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Presos, e o Antagônico Ir e Vir: Ceaop e o Axioma da Escolta de Ipl's em Juiz de Fora.

Prisoners, and the antagonistic Ir e Vir: Ceaop and the Axiom of Ipl's Escort in Juiz de Fora.

RESUMO

Logística de atendimento, direitos, presos e dignidade, termos antônimos entre si, porém

sinônimos  a  contextualizar  a  Escolta  de  presos  responsável  por  uma  considerável  gama  de

procedimentos que amparam, disciplinam e norteiam o atendimento aos indivíduos privados de

liberdade em suas necessidades, demandas e direitos, quando esses, estiverem sob a custódia do

Estado privados em sua liberdade de ir e vir. 

O Art. 10. da Lei 7210/84 descreve que “A assistência ao preso e ao internado é dever do

Estado” haja vista que, “Os presos conservam todos os direitos menos os de ir e vir”. 

Tal premissa, contudo, não é um fim em si, uma vez que para acessar os demais direitos, os

presos  têm a  imperiosa  necessidade  de  ir  e  vir a  ambientes  que  extrapolam as  muralhas  das

unidades prisionais, muito porque essas não possuem a infraestrutura necessária para supri-los. 

Tais concepções, afunilam-se à um antagônico dilema cujo o objeto deste estudo embasa-se-

á nos procedimentos e missões da CEAOP/JDF, unidade logística operacional de Escolta baseada na

cidade de Juiz De Fora/MG, e seu modus operandi responsável por cumprir as demandas e executar

as missões relacionadas a movimentação de presos do sistema prisional de juiz de fora e região,

transportando-os para atendimento de seus direitos e necessidades quanto ao âmbito externo das

unidades prisionais.  

A premissa bibliográfica deste estudo amparar-se-á nas Leis nº 7.209/84 Código penal e

7.210/84 Lei de Execuções Penal essa, em sua “SUBSEÇÃO I”, “Da Permissão de Saída”, em seu

Art. 120º, cuja anotação informa que, “Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou

semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante

escolta,  quando  ocorrer  um  dos  seguintes  fatos:  I-  falecimento  ou  doença  grave  do  cônjuge,

companheira,  ascendente,  descendente  ou  irmão;  II-  necessidade  de  tratamento  médico.”

SUMMARY

Logistics of service, needs, service and rights related to the terms, needs and matters related

to the terms of service, needs and related matters between the terms of service, needs and matters

related to the terms of service, needs and related aspects between them, come under the liberty of

the private state in their liberty. 

Oh Art. 10 of Law 7210/84 describes that “Assistance to prisoners and internees is a duty of

the State”, given that “Prisoners retain all rights except those of coming and going”. 

This premise, however, is not an end in itself, since in order to access other rights, prisoners
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have the imperative need to come and go to environments that go beyond the walls of prison units,

largely because they do not have the infrastructure to supply them. 

Such conceptions are funneled to an antagonistic dilemma whose object of study will be

based on the procedures and missions of CEAOP/JDF, an operational logistical unit of Escort based

in the city of Juiz de Fora/MG, and its modus operandi responsible for fulfilling as demands and

perform as missions related to  the movement of prisoners from the prison system of units  and

region, transporting them to meet their rights and needs in terms of the external judge of the prisons.

The bibliographic reference of this study will be supported by Laws nº 7.209/84 Penal Code

and 7.210/84 Penal Executions Law in its “ SUBSECTION I ”, “ Exit Permission in its Art. 120,

whose person says that, “ Convicts serving their sentence in a closed regime or allowed to obtain

permission  to  leave the  establishment  by means of  an escort,  when one of  the  following facts

occurs: I- death or serious illness of their partner, ascendant, descendant or brother; II - need for

medical treatment. ”

Palavras chave: Escolta de Presos, Direitos, Atendimento, CEAOP.       

 INTRODUÇÃO

“A falta de estrutura do sistema prisional traz fragilidade à aplicabilidade da

Lei mencionada o que reflete em descrédito à possibilidade de reabilitação da

pessoa  que  comete  delito.”  (JANDIRA  e  OLIVEIRA,  2016,  p.2)

“Noutro sentido, a gestão do sistema prisional busca a cooptação da categoria

dos  agentes  penitenciários,  através  de  instrumentos  de  gratificações  e

momentâneas lideranças, criando no seio da categoria uma desagregação e

desconfiança, onde o coletivo é secundarizado e a singularidade se coaduna

com a chamada Lei de Gerson.” (SILVA, 2012, p.112)

A  concepção  crítico  comum  a  reverberar  o  sistema  prisional  no  contexto  nacional

generaliza-se,  sendo  comumente  “alimentada”  por  distintas  “ocorrências”  de  cunho  psico

emocionais  pré  conceituadas  por  retóricas  estigmatizante  de  locais  superlotados  eivados  de

arbitrariedades e desprezo aos direitos Humanos haja vista que,

“Ao lado da corrupção,  os  crimes de tortura e  maus-tratos praticados por

agentes do Estado contra presos dentro do sistema penitenciário é um dos

temas mais propagados pela mídia.” (PEREIRA, 2011, p.8) 

Tais  concepções  intentam  agências  midiáticas  a  “fornecer  elementos  necessários  à

construção ou à condução de nossas avaliações” e cuja “a repetição”, “acaba por criar uma capa

semiótica  intransponível.”  (Barbosa,  2006,  p.120)  Que  generaliza  e  configuram  as  unidades
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prisionais,  como  espaços  de  exceções  e  extraordinariedades  que,  inevitavelmente,  inquietam e

resvalam no senso especializado, constituindo-se em análises de descrédito como a de Jandira e

Oliveira (2016), análogas a partidarismos como a de Silva (2012), ou sensacionalistas como a de

Pereira (2011).

“O sistema  prisional  do  Brasil  passa  por  situação  crítica  há  décadas.  De

acordo  com  levantamento  realizado,  mais  de  660  mil  brasileiros  entre

homens e mulheres estão privados de liberdade, o que deixa o país com a

terceira maior população carcerária do mundo.”( FACIMIG, ASPSP, 2022,

p.3)

Tais conceitos acabam por institucionalizar um embate entre o “lado A” extramuros e o

“lado B” intramuros, corroborando com um estudo feito por Edmundo Campos Coelho  intitulado

“A Oficina do Diabo” produzido nas cadeias do Estado do Rio de Janeiro no ano de 1983, no qual

ele constatou que “a falta de recursos do preso, cria o atrito” (p.109), fruto da pouca preocupação

que as  “cortes” (p.33)  tem com “os  indivíduos  já  condenados”  (p.33)  e  privados de  liberdade,

condição que inevitavelmente replica na estrutura prisional mal atendida pelo Estado, cuja ênfase

maior recai sobre o número limitado de servidores e, principalmente sobre o policial penal ou o

“guarda” (p.29), conforme vai dizer Coelho (2005) que, além de ser a única pessoa ligada ao mundo

externo “que o preso vê” (p.109), denota um problema característico ao sistema prisional do Brasil.

O adoecimento psíquico do servidor,  condição, identificada em um dos poucos estudos sobre o

tema, intitulado “Prevalência de transtornos mentais comuns em agentes penitenciários” feito num

hospital de custódia do Estado de São Paulo em 2009, ao constatar que,

“Alguns setores tendem a contribuir com maior impacto para o sofrimento

psicológico  do trabalhador.  No Sistema Prisional  Brasileiro,  por  exemplo,

que vivência uma crise profunda, já que os trabalhadores dos mesmos estão

submetidos  à  enorme  pressão...ressalta-se  que  os  agentes  penitenciários

convivem com uma situação ambivalente, fruto de suas atribuições e do fato

de serem os trabalhadores que têm o contato mais próximo com os presos, o

que não deixa de gerar alguma intimidade. Tal situação conflituosa parece

determinar o aparecimento de doenças e transtornos mentais e emocionais.”

