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MEMÓRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

  Aos 30 dias do mês de novembro de 2021, a Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais, por meio do Defensor Público que subscreve, no exercício das atribuições e das 

prerrogativas que lhe são conferidas pelo artigo 134 da CRFB/1988, pelo artigo 4º da LC 80/1994 e 

pelos artigos 4º e 5º da LC-MG 65/2003, nos termos dos artigos 61, 81-A e 81-B da Lei de Execução 

Penal, nos autos do Procedimento Administrativo Preliminar n° 01/2021, realizou audiência pública, 

exclusivamente por meio da plataforma virtual Google Meet, acessada pelo link 

https://meet.google.com/fre-saox-tex.  

  A finalidade da convocação da audiência pública foi identificar e debater as demandas 

concernentes ao procedimento autuado, especialmente no que diz respeito aos direitos e garantias 

das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I, 

especialmente os direitos fundamentais à saúde, estudo, trabalho e de cumprimento de pena em 

local próximo à sua família. 

  A Defensoria Pública convidou representantes do juízo das Corregedorias da 

Penitenciária de Francisco Sá I - TJMG, da Promotoria Pública de Francisco Sá - MPMG, da Direção 

Geral e da Direção de Atendimento e Ressocialização da Penitenciária de Segurança Máxima de 

Francisco Sá I, do Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais, da Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e do Mecanismo Nacional de 

Prevenção e Combate à Tortura. 

  A Defensoria Pública realizou ampla divulgação da convocação da audiência pública, 

com seu edital, por meio de matéria publicada em seu sítio eletrônico (https://defensoria.mg.def.br/ 

defensoria-publica-realizara-audiencia-publica-para-debater-superlotacao-e-falta-de-profissionais-

em-penitenciaria-de-francisco-sa/), postagem em suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. 

  A Defensoria Pública recebeu inscrição prévia para uso da fala por parte de pessoas 

físicas e das seguintes organizações da sociedade civil e órgãos públicos: Associação El SHADAY, 

Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade e Frente pelo 

Desencarceramento de Minas Gerais e familiar de pessoa em privação de liberdade, Mecanismo 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.   
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  Aberta a audiência pela Defensora Pública, o Defensor Público João Victor S. Muruci 

apresentou considerações iniciais acerca da audiência pública, seus objetivos e regras básicas de 

organização (00h00min0s -00h06min30s).  

Em seguida, foi aberto espaço para uso da fala pelas pessoas inscritas 

individualmente, conforme resumo a seguir (00h06min30s – 00h49min40s):  

• A Sra.  Júlia Costa, advogada, relatou que seu marido está preso, que falta 

trabalho, que falta remição por estudo, que a unidade não aceita a CENED e a 

oportunidade extremamente baixa de trabalhar. Por fim, questionou a 

eficiência dos agendamentos de atendimentos, o excesso de prazo na execução 

e sugeriu que fosse elaborado um projeto que viabilize a remição; 

• A Sra. Fernanda Ferreira Lopes questionou a restrição das visitas, realizadas 

somente uma vez no mês com apenas um familiar. O que gera muitos conflitos 

entre as famílias. Alegou que os presos já foram vacinados e, por isso, requereu 

a liberação das visitas;  

• A Sra. Jenifer Tayane Cardoso questionou a burocratização para realização da 

visita íntima, a dificuldade de atendimento médico, especificou um caso em que 

é necessário a intervenção de neurologista; 

•   A Sra. Rosangela Jesus questionou a tortura do RDD, alegou ser um regime 

muito desumano e cruel, em que a pessoa privada de liberdade fica isolada, sem 

receber uma carta, afetando os princípios constitucionais da CRFB; 

• A Sra. Giselda Costa relatou problemas com o Sedex, carta e aproximação 

familiar. Informou que é irmã de um privado de liberdade e o Sedex acaba não 

chegando de 15 em 15 dias. Ressaltou que a demora na entrega nas cartas e a 

aproximação familiar é extremamente difícil na referida unidade; 

