárcere.
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