(SANTOS,  DIAS,  PEREIRA,  MOREIRA,  BARROS,  SERAFIM,  2010,

p.34)

Tais transtornos ocorrem ante o status quo que rege-se nas cadeias, uma vez que o guarda

literalmente  “cumpre  pena  com  o  preso”,  pois  é  o  responsável,  segundo  Coelho  (2005)  pela

“vigilância...submetida ao acautelado [diuturnamente].” (p.29) Dividindo com este um regime de

“confinamento” (p.29), que dura ociosas 24 horas, das quais a “cabeça do preso” (p.29) ebule entre
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o vazio da ociosidade e a agonia das grades e busca “arquitetar uma infinidade de fórmulas para

burlar  os  regulamentos  da prisão e  infernizar  a  vida  do guarda.”  (p.29)  Reafirmando os  dados

gerados por um outro estudo promovido no sistema prisional, desta vez no Estado de Minas Gerais

em 2013 intitulado: “Os agentes penitenciários em Minas Gerais: Quem são e como percebem a sua

atividade.” 

Neste estudo, os pesquisadores constataram que, “A produção [de um] status quo,... requer

certa habilidade por parte dos agentes para lidar e impedir a eclosão de situações de desrespeito,

brigas, agressões físicas e tentativas de motins e rebeliões arquitetadas pelos presos.” (p.175) Pois

ainda segundo o estudo, os então agentes, “São os membros do staff prisional que mantêm maior

contato e interlocução com os presos e desempenham papel crucial na produção de um cotidiano

institucional  minimamente  equilibrado  (PAIXÃO  e  COELHO,  1984;  KING,  2008,  p.  31;

LOURENÇO,  2010,  p.  19;  MORAES,  2013,  p.  131).”  (p.177)  Haja  vista  que,  para  a  massa

crescente de presos há um número decrescente de servidores, constituindo-se num tipo de “sintoma

antagônico” a permear o mundo prisional, o que acaba por criar um “mal estar” sobre este mundo

que segundo (Freud, p.70), “se acha por trás de todo sintoma” sócio - relacional que verte-se á um

tipo de interacionismo a permear o “significante e o significado” que habita o interior das celas,

galerias e pátios, dando ênfase simbólica a um espaço em que os atos ritualísticos reverberam às

“experiências de Milgran.” (Leal, 2015) ou mesmo as descritas no experimento “O Efeito Lucifer”

de Philip Zimbardo (Lima, 2019).

Experiências que, defrontadas pelo senso comum, midiático e especializado, com o atual

sistema prisional hodierno, podem denotar a ideia de menosprezo, violação a dignidades, além do

não  atendimento  às  necessidades  sociais  e  jurídicas.  Concepções  que  eventualizam  condutas

perniciosas em relação, por exemplo, “a [precária] assistência médica e de saúde do preso, [que

notoriamente é,] uma das grandes problemáticas do sistema carcerário brasileiro.” (Luiz e Sabino,

2019) Transfigurando-se em carmas cotidianos a inatizar as relações entre indivíduos presos versus

indivíduos  livres  que  juntos  coabitam  os  espaços  intramuros  das  unidades  prisionais

contemporâneas, constituindo-se num sintoma antagônico.

“A Relação guarda preso está condicionada por um fator estrutural peculiar

às  prisões:  do  lado  da  administração  o  guarda  é  virtualmente  o  único

interlocutor cotidiano do preso...do lado [dos presos ou,] da Sociedade dos

cativos,  as  suspeitas  de  delação  funcionam como eficiente  mecanismo de

controle sobre as relações do preso com o guarda.” (COELHO, 2005, p.108)

Esse sintoma, constitui-se num imbróglio que mostra-se há tempos, objeto de efervescentes

questionamentos, inquirições, pesquisas e debates que amplificam-se e, em quase sua totalidade,
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afunilando-se  para  o  conceito  de  desrespeito  aos  direitos,  a  honra  e  a  dignidade  dos  IPL's,

assentando-se numa “superfície dura que impede que se veja o que há por baixo.” (Barbosa, 2006,

p.120) Rotulando e criminalizando o sistema prisional como um todo, além de generalizar a postura

profissional de todos que ali labutam.

Tais  questões  transformam-se  em um atribulado campo de  embates,  opiniões,  estudos  e

juízos de valor abalando a já tênue e conturbada temática prisional hodierna, elevando-a um grau

cada vez mais delicado e ao mesmo tempo urgente de análises e questionamentos uma vez que, tal

contenda afeta tanto a pessoa do preso em suas necessidades bio e fisiológicas, seus familiares na

questão logística e econômica, e os servidores em seus esforços psíquico – estruturais, assolando-se

numa conjuntura desmotivadora e sem perspectiva de mudanças, o que “capenga” ainda mais a

deficiência Estatal. 

Essa miríade contextuacional, imensura-se em um rol de antagonismos perturbadores que,

por força de recorte, não se faculta a esse trabalho sendo a posteriori, mote de uma análise mais

ampla. Conquanto, prevendo a delimitação do tema e evitando-se eventuais problemas de pesquisa,

este estudo propõe “dar luz” em âmbito micro, ao obscuro e macro universo prisional, do qual o

foco, verter-se-á Escolta de presos e a sua estrutura logística e operacional, constituída na cidade de

Juiz De Fora, MG.    

ESCOLTA PRISIONAL

“Art.  38º  O preso conserva  todos os  direitos  não  atingidos pela perda da

liberdade,  impondo-se  a  todas as  autoridades o respeito  à  sua  integridade

física  e  moral.”  (BRASIL,  CPP,  LEI  7209/84)  “Atualmente  os  direitos

humanos são sempre lembrados como inerentes pelo status de oficialidade

que a Declaração Universal dos Direitos Humanos deu a eles, mas a verdade

é que tais direitos devem soar como naturais à condição humana.”(FACIMIG,

ADH, 2017, p.3)

Tal foco busca perscrutar um dos pilares que de fato,  efetivam os direitos e garantem a

dignidade do preso, que é a Escolta Prisional, dispositivo previsto no Artº 120 da LEP. Atentando-se

ao óbvio fato de que não é a escolta um fim único e último a prover tais direitos até porque, existe

uma conjunção jurídico - estrutural e burocrático - administrativa que á perfaz, intentando contudo,

trazer à tona a realidade de tal organismo, externando-o e aproximando-o do senso crítico comum e

da comunidade especializada.

A  contento,  visa-se  aqui,  discorrer  via  dados  empíricos  e  documentais  sobre  uma

ramificação  que  tem sim,  como  toda  a  estrutura  Estatal,  limitações  impostas  por  políticas  de

distintos Governos que se alternam e se seletivam no poder administrativo do Estado mas que,
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mesmo sob óbice, haja vista que o sistema prisional não “gera” votos nem “benesses políticas”, seus

servidores  que  são  tão  humanos  quanto  os  IPL’s,  provém  e  buscam  efetivar  os  atendimentos

necessários a que estes venham necessitar. 

É fato que o sistema prisional, assim como outros organismos estatais que operam na linha

de frente da segurança pública, tem sua efetividade seletivizada por questões políticas, econômicas

e institucionais uma vez que,  conforme (Pereira,  2011, p.39), “O sistema penitenciário também

encontra  grandes  dificuldades  financeiras  para  fornecer  tudo  o  que  é  de  direito  dos  presos.