• A Sra. Cida Meira é familiar de um privado de liberdade e relatou a ausência de 

assistência médica na unidade, afirmando ser péssima. Afirmou que falta 

dentista há tempo, sendo que há verba recebida pelo governo e solicitou 

questionar Secretaria De Saúde de Francisco Sá sobre a utilização. Criticou a 

burocratização da unidade, afirmando ser desnecessária o reconhecimento de 

união estável como exigência para realização da visita íntima, informou ainda 

que o tempo de visita é muito curto em comparação com os demais 

estabelecimentos penais; 

• A Sra.  Leilane Sílvia relatou dificuldade de comunicação da unidade 

penitenciária com os familiares, questionou a mudança repentina de horários 

de visitação ocorrida na referida unidade. Afirmou a necessidade de manter a 

organização, uma vez que os familiares necessitam preparar para a viagem. 

Questionou o procedimento de revista, alegando a desnecessidade de revista 

vexatória. Informou a ocorrência de extravio de documentação na unidade, 
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desejando uma melhora na comunicação e agendamento prévio para 

possibilitar a organização; 

• A Sra. Nayani Teixeira Lima agradeceu a iniciativa da Defensoria Pública na 

elaboração dessa audiência. Ressaltou a superlotação e déficit de funcionários 

na penitenciária de Francisco Sá. Informou que o quantitativo não garante o 

básico, pois são aproximadamente 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) 

internos, situação que já demonstra superlotação de aproximadamente 150 % 

(cento e cinquenta por cento). Assim, requereu a interdição do presídio devido 

ao acúmulo de pessoas e realidade pandêmica. Afirmou que a superlotação é 

um sistema de tortura, pois na unidade há aproximadamente um total de 203 

(duzentos e três) agentes penitenciários e esse quantitativo não é suficiente, 

afetando direto os familiares. O que dificulta os agendamentos das entrevistas, 

entrega de Sedex. Por fim, requereu que fossem resolvidas as situações 

elencadas; 

• A Sra. Maria de Lourdes Veloso Teixeira, familiar de pessoa privada de 

liberdade, questionou o sistema do RDD, falta de apuração de tortura, bem 

como pontuou a ingerência da unidade; 

• A Sra. Claudia Aparecida questionou a falta de entrega do Sedex, a falta de 

assistência como um todo. Informou que há Sedex que volta ao remetente, pois 

o presídio alega que o preso não pode receber. Questionou o motivo de ter 

apenas uma visita por mês e de apenas um familiar e apontou a falta de 

explicações para privações de direitos; 

• O Sr. Pedro Rocha Silva agradeceu a oportunidade, relatou que enquanto 

estudante de direito participou de visita pela UniMontes na unidade prisional, 

ocasião em que foi reforçado que tudo ocorria bem, porém os presos relataram 

várias violações de direitos. Assim, questionou por que depois de 6 (seis) anos 

são relatadas as mesmas denúncias; 

Em seguida, as organizações da sociedade civil inscritas foram convidadas a fazer uso da fala, 

conforme resumo a seguir (00h49min40s – 01h11min17s): 

• A Sra. Maria Tereza dos Santos, presidente de Associação de Amigos e 

Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, afirmou que a diretoria da 

unidade pouco pode fazer, informou a necessidade de buscar a remição pela 

leitura SENED, que já é aceito em várias outras unidades. Informou que a 

associação se disponibiliza em ajudar na compra dos livros, questionou a 

prestação de serviços de saúde, requereu que o Ministério Público determine o 

retorno dos reclusos na referida penitenciária, que tiveram sua vaga na sela 

vendida e não estão mais na sua comarca de origem. Oportunidade em que 

questionou os governos anteriores, informou a dificuldade de registro de 

paternidade, requereu a retomada das visitas, afirmou que o desrespeito é com 

o apenado e com os agentes que trabalham. Ressaltou que o inimigo é o estado 
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e que os policiais penais têm que ter reconhecimento da profissão, devendo ser 

educadores ao invés de carcereiros, respeitando assim a Lei de Execução Penal. 