Começando pelos próprios servidores que deveriam ter melhores condições de trabalho.” Dentre as

quais estrutura física salutar, reposição constante de suprimentos e materiais administrativos, de

higiene  pessoal  e  limpeza,  treinamentos  e  atualizações  labutares  periódicas  que  foquem  no

atendimento aos usuários. Além de valorização profissional frente ao estresse psíquico da atividade,

uma vez que, “o trabalho desses funcionários pode ser estafante, sobretudo os que trabalham na

carceragem.”  (COELHO,  2005,  p.62)  Potencializado  um  tipo  de  tríade  prisional  onde  há  um

constante  embate  entre  os  presos:  e  seus  familiares  que  exigem suas  dignidades  e  direitos,  os

servidores:  que  não  possuem  a  estrutura  necessária  para  produzi-los  e  o  Estado:  que  exige,

determina e manda cumprir sem contudo ofertar as condições necessárias para tal. 

Tais  anomalias,  corroboram  para  negacionismos  que  se  subvertem  a  determinadas

articulações institucionais,  agendas ou políticas de estado,  como as identificadas pelo Professor

André  Gaio  em seu  artigo  “O Estado  delinquente:  uma  nova  modalidade  de  crime?  Onde  ele

discorre  sobre os interesses múltiplos de agências governamentais  [atreladas a] modalidades de

atuação também diversas dos vários grupos.” (GAIO, 2006, p.144) Que ora constituem o sistema

político e administrativo estatal, um fenômeno, que se mostra extremamente inquietante pois ainda

segundo Gaio, “A sensação de que os mecanismos clássicos de representação política estão falidos,

dá ensejo a uma dinâmica social que estimula a tentativa de controle do Poder Legislativo para

satisfazer a interesses de grupos específicos, incluindo aí o crime organizado.” (2006, p.144) Dando

ênfase, a um aguçoso e amplo debate a futurar-se e que não se oportuna a este trabalho, cujo cerne,

concentrar-se-á  no  sistema  de  escolta  de  presos  previsto  no  Art.  120º  da  LEP,  constituído  e

estruturado pelo DEPEN/MG e operado pela CEAOP/JDF.

PRELÚDIO

“As condições limites de vida e saúde da população que se encontra em unidades prisionais,

levam-nos  a  refletir  que  embora  a  legislação  visa  a  prevenir  o  crime e  a  garantir  o  retorno  à

convivência social, as precárias condições de confinamento tornam-se um dos empecilhos a esta

meta, bem como impossibilitam o acesso das pessoas presas à saúde de forma integral e efetiva.”

(MACÊDO, PIRES, FÁTIMA, MARIA, 2012)
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Sabedores  da  realidade  relacionada  a  precária  assistência  à  saúde dos  presos,  o  projeto

CEAOP/JDF, adveio da iniciativa de servidores que labutam, no “chão de pavilhão” e corredores

das  galerias,  que  “batem  a  tranca  da  liberdade”  e  vigiam  os  “pátios  da  discórdia”,  espaços,

“abarrotados” de indivíduos em situação de cárcere mas que, como todo ser Humano que são, tem

necessidades bio,  fisio  e  psicológicas e  para tal,  devem ser devidamente assistidos e  atendidos

quando assim necessitarem.

“O  novo  modo  de  executar  a  pena  orientada  para  a  reeducação  e

ressocialização do condenado pela Justiça se dirige ao encontro do respeito

aos  direitos  individuais  e  passa  a  ter  a  humanidade  como  paradigma.”

(PEREIRA, 2011, p.28)

A CEAOP/JDF por tanto,  foi  arquitetada por conhecedores  de causa que mesmo ante a

adversidades política, institucionais e econômicas, buscam fazer a diferença na prestação de serviço

público desmistificando em parte, a máxima generalizante de que o sistema prisional é um antro de

desrespeito e maus tratos aos presos.

“Embora  existam  Leis  e  Tratados  nacionais  e  internacionais  que  buscam

contribuir para uma melhor assistência à população encarcerada, é notória a

falta  de  operacionalização,  gerando  grande  preocupação  em  relação  à

situação em que se encontram essas  pessoas,  refletindo-se  em práticas  de

violência  e  descaso  com  a  saúde  física  e  psíquica.”  (MACÊDO,  PIRES,

FÁTIMA, MARIA, 2012)

Ante  ao  descrito,  buscando  desestigmatizar  a  “notória  falta  de  operacionalização”,  este

trabalho visa demonstrar que na cidade de Juiz De Fora, MG o sistema prisional no que tange o

sistema de escolta, opera e atua de forma satisfatória e comprometida, mesmo que não em sua total

perspectiva  tendo  em  seus  quadros,  servidores  atuantes  e  tão  humanos  quanto  os  presos,  tão

limitados em prover  suas  atividades  laborais,  quanto os  IPL’s  em serem atendidos  plenamente,

sendo tão pouco amparados estruturalmente pelo Estado quanto os que se encontram encarcerados,

mas,  ainda  que,  perante  a  estorvos  diversos,  engajam-se  profissionalmente  pelo  respeito,  pela

dignidade e pela atenção. Movimentando e fazendo acontecer os direitos dos presos para os presos e

seus familiares, dentro e fora das muralhas, escoltando-os às suas necessidades e provendo-os em

seus direitos.            

ENTOAÇÃO TEMÁTICA

A proposta a amparar este trabalho, discorre-se das atividades de escolta de presos em Minas

Gerais,  quando  esses  tem  que  se  deslocar  as  áreas  externas  das  unidades  prisionais.  Tal

procedimento, encontra previsão na Lei de Execução Penal, no Art. 120º em seu parágrafo único,
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que ensina, “A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra

o preso.” 

Tal condição, corrobora-se também na “Seção III”, que traz orientação sobre “ Assistência à

Saúde” afirmando no Art.  14º.  Que, “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter

preventivo  e  curativo,  compreenderá  atendimento  médico,  farmacêutico  e  odontológico,”

Recorrendo sempre que necessário, aos ditos do inciso 2º da referida lei, que afirma que: “Quando o

estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, está, será

prestada em outro local, mediante autorização da direção.” 

Para cumprir esta “assistência” que “será prestada em outro local”, e outros atendimentos

correlatos que se façam necessários o “ir e vir” dos IPL's, conforme preconiza o Art.120º. Foi criada

a  CEAOP/JDF (Central  de  Escolta  e  Apoio  Operacional)  baseado  na  cidade  de  Juiz  de  Fora.

Constituída  por  viaturas  cela  e  pessoal  especializado.  A CEAOP/JDF,  estabelece-se  como uma

unidade  logística  e  operacional,  ligado  ao  DEPEN/MG  (Departamento  Penitenciário  de  Minas

Gerais)  órgão estrutural da SEJUSP/MG (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública),

tendo entre suas atribuições a função de transportar, conduzir, movimentar e acompanhar presos.  

Tal  operacionalização,  visa  conduzir  e  apresentar  presos  a  locais  diversos  quais  sejam

necessários para serem atendidos e ou assistidos em suas necessidades e procedimentos ordinários e

extraordinários relativos à saúde fisio e psicológica, ao acompanhamento judicial de seu processo

penal e criminal, além da manutenção de sua integridade física e segurança pessoal, congregando

lhe assistência como cidadão e atendendo-o em suas demandas atreladas a preservar e manter o

contínuo convívio familiar e o acesso a seus direitos fundamentais. 

Essa  premissa  visa  prover  e  fazer  cumprir,  sua  dignidade  como  pessoa,  a  luz  do  que

preconiza  a  LEP (Lei  de  Execução  Penal),  a  CRFB (Constituição  da  República  Federativa  do

Federal),  DUDH  (Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos)  ou  outros  institutos  que  lhe

provenha atenção,  uma vez que “O Princípio da Dignidade Humana tanto como o conceito de

ressocialização do condenado pela Justiça são evidentes em ambos os documentos.” (PEREIRA,

2011, p.28)

TRANSPARÊNCIA

“Conforme Longo (2007),  o saber  científico avança sempre na direção do

possível,  nem sempre  na  direção  do  que  seria  desejável.  Em princípio,  o

cientista  não  se  propõe  a  fazer  nem o  bem nem o  mal,  mas  explicar  os

fenômenos do universo. Seu compromisso é com a verdade. Porém, o uso que

se venha a fazer do conhecimento científico envolve tantos fatores, inclusive

éticos,  que  faz  com  que,  necessariamente,  ele  deva  ser  regulado  pela
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sociedade.” (FACIMIG, AIT, 2022, p.8)

Conquanto, este trabalho busca ampliar a visão sobre o arquétipo da total não assistência,

dando transparência e provendo satisfação à sociedade e ao contribuinte, auxiliando numa eventual

construção que vise retratar a historicidade do sistema prisional, que no caso deste estudo, descreve

um contexto micro mas com pretensões macro ao âmbito nacional,  que abarque à comunidade

acadêmica, o pensar comum e a bibliografia da segurança pública e penal. 

Tal proposta baseia-se por ventura e sob a égide da participação objetiva em campo do autor

via processo empírico, documental e de demonstração descritiva de como se efetiva a atividade hora

desenvolvida  pelo  sistema  de  escolta  prisional  na  cidade  de  Juiz  de  Fora,  Minas  Gerais,

apresentando e retratando a realidade da CEAOP/JDF, unidade concebida para humanizar, otimizar,

economizar e especializar o sistema de escolta ofertado aos presos.

OBJETO E INQUIETAÇÃO 

“ Art. 3º- Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.” (DUDH) 

Este  estudo ampara-se empiricamente  nas  atividades  desenvolvidas  na  CEAOP/JDF que

possui  todo um rol  de procedimentos  administrativo,  burocrático  e  de segurança,  operando via

processo SPE, recebendo a Solicitação, articulando o Planejamento e operando a Execução logística

responsável  por  prover,  garantir  e  efetivar  a  assistência  aos  IPL's,  que  por  ventura  necessitem

transitar para atendimentos diversos fora do estabelecimento penal ao qual se encontra custodiado. 

Ela  estabelece-se  como  uma  unidade  que  administra  a  logística  e  operacionaliza  os

atendimentos de escolta. Está atrelada ao DEPEN/MG, departamento que se vincula à estrutura

orgânica da SEJUSP/MG. Sendo o autor deste trabalho, Polícial Penal efetivo do estado de Minas

Gerais desde 2009, estando lotado e em atividade na CEAOP desde 2013.  

A CEAOP/JDF, tem sua previsão anotada no Decreto 47795 de 19/12/2019 e na Resolução

146/20  SEJUSP sendo,  uma  nomenclatura  oriunda  da  outrora  CIESP/JF  (Central  Integrada  de

Escolta do Sistema Prisional de Juiz De Fora) unidade integrada de logística e suporte operacional

de escolta, criada pela Resolução SEDS 1414 /2013.

“Inaugurada em 28 de junho de 2012,  a  Central  Integrada  de  Escolta  do

Sistema Prisional de Juiz de Fora – CIESP/JF –, localizada na Praça Teotônio

Vilela, no Bairro Vitorino Braga, é a primeira instituição do Sistema Prisional

de  Minas  Gerais,  criada  com  o  intuito  de  atender,  exclusivamente,  ao

transporte de detentos.” (GERALDINE, 2016)

Idealizada  ainda  no  ano  de  2012,  por  diversos  agentes  e  pelo  então  diretor  geral  do

CERESP/JF (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz De Fora) para centralizar,
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otimizar e suprir a vertiginosa e complexa demanda de movimentação de presos para atendimento

externo das diversas unidades prisionais da cidade, uma vez que os então GETAP's (Grupos de

Escolta  Tática  Prisional)  criados  via  Portaria  SEDS  59/2010,  estabelecidos  nas  5  unidades  de

acautelamento da cidade sendo, (3 unidades prisionais, 1 hospital de custódia e 1 casa do albergado)

que  ficam próximas  umas  das  outras,  se  “defrontavam” no principal  local  de  atendimento  aos

presos, o HPS (Hospital de Pronto Socorro) do município, local em que, comumente duas, três ou

mais viaturas. sendo uma de cada unidade, com somente um preso e, cada uma com até quatro

Policiais  Penais,  (nomenclatura  que  substitui  a  outrora  denominação  de  agente  de  segurança

penitenciário, instituída pela EC 104 de 13 de Dezembro de 2019), cada qual com seu equipamento

individual que, literalmente se “apertavam” e “batiam cabeça” trazendo uma série de transtornos á

limitada área física do hospital, sobrecarregando o atendimento ali e desguarnecendo a segurança

das unidades, além de desprover recursos públicos desnecessários. 

Atentando-se a tais imbróglios, e direcionando-se a um atendimento mais humanizado aos

presos conforme preconiza o PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional), no intuito de mitigar a não assistência, com foco na

segurança institucional dos atores envolvidos, a luz da vertiginosa demanda oriunda do crescente

contingente de presos  que necessitavam de atenção médica  rotineira,  seja  de prevenção ou em

situações  de  urgência,  atrelada  à  necessidade  de  profissionalização,  padronização  e  necessária

otimização das atividades de escolta,  que conforme nos ensina Geraldine (2016, p.6)  tinha “o

intuito  de garantir  uma prestação de serviço com mais  efetividade e economicidade.”  Evitando

segundo  Lira  (2021)  uma  “redundância  de  gastos  públicos”,  amparando-se  no  princípio  da

legalidade, efetividade e economicidade. 

Ante ao descrito, vislumbrou-se a necessidade de mudança nos procedimentos logísticos de

atenção  aos  presos,  atrelado,  às  boas  práticas  de  gestão.  Propalando  por  conseguinte,  um

atendimento que praticamente não existia nas unidades prisionais recém-absorvidas pela SUAPI

(Subsecretaria de Administração Prisional) órgão criado pelo então Governo de Minas através da

Lei delegada 112/07, em que o mote era absorver os presos das então carceragens sob custódia da

PC (Polícia Civil) e PM (Polícia Militar), pois, “O crescimento dos números que fazem referência

ao encarceramento na esfera brasileira é seguido por uma estrutura precária das prisões.” (LUIS e

SABINO, 2019) 

Atente-se ainda, ao fato de que, a infraestrutura carcerária então gestada exclusivamente por

Policiais Militares e Civis eram Humana e fisicamente precária, pois não possuíam profissionais

gabaritados em atenção à saúde e, os que atuavam na segurança eram profissionalmente limitados e

em números insuficientes. Condição que, comprometia a ética labutar, a moral institucional, além
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de colocar em risco constante a segurança e o harmônico convívio entre os atores envolvidos. 