• A Sra. Barbara Faria, representante da Plataforma Desencarcera e do 

Culthis UFMG, questionou a duração da visita presencial, afirmou que é 

muito escassa, ou seja, a maior denúncia é ausência e dificuldade de visita, 

ressaltou que a visita é uma forma de fiscalização externa, informou que 

devido ao surto de covid, pessoas suspeitas foram isoladas no RDD sem 

notícias, configurando tortura tanto para a pessoa presa quanto para os 

familiares;  

• Via participação por bate papo, o Sr. Thiago César Carvalho dos Santos, 

representante da AJUP-UFMG, relatou algumas demandas escutadas 

durante o trabalho com os familiares e que não foram abordadas de 

maneira explícita na audiência: Relato de suspensão ou redução dos banhos 

de sol, especialmente após o início da pandemia;  relatos de violência às 

pessoas presas (os chamados "corredores da morte"), constrangendo-as a 

não sair para o banho de sol; e exigência indevida de comprovação de 

casamento ou união estável para companheiras na visita social, sendo que 

a LEP permite a visitação de amigos;  

• Via mensagem, a sra. Roberta Farias, representando a Associação EL 

SHADAY – Apoio ao recuperando e família, solicitou à comarca de Francisco 

Sá a atenção à saúde, estudo, trabalho e aproximação familiar. Relatou 

índice elevado de transferência para Francisco Sá, dificultando as famílias 

de poderem ver seu ente, por falta de condições pela distância e gastos. 

Requereu atendimento médico na unidade, oportunidade de 

ressocialização dentro da unidade, trabalho para ganhar remição e com isso 

a terapia ocupacional. Afirmou que a associação EL SHADAY se dispõe a 

ajudar nas oficinas de trabalho dentro da unidade e que o pedido de 

atenção sobre essa demanda seria a pedido das famílias 

 

Em seguida, as autoridades presentes foram convidadas para se manifestarem, conforme 

resumo a seguir (01h11min17s – 02h18min36s): 

• A Deputada Estadual Leninha Souza, representante da Comissão de Direitos 

Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, informou que 

no pós-pandemia foram aprofundadas as denúncias relacionadas às visitas, 

saúde, alimentação, Sedex com alto custo e desviado, bem como informou 

sobre o novo protocolo de visitas. Ressaltou a necessidade de elaborar um 

pacto pela vida, incluir a participação do Secretário de Estado Segurança 

Pública, assim como a necessidade de retomar a visita técnica a fim de 

assegurar o direito de visita. Em sua fala final, afirmou a necessidade de inclusão 
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de representante dos familiares nas conversas para decisões institucionais 

futuras, como o próprio protocolo de visitação; 

•  A Promotora de Justiça da Francisco Sá Joana Darc Oliveira Alves, membra do 

Ministério Público de Minas Gerais, agradeceu o convite e parabenizou a 

elaboração. Em seguida, esclareceu as atribuições do Ministério Público e 

informou que, sobre a superlotação, saúde e questão ambiental, está em 

tratativas de acordo em relação a essas questões em outra ação civil pública. 

Informou que não há convênio do PNAISP ainda, mas já está tentando a 

implantação. Em relação às visitas, seguem protocolo estadual, da Secretaria e 

não da unidade. Sobre a demora na execução, informou que já existem 06 (seis) 

juízes e o MP vem cumprindo os prazos processuais, na intenção de atingir a 

normalidade. Sobre as transferências, informou que não é atribuição do MP 

determinar o retorno dos presos, e que não sabe o teor da operação, ressaltou 

que o Ministério Público está com as portas abertas para os familiares, que atua 

no combate a tortura na Nelson Hungria, e ressaltou a necessidade da rapidez 

para denúncias de torturas. Encerrou a fala com agradecimento ao convite. 

•  O Diretor Regional Antônio Costa Neto, Diretor da 11º Região Integrada de 

Segurança Pública - RISP, afirmou que vários questionamentos são de 

atribuições da Secretária de Estado e não da Direção do presídio, e, nesse 

quesito, a penitenciária se solidariza com os questionamentos e vem se 

esforçando para atender as demandas. Afirmou que a penitenciária deixou a 

desejar com a visita virtual pela localidade, distância. Ademais, justificou o 

reagendamento das visitas presenciais, informou que foi liberado 

recentemente as audiências do Conselho Disciplinar, as reuniões do CTC. 