Tal  situação,  se  mostrava  insustentável,  levando o então  Governo do Estado a  época,  a

promover no sistema carcerário de Minas, uma reestruturação onde os então recém-criados “Agente

de Segurança Penitenciário” (Minas Gerais, Lei.14695/03) e corpo técnico especializado, seriam os

responsáveis por absorver “pari passu” e acompanhar “in loco”, o processo de portabilidade  das

denominadas carceragens para unidades prisionais, onde os presos até então sob custódia exclusiva

das Polícias Civil e Militar, “migrassem” para o recém-criado sistema prisional, condição que, fazia

com  que  tais  presos,  até  então  sem  nenhuma  atenção  ou  suporte,  quando,  necessitando  de

assistência médica ou similar,  que no caso de Juiz de Fora, é uma das maiores deficiências do

sistema  prisional,  passassem a  ser  levados  até  o  HPS (Hospital  de  Pronto  Socorro)  ou  outros

espaços congêneres para serem atendidos em suas intercorrências relacionadas à saúde haja vista ser

fato que:

“Muitos agravos na saúde dos presos são consequências de problemas nas

instalações  físicas,  como:  a  superlotação  e  a  falta  de  capacitação  e

disponibilidade de equipes multiprofissionais.” (LUIS e SABINO, 2019)

Tal  Condição  demandou  por  uma  estrutura  logística  especializada  que  pudesse  então,

protagonizar atendimento aos presos de forma mais humanizada e equânime, transportando-os de

forma segura e ágil, provendo-lhes um atendimento eficaz, específico e individualizado, condição

que, originou a CIESP/JF (Central Integrada de Escolta do Sistema Prisional) nomenclatura que

perdurou  até  2019  quando  então  a  denominação  CEAOP/JDF  a  substituiu  com  o  intuito  de

aprimorar e ratificar ainda mais a logística e o rol de atendimento aos presos, visando fazer cumprir

as demandas de escoltas e movimentações de IPL’s, para atendimentos diversos, não só na cidade

descrita mas também em toda a 4º RISP (Quarta Região Integrada De Segurança Pública) da qual a

cidade de Juiz De Fora é sede. 

A CEAOP/JDF hoje encontra-se em uma nova sede localizada na Av. Rui Barbosa, no bairro

de Santa Terezinha, no pátio DEER, uma Espécie de “condomínio Institucional”, junto a vários

órgãos estatais onde as instalações cedidas, foram totalmente adaptadas e reformadas com recursos

financeiros e mão de obra dos próprios Policiais Penais. Espaço, que só se tornou viável após os

envolvidos constituírem uma câmara temática “com o objetivo de desenvolver estudos, propor …

pareceres  [e  fazer]  recomendações  ...  para  subsidiar  os  trabalhos,”(SSPDF)  necessários  que

pudessem  de  fato  efetivar  e  executar  as  obras  de  estruturação  do  novo  local  dando  forma  e

condições de convívio profissional. 

Eles,  então  agentes  de  segurança  penitenciário  à  época,  organizaram-se  através  de  uma
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comissão gestora da qual os próprios integrantes, empregaram mão de obra conforme seu dom e

experiência “colocando literalmente a mão na massa”, idealizaram o projeto estrutural e executivo,

aprovisionaram recursos via contribuição voluntária, pesquisaram preços mais baixos e efetuaram

as compras.  Destaca-se ainda,  as articulações destes junto a iniciativa privada onde angariaram

diversas doações para que o local, enfim pudesse receber a nova e salutar base de Escolta Prisional.

DENOTANDO PARADIGMAS

O Objetivo deste trabalho, é dar transparência a sociedade e satisfação ao contribuinte, além

de dialogar junto à ideologia crítico comum e especializada, contribuindo ainda, para a “criação de

um panorama histórico do sistema prisional mineiro, [no intuito de] acrescentar e explanar dados

aos  pouquíssimos estudos referentes,”  (Duarte,  2011)  que  no caso deste  artigo versará sobre  o

complexo e  dispendioso sistema logístico  montado para  realizar  o  atendimento  via  escoltas  de

presos(as) ou IPL’s, cuja função fim é, suprir-lhes em suas necessidades e eivá-los de seus direitos

previstos na LEP, na Constituição ou em outros institutos legais, cujo mote visa prover a atenção

determinada pelas vias legais, seja essa, ordinária, emergencial ou mesmo extraordinária dos quais

por ventura necessitem.

Há que se destacar que, somente no ano de 2014, dois anos após a implantação da CEAOP,

foi  instituída  a  nível  nacional,  a  PNAISP (Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  das

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional), através da Portaria Interministerial nº 1, de 2

de janeiro de 2014, que descreve em sua cartilha regulamentadora as responsabilidades do Estado

dentre as quais, “Garantir o transporte sanitário e a escolta para que o acesso dos presos aos serviços

de saúde internos e externos se realize em tempo oportuno, conforme a gravidade.” (PNAISP, 2017)

QUEBRANDO CONOTAÇÕES

Ao Externar e dar transparência do trabalho logístico operacional realizado “intra e extra

muralhas”, por servidores do sistema prisional, com foco aos que atuam na  atividade de escolta,

tem-se a pretensão de informar como de fato é executado e manutenido os direitos e garantias legais

dos cidadãos privados de liberdade, quanto aos atendimentos externos às unidades, amparando esse

trabalho, em dados oficiais contidos em documentos públicos como, LRO (Livro de Registro de

Ocorrência), SE (Solicitações de Escoltas), FASV (Ficha de Autorização de Saída de Viaturas) e

BOE (Boletim de Ocorrência de Escolta), em que intuito é subsidiar legalmente o estudo. 

A contextualização legal  e bibliográfica deste  trabalho,  embasa-se na transcritividade de

alguns dos principais atendimentos, missões e movimentações realizadas pela CEAOP/JF nos meses

de Julho de 2021 á Maio de 2022, período que demarca a onda de “flexibilização” da pandemia

mundial  do SARS/COV 2,  na cidade de Juiz  de Fora onde segundo dados do vacinômetro da

SES/MG, na data de 28/09/2021, 72,09% da população total haviam se vacinado com a 1º dose e
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42,10% com a 2º. (VACINÔMETRO, 2021) Quanto aos presos não existe ainda um dado oficial

concreto e direcionado até o momento, haja vista que eles são inseridos nos dados gerais acima

descritos, mas, estima-se uma alta probabilidade de cobertura vacinal, uma vez que todos os presos

admitidos no sistema, automaticamente eram vacinados e como a grande maioria deles é provisório,

são admitidos e logo desligados do sistema, não é possível fazer uma determinação finalística e

concreta. Já, quanto ao presos condenados a maioria já se encontravam vacinados até a data acima.

Conquanto ao acima descrito e, por força de foco e recorte, a análise deste estudo, versará

em casos de atendimentos essenciais e específicos ou tidos como especiais e inadiáveis, buscando

trazer  pelo menos um exemplo  de cada  uma das  escoltas  rotineiras  da CEAOP/JDF,  tanto das

ordinárias previstas legalmente quanto das extraordinárias comumente cumpridas. Trazendo em seu

escopo, dados como data,  horário e  tempo despendido, quilômetros rodados,  local de origem e

destino dos presos, viaturas e número de pessoal empenhado dentre outros dados que se mostrem

pertinentes para dar sustentação legal ao estudo, respeitando contanto o sigilo e a identidade dos

envolvidos assim como a imagem institucional dos locais e espaços acessados.

O Objeto  Escoltas,  cujo o gênero específico é  a  logística  de  movimentações  de presos,

possui um rol de ações de amplo espectro, que abrangem os mais diversos fins dentre os quais

destacam-se as escoltas de cunho social e exercimento de cidadania: como velório, apresentação a

cartórios, agências do INSS para efetivar perícias visando postulagem de benefícios, bancos para

recebimentos de proventos, cultos e missas, faculdades, concursos, cursos, eventos esportivos, de

moda, musicais, televisivos e encontros familiares.

As postuladas como atenção à saúde: que englobam sessões de hemodiálise e fisioterapia,

consultas  odontológicas  e  outras  especializadas,  cirurgias,  cuidados  e  tratamento  a  doenças

infectocontagiosas, exames dos mais diversos, atendimentos de urgência e emergência dentre outros

pertinentes. 

As ligadas à vida jurídica e penal: como audiências de custódia, apresentação a juizados

diversos, promotorias, defensorias, delegacias, oitivas, reconhecimentos, intimações diversas. Além

das direcionadas à segurança pessoal e institucional, como transferências entre unidades prisionais

dentro de Minas Gerais e outros Estados, além de mudanças entre comarcas estaduais e federal.

JUSTIFICATIVA E HISTORICIDADE

(Feques, 2020, p.11) Vai dizer que, “O esquecimento funciona como uma forma de abafar as

características mais odiosas de uma sociedade, consideradas violentas, vergonhosas, não dignas,

traumatizantes” e, a omissão, entendida como um dos pilares do esquecimento deve ser combatida a

fim  de  que  todo  fato,  constitua  sua  historicidade  para  que,  em  um  eventual  embate  crítico,

midiático, bibliográfico ou mesmo literário, ambos os lados se antagonizem evitando-se assim uma
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só verdade paradigmática, haja vista que: “A Suspensão da dúvida sobre o primado da realidade

cotidiana  é  tão  forte  que,  para  transcendê-la,  somos  obrigados  a  fazer  algum  esforço.”

(MAGALHÃES, 1994, p.19)

Por tanto, o esforço presente neste estudo, tem a concepção de quebrar paradigmas e mostrar

o lado operacional executório e a “realidade cotidiana” que embasam os trabalhos de atendimento e

suporte que ocorrem diuturnamente 24 horas por dia, 7 dias por semana construído por centenas de

servidores das mais  diversas especialidades que,  na maioria  das vezes,  é  ocultado por força da

tenuidade da situação, que conjuga, o princípio do SSA (Segurança, Sigilo e Anonimato). O que,

consequentemente, o torna “oculto” e desconhecido da grande maioria da sociedade, sendo talvez

por isso, criminalizado pelo senso crítico comum e por vezes renegado pelo senso especializado que

acaba não tendo acesso a dados e informações fidedignas sobre a real condição situacional que se

efervesce no dia a dia do pulsante, estressante e líquido sistema prisional e do seu modus operandi

montado  para  prover  assistência  aos  IPL's  em  seus  direitos,  necessidades  e  dignidade.

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Ao abordar o tema, “atendimento de presos via procedimento de escolta prisional”, busca-se

“aparar arestas” e preencher lacunas incomodativas a vários setores da sociedade, da mídia e das

agendas controversas que, cada qual, em sua concernente razão e crítica, assim o é, porque muitas

vezes  é  alimentado  por  informações  pontuais  ou  incompletas,  em  que  o  contexto,  mostra-se

suprimido por “fakes”  e ou distorcido por situações dissimuladas que buscam reverter o foco e

negar o real acontecimento.

É fato, e não se pretende aqui, justificar um negacionismo latente ao âmbito prisional por

conta da escassez de investimentos amparado em sua invisibilidade política. Nem negar a eventual

existência de “pessoas [que] creem que seus comportamentos se orientam por algo que comumente

chamamos  de  “personalidade”  [hostil].”  (Magalhães,  1994,  p.17)  Mas,  esclarecer,  que  mesmo

trabalhando na adversidade, existem servidores que em sua grande maioria constroem setores que

fazem a diferença na prestação de serviço público prisional, buscando incansavelmente, segundo

Pereira  (2011,  p.28),  “Um  mecanismo  bem  articulado  entre  sanções  e  recompensa,  direitos  e

deveres [que abarquem os] sentenciados” a fim de “evitar os abusos [e omissões] cometidos por

agentes do Estado” e possibilitar a eventual “recuperação do preso” de forma menos traumática e

mais salutar possível.                      

MOTE METODOLÓGICO 

A metodologia  a  embasar  este  projeto,  pauta-se  na  experiência  empírica  in  loco,  cuja

estratégia perpassa pela vivência laboral participante do autor que, é servidor efetivo e ativo do

sistema prisional de Minas Gerais desde 2009, exercendo a função de Policial Penal, cargo regido
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pela EC 104/19,  em substituição a  outrora denominação de Agente de Segurança Penitenciário

criado pela LEI 14695/03, hora suprimida pela referida emenda. Estando lotado na CEAOP/JDF

desde 2013 e, que, aguçado pelo espírito de futuro Cientista Social atrelado a inquietação labutar,

vislumbrou a escassez de informações empíricas, relacionada a estudos desenvolvidos no âmbito do

sistema prisional, enfatizando neste trabalho, a logística que ampara o sistema de escolta atrelada à

oferta e ao cumprimento de atendimento aos direitos legais e humanos a que fazem jus os IPL’s.  

Direitos esses constantes na LEP além, de outros extraordinários e esporádicos não previstos

em institutos  legais  mas  que,  encontram-se  no  escopo  prisional,  e  que  por  conta  de  recorte  e

especificidade serão aqui, direcionados aos trabalhos e missões executados pela Central de Escoltas

e Apoio Operacional, estabelecida na cidade de Juiz De Fora, cuja vertente principal de atuação, no

caso deste estudo, engloba a logística de movimentação, transporte e acompanhamento via sistema

de escolta, executado por uma unidade logística operacional, estruturada na cidade que, por conta

de  sua  atividade-fim,  é  um  organismo  fundamental  e  basilar  a  subsidiar  o  Departamento

Penitenciário de Minas Gerais no que tange o atendimento aos IPL’s, levando-os e acompanhando-

os para que possam ter  suas necessidades,  seja ela  qual  for,  atendida e  na medida do possível

supridas mesmo que com várias deficiências e de forma não totalmente satisfatória e complementar,

mas, nunca, omitida ou suprimida. 

CONSECUÇÃO EMPÍRICA

As Escoltas, são organismos extramuros, se externam as unidades prisionais e mesclam-se

ao mundo civil, sua logística prática se da: via águas navegáveis a bordo de embarcações, por ar

dentro de aeronaves e por terra deslocando-se em viaturas especiais. No caso das viaturas, elas são

compostas  por  Policias  Penais  que  movimentam-se  pelas  vias  de  rolamento  das  cidades,  em

rodovias  e  estradas,  onde,  seus  componentes  devidamente  paramentados  e  identificados,

literalmente “ombreiam” com a população quando em missão. 

O gênero escolta de presos, é uma atividade típica de Estado conjugado ao universo da

segurança  pública  utilizando-se de  artefatos  e  equipamentos  militares  com alto,  médio  e  baixo

potencial  defensivo  e  ofensivo.  Congrega  á  seus  operadores  treinamento,  táticas  e  disciplina,

agregado ao risco iminente de combate como assaltos, atentados e resgate em que o saldo pode ser a

morte dos atores envolvidos.

Conquanto,  as  escoltas  atreladas  a  CEAOP constituem-se  pelo  tripé  SPE  (Solicitação,

Planejamento e Execução), haja vista que, todo o empenhar de uma equipe de Escolta é precedido

por uma provocação, um tipo de requisição legal, consubstanciada por uma SEE (Solicitação de

Escolta Externa),  que após ser recebido pelo setor administrativo e  pelo setor de segurança no

momento da triagem, é direcionado a equipes de plantão acauteladas diuturnamente 24 horas por

21



dia na base, para então, efetivar a missão. 

De posse desta Solicitação é confeccionado um BOE (Boletim de Ocorrência de Escolta),

onde,  após,  a  análise  da  viabilidade  e  a  natureza  da  demanda,  precede-se  o  planejamento  do

atendimento ao IPL separando-os por gêneros, tipo e necessidade: É Masculino ou Feminino? É

deficiente? O mal relatado no caso de atenção à saúde, que acomete o IPL, comporta deslocamento

em viatura convencional ou, é caso de Ambulância ou SAMU ? Qual o local de origem e destino?