Informou ainda que a pouca oferta de estudo e trabalho tem como uma das 

causas ser uma penitenciária de regime fechado, sendo difícil para a própria 

unidade conseguir o perfil do preso para trabalhar. Sobre a leitura, informou 

que tem projetos com a UniMontes, tem sala de aula no presídio e tem duas 

oficinas de artesanato que estão quase fechando por não terem presos com 

perfil para trabalhar. Informou que mais de 95% dos presos são de outros 

lugares. Sobre o Sedex, afirmou que realmente são muitos Sedex, a unidade 

disponibiliza o carro para buscar o Sedex, ele fica um período na unidade para 

depois ser distribuída e que a demanda de trabalho aumentou. A fim de dar 

prioridade à saúde, o Estado recentemente contratou um médico, o PNAISP 

ainda não está efetivado. Assim, com a pandemia as demandas realmente 

aumentaram e aumentou a demanda do Sedex. Se prontificou a verificar com 

Diretor da unidade melhorias. Sobre os presos no RDD, eles já vêm com a pena 

imposta, o pessoal do alojamento seguro tinha os direitos assegurados, de 

forma individual, para garantir a saúde e segurança dos demais. Ressaltou que 

vai buscar melhorias na área de atribuição da Direção da Penitenciária. 
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•  A Sra. Laurentina Soares, Diretora de Atendimento e Ressocialização da 

Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I, agradeceu o convite, 

reiterou e esclareceu a justificativa da mudança na visitação questionada nesta 

audiência. Informou que a unidade segue as resoluções atuais, que abrangem a 

realização do exame para visita íntima, duração, sendo que a mudança é 

relacionada a pandemia, informou que ainda vivemos um período pandêmico. 

Sobre o estudo, a unidade tem 9 (nove) turmas, Enem, oficinas de máscara, 

oficinas de artesanato, horta, capina e, recentemente, a unidade foi 

contemplada com curso de eletricista. Sobre o CENED, afirmou que é curso 

particular, porém exige a fiscalização e prévio conhecimento, o familiar que 

tiver interesse deverá arcar com os cursos e comunicar a unidade, a remição 

pela leitura já é um projeto desde 2018 com a UniMontes, dois professores 

corrigem as resenhas, deve-se buscar ampliar. Todo IPL precisa passar pelo CTC, 

que foi afetado com a pandemia, retornaram agora em julho. Afirmou que a 

unidade conta com psicólogo do município e espera a implantação do PNAISP. 

Quanto a certidão de nascimento de recém-nascido informou que é bem 

tranquilo o procedimento, quando a criança é mais velha é um pouco mais 

complicado mesmo. Informou que a unidade segue o regulamento de normas, 

certidão de casamento ou escritura pública de declaração de união estável para 

visitas íntimas. Sobre o extravio de documentos, justificou a necessidade dos 

protocolos e explicou o trâmite. Relatou a alta demanda e dificuldade de 

funcionamento correto do telefone. Sobre a assistência médica, ressaltou a 

necessidade da implantação do PNAISP para uma melhor assistência da saúde, 

informou que realmente ainda não tem dentista atuante da unidade. Informou 

que segue todos os encaminhamentos, prioritários ou não, seguindo a 

normatização dos que estão com urgência. Por fim, informou que os reclusos 

têm acesso à rádio e a TV desde 2015. 

 

Após as manifestações das autoridades e algumas intervenções da Assembleia para 

explicação de dúvidas, os presentes tomaram os seguintes encaminhamentos (02h18min36s – 

02h30min53s):  

• os documentos relacionados a presente Audiência Pública, como a ata de 

memória, a lista de presentes e outros, serão juntados aos autos Procedimento 

Administrativo Preliminar n° 01/2021; 

• a ata de memória desta Audiência Pública será publicada no sítio eletrônico 

oficial da DPMG, assim como será remetida às organizações, instituições e 

órgãos participantes e que requeiram posteriormente; 
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• a gravação em vídeo da Audiência Pública será disponibilizada para acesso de 

todos, preferencialmente pelo sítio eletrônico oficial e/ou Canal oficial no 

YouTube da DPMG; 