Quais as rotas e qual o equipamento mais funcional? Etc...

 Ato contínuo, são inseridos dados da missão, e dos atores que estarão empenhados em sua

constituição.  Há,  que  se  considerar,  uma  miríade  de  prerrogativas  e  particularidades  sigilosas,

atreladas a cada escolta sendo que, em todas há a imperiosa ciência do risco iminente de confronto e

resgate. 

As Escoltas CEAOP/JDF, se generalizam em pré agendadas que são as ordinárias cuja rotina

é  praxe  diária  da  unidade  e,  as  extraordinárias,  que  “brotam”  a  todo  momento  e  devem  ser

executadas em caráter de urgência “urso urso”. Como em casos de mal súbito,  instabilidade da

ordem e da segurança,  risco de  vida,  atentados,  tentativas  de burlar  a  segurança,  determinação

judicial, etc... 

DENOTAÇÃO PRÁTICA

“As 06h29min da manhã do dia 01/07/2021 viatura CEAOP desloca-se até o Pam-Marechal,

conduzindo  o  IPL XYZ acautelado  na  PPACP,  para  atendimento  agendado  às  07h00min  com

especialista, na área de Ortopedia.” 

*Destaca-se que, os policiais se apresentaram mais cedo ao serviço 06h00min sendo que o

horário oficial de início de serviço é às 07h00min, a fim de cumprir a missão e não perder ou

remarcar a consulta,  uma vez que as consultas são feitas vias sistema SUS, que demoram, são

concorridas e em número de oferta reduzido devido a alta demanda. Há ainda a particularidade a

título de informe que, dos policiais empenhados nesta missão, dois deles, não tinham desjejuado

haja vista o adiantar da hora e à distância de suas moradias em relação a Base, o IPL já havia

desjejuado.”

“Às  11h30min  do dia  01/07/2021  após  acionamento  de  emergência,  viatura  QMX0000,

direciona-se até ao Anexo Eliane Betti (Unidade de Acautelamento Feminino) a fim de, prestar

atendimento com deslocamento até o HPS, de duas IPL’s Femininas GHY E MNH que, solicitaram

as Policiais Femininas atendimento médico após sentirem desconforto em sua saúde fisiológica.” 

*Destaca-se que esse atendimento deu-se durante o horário de almoço, sem que os atores

envolvidos, tanto policiais quanto presas, tivessem se alimentado.

 “Às 07h30min do dia 10/08/2021 Escolta agendada para o IPL MDJV, encaminhando o
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mesmo para Clínica Particular ULTXXXX, a fim de ser submetido a exames de imagens, tendo

retornado a UP as 10h00m.”

“No dia 21/12/2021, viatura OPX0000, da CEAOP desloca-se às 13h00m para apresentar

acautelado JLAS a clínica odontológica particular, a fim de ser submetido a tratamento dentário, tal

atendimento ocorreu por cerca 4:00h (quatro) horas ininterruptas, tendo a viatura se deslocado uma

média de 40 km entre UP e Clínica para cumprir a solicitação”

*Destaca-se que esses atendimentos foram em clínica particular, providenciada e paga pelo

próprio IPL ou por familiares e os Policiais permaneceram em pé e em alerta durante todo o período

do atendimento.  

“Às 13h10min do dia  23/08/2021 Escolta  agendada para  os  IPL’s  LFPS e  ASS,  viatura

PXX0000, encaminhando os mesmos até Agência do INSS, a fim de que os mesmos pudessem

efetivar cadastramento para dar entrada em pedido de Auxílio Reclusão.”

“Às 13h00min do dia  24/08/2021 Escolta  agendada para  a  IPL ETF,  viatura  PUX0000,

encaminhando a mesma até o Banco para que a mesma pudesse sacar benefício em espécie, tendo

retornado a UP às 14h00min.” 

*Os  valores  recebidos  ficam retidos  no  setor  administrativo  e  são  entregues  aos  presos

quando esses deixam a unidade ou, a um de seus parentes ou advogado devidamente autorizado

pelo ipl.

“27/08/2021  às  09h:15min,  Escolta  agendada  para  conduzir  IPL WCP,  até  cartório  de

registros para que o mesmo pudesse ratificar o processo de seu casamento”

⁎Eventualmente empenha-se escoltas para apresentar IPL’s a Cartórios para, dentre diversas

situações Registrar nascimento de Filho, oficializar casamentos e regularizar documentos. 

“11/08/2021 viatura XRX0000 é empenhada para apresentar a IPL SAT a velório, ocorrendo

no cemitério Municipal onde a Ipl vai “ despedir-se ” de seu ente familiar.

⁎Frequentemente  agendam-se  escoltas  para  levar  IPL’S  a  procedimentos  em  que  eles

figuram como discentes em faculdades, escolas, cursos e até para prestar vestibular.

⁎Destaca-se que esses atendimentos atrelam-se a Direitos Sociais, em que os IPL’s alcançam

benefícios previstos em Lei. 

*Salienta-se que durante todo o periodo em que o preso fique em estudo ou atendimento, o

Policial fica em pé e alerta sob contato visual.

“As 07h00m do dia 26/08/2021” viatura OXX0000, devidamente empenhada para efetuar

diversas escoltas com distintas finalidades:

“07:40h Apresentar IPL ALSC para trabalho externo de manutenção ao CERESP/JDF que se

encontrava desativado.”
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“08:35h Apresentar IPL CV ao HMTJ, a fim de ser apresentado à consulta especializada.” 

“10:27h  ato  contínuo,  aos  retornar  a  UP com  o  IPL acima,  a  guarnição  e  de  pronto

empenhada “urso urso” para acompanhar Ambulância do SAMU, com o IPL WMSF, que estava

sendo  levado  até  o  HPS  após  sofrer  mal  súbito,  com  término  da  ocorrência  às  12:35  min.”

*Destaca-se aqui o Horário de início dos deslocamento da viatura, 07h00m e fim 12h35m,

tendo  seus  componentes  estando  em  atividade  contínua  por  um  período  de  mais  de  6h00m

ininterruptas  cuja  parada  para  refeições  muitas  vezes  é  corrida  e  sem  local  e  horário  pré-

determinado.”  

“27/08/2021 neste dia outra VTR ORX8888, encontra-se empenhada para deslocamento de

04 IPL's para atendimento diversos em locais distintos, IPL feminina HDA é apresentada ao HMTJ

para consulta: IPL RFS conduzido até clinica de fisioterapia Fisioxxx: IPL LS conduzido até fórum

local: IPL RS apresentado a outra clinica de fisioterapia Hemoxxxxxx.”

*Nestes exemplos uma única viatura efetiva em uma só missão três ou mais atendimentos

distintos em locais diversos e com Ipl’s de Unidades Prisionais diferentes, em que o destaque é a

Economicidade, a Efetividade e a Otimização.

*Adenda-se que, é praxe uma viatura “rodar” em só dia mais de 100 km dentro da cidade

cumprindo escoltas.

“09/09/2021 às 10h:00min viatura QXW0000, desloca-se com IPL IPO, da UP até clínica de

Hemodiálise,  procedimento  que  se  repete  três  vezes  por  semana,  a  aproximadamente  4  anos

ininterruptos  haja  vista,  suprir,  a  demanda  fisiológica  do  acautelado  e  manter  o  tratamento

continuado durante todo o período que o IPL Estiver recluso.”

*Nestes exemplos a escolta realiza um atendimento a um Ipl que faz tratamento continuado

e ininterrupto por conta de deficiência e necessidade Bio-fisiológica do mesmo. Destaca-se este

exemplo (existem outros), que, esse mesmo IPL quando em liberdade (saída temporária e alvará de

soltura) não seguia tal procedimento, uma vez que ele deveria comparecer por sua conta, ficando

semanas inteiras sem fazer o procedimento, comprometendo sua saúde e colocando sua vida em

risco.  Tal  situação,  demonstra  o  papel  relevante  e  obrigatório  do  sistema  prisional  de  Juiz  de

Fora/MG, nas pessoas de seus servidores em buscar atender de forma impessoal as demandas e

necessidades dos presos sob sua custódia.

“02 de Abril  de 2022,  guarnição empenhada para  apresentar  o  IPL PCRA, com escolta

agendada para consulta de pré cirurgia no HRDJP, porém, ao chegar a UP o mesmo encontrava-se

de saída temporária e, não compareceu por seus próprios meios a unidade hospitalar, ocorrendo por

conseguinte a perda da cirurgia.”

“05 de Maio de 2022, escolta agendada em que o destino é a cidade de Ribeirão das Neves a
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300 km de distância de JF, onde o IPL LXY, Oriundo da Cidade de Além Paraíba distante 130 km

de JF, foi apresentado ao CAMP (Centro de Atendimento Médico Pericial) a fim de ser submetido a

uma  Junta  avaliativa  de  Saúde  (Médico  Perito,  Assistente  Social  e  Psicólogo)  no  intuito  de

pormenorizar seu retorno ou não ao convívio social.” 

*Destaca-se aqui o período total que os componentes da missão ficaram empenhados, pois

iniciaram o deslocamento às 05:00h e findaram às 21:00h, buscando e levando o preso em duas

cidades distintas de sua base e rodando uma média de 900 km em um só dia, sem hora certa para se

alimentar e efetuar suas necessidades fisiológicas. 

Ocorrem  ainda,  situações  em  que  viaturas  em  escoltas  de  cunho  Jurídico  ou  Penal,

percorrem  centenas  de  quilômetros,  em  que  o  destino  é  outra  cidade,  conduzindo  IPL's  para

audiências das mais diversas e, ao chegar ao local, as mesmas são ou foram canceladas subitamente,

ficando os componentes e os presos por horas a fio em trânsito dentro de viaturas. Sendo praxe que

a alimentação dos acautelados seja custeada com recursos financeiros dos próprios policiais.

Por  diversas  ocasiões  uma  mesma  viatura  chega  de  uma  viagem  e  no  dia  seguinte  já

encontra-se empenhada em outra missão, não dando tempo de “esfriar”, muito porque, ante a falta

de revisão preventiva e a severidade de uso, é comum termos várias viaturas baixadas por defeito e

ou mal funcionamento, e, por diversas vezes, ficando “paradas” por conta de pane na estrada por

horas e até dias, sendo praxe que elas só passem por revisões corretivas emergenciais onde muitas

dessas revisões, só acontecem, porque, os servidores da CEAOP utilizam do famoso “pedido local

de ajuda e favor” feito a oficinas particulares, empresários, cidadãos simpatizantes da causa pública

ou até mesmo a órgãos de outras esferas Governamentais, uma vez que, a operacionalidade das

viaturas é súbita e contínua, e, o procedimento de revisão ou manutenção via Estado é moroso e

burocrático,  o  que,  inevitavelmente  comprometeria  o  salutar  e  harmônico  “andar”  do  serviço.

CONCLUSÃO

Os descritos acima transcrevem situações reais e estão arquivados em documentos oficiais,

constituindo-se em demonstrações empíricas de algumas das missões e da realidade que ocorre

diuturnamente 24 h por dia, 365 dias por ano na unidade CEAOP/JDF. Elas demonstram, que as

escoltas  não  tem  hora,  nem  local  para  ocorrer,  não  são  determinadas  por  nenhum  tipo  de

seletividade  e  tem  a  premissa  de  prover  todo  o  atendimento  a  que  os  IPL’s  tem  direito,

demonstrando que entre antagonismos e axiomas, o sistema prisional em Juiz de Fora preza pelo

profissionalismo  e  o  respeito  Institucional  e  Humano  mesmo  que  atuando  sob  adversidades

estruturais.

Esse trabalho foi apresentado aos gestores da CEAOP no mês de Julho de 2022 a fim de ser

submetido  a  conhecimento,  escrutínio  e  a  análises  de  seu  teor,  sendo  reenviado  por  esses  à
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instâncias superiores do DEPEN/MG para o mesmo procedimento.       
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GLOSSÁRIO;             

Abarrotados: Cheios, lotados.  

Base: Instalação física predial que sedia a infraestrutura móvel, viaturas e pessoal responsável por
operar as escoltas.          

Batem: Ato de Travar os cadeados.          

Batiam cabeça:  Condição em que, várias equipes de escolta faziam a mesma coisa,  ao mesmo
tempo, no mesmo lugar.          

Brotam: Termo utilizado no jargão de cadeia, que denota surgir, ou o aparecimento repentino e
constante, de escoltas que “surgem do nada”.       

Capenga: Precária, deficiente, em más condições.            

Celas:  Cômodos providos de “jega” que são as camas, e os “bois” privadas/mictórios e “água”
chuveiro onde se acomodam os presos. Jega e Boi são termos utilizados no jargão de cadeia.

Ceresp: Centro de remanejamento de presos.             

Fake: Insinuações, notícias, imagens, vídeos que conotam serem falsos, ou sem fonte fidedigna.      

Pavilhão: Estruturas físicas de alvenaria fechadas e protegidas por muros, onde, em seu interior
encontram-se as galerias, celas e pátios.       

Galerias: Espaços tipo corredores fechados por grades em toda a sua extensão que dão acesso às
celas, salas e pátios.       

In loco:  Uma expressão latina que significa "no próprio local", "aqui", comumente utilizado no
jargão jurídico.  

Pam-Marechal: Ponto de atenção médica ou Unidade de atendimento da Secretaria de Saúde (SS)
da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), onde concentram-se os serviços da Atenção Secundária, que são
as especialidades médicas, e os encaminhamentos das áreas descobertas do município (onde não há
Unidade Básica de Saúde – UBS de referência). Localiza-se na Rua Marechal Deodoro.
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Pari  passu:  Expressão  latina  que  significa  "em igual  passo",  "simultaneamente",  "a  par",  "ao
mesmo  tempo",  e,  por  extensão,  comumente  utilizado  no  jargão  jurídico  no  sentido  de
"proporcionalmente''.                                      

Ppacp: Penitenciária Professor Ariosvaldo dos Campos Pires.                           

Pjec: Penitenciária José Edson Cavalieri.                        

Pátios: Locais lineares e espaçosos, abertos em seu interior e gradeados ao seu redor, bem arejados,
onde os Ipl's ficam “livres” para tomarem banho de sol, se exercitarem e fazerem atividades físicas.
É  um  local  de  conveniência  e  convivência  coletiva  para  práticas  de  esportes,  encontro  com
familiares, missas, cultos, palestras, etc...                     

Trancas: Condição que se encontra cada um dos acessos de um pavilhão, constituído por grades e
portões que mantêm-se fechados diuturnamente por cadeados transpassados em sua haste e travados
em seu corpo envolto a correntes e ou abas de suporte.                   

Urso urso: Condição Urgente urgentíssima, termo muito utilizado no jargão da Segurança Pública,
e proferido em situações que devem ser de pronto emprego como em casos de incêndio, tumultos,
mal súbito, atendimento à saúde, etc...
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