• a emissão de declaração de comparecimento e participação para as pessoas 

que constaram na Lista de participantes e solicitaram por meio do e-mail 

institucional informado; 

• a Defensoria Pública vai buscar informações e soluções, extrajudiciais e/ou 

judiciais, dos pontos levantados pelos participantes, notadamente os seguintes 

identificados na presente Audiência: 

▪  diante da atual situação de superlotação e déficit de funcionários na 

unidade prisional de segurança máxima, se apontou que a superlotação é 

um sistema de tortura; que a quantidade de agentes penitenciários não é 

suficiente, afetando direto os familiares, pois dificulta os agendamentos 

das entrevistas, entrega de Sedex; e a eventual necessidade de interdição 

do presídio por esses motivos; 

▪ diante do destaque em relação a falta de oportunidades suficientes de 

remição pelo trabalho, estudo e leitura, se apontou a necessidade de 

novos projetos que viabilizem a remição, como pela expansão de oficinas 

de trabalho e pelo artesanato, assim como a atenção para eventuais 

providências para realização e certificação de estudo pelo CENED 

▪ no direito à saúde, diante da ausência de assistência médica e 

odontológica, se apontou a necessidade de melhor o acesso a atendimento 

médico, principalmente médicos especialistas. Ademais, a importância da 

aplicação das verbas públicas recebidas pela Prefeitura de Francisco Sá na 

garantia do direito à saúde das pessoas privadas de liberdade, bem como a 

importância da habilitação no PNAISP. 

▪ diante do relato de dificuldades de registro de paternidade, a necessidade 

de efetivar os procedimentos para garantir os direitos dos pais privados de 

liberdade e dos próprios filhos ao reconhecimento. 

▪ a importância de revisão das exigências de comprovação de registro de 

casamento ou união estável para as companheiras realizarem visita social 

▪ em relação à aproximação familiar, se apontou a necessidade de observar 

se os critérios para transferência estão sendo estritamente observados, 

principalmente diante dos relatos de índice elevado de transferência para 

Francisco Sá, pois gera dificuldades às famílias em razão da distância e das 

despesas para viagem até a Penitenciária. 

▪ em relação às transferências, se apontou a necessidade de regras 

transparentes e objetivas para transferência para Francisco Sá, assim como 

para saída da Penitenciária; 
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▪ em relação ao caso das transferências realizadas da Penitenciária Nelson 

Hungria para Francisco Sá, conforme denúncias sobre “venda de vagas”, 

se apontou a urgência no retorno de todos aqueles transferidos por esse 

motivo; 

▪ em relação às visitas dos familiares e amigos, se destacou a necessidade 

de garantir a sua realização, pois é uma forma de fiscalização externa; que 

diante do índice de quase 95% de pessoas privadas de liberdade que não 

estão em sua região de origem, assim como pelo fato da Penitenciária ser 

muito afastada geograficamente, os familiares e amigos, comumente, 

precisam viajar muitas horas e, por isso, precisam se organizar antecipada, 

com pedido de dispensa no trabalho, compra com antecedência de 

passagem e outras providências; a necessidade de se evitar mudanças 

repentinas de dias e horários de visitação, assim como, caso inevitável, a 

sua rápida e eficiente comunicação aos familiares; a restrição considerada 

indevida diante da limitação de um único dia de visitação por 03 (três) 

horas de um apenas um familiar por mês, situação muito pior do que seria 

em outras unidades prisionais e que gera muitos conflitos entre as famílias; 

a necessidade de desburocratização para realização da visita íntima, 

notadamente a exigência de reconhecimento formal de união estável ou 

casamento;  

▪ em relação ao procedimento de revista vexatória, se apontou a 

desnecessidade, notadamente de casos de familiares mulheres e idosas e 

que, muitas vezes, são religiosas; 

▪ em relação à comunicação entre a unidade prisional e os familiares, se 

destacou a necessidade de garantir formas de comunicação mais estáveis, 

pois o telefone comumente fica fora do ar; maior eficiência dos 

agendamentos de atendimentos, que preferencialmente sejam realizados 

com maior antecedência para possibilitar a organização; necessidades 

formas mais garantir a apresentação de explicações para privações de 

direitos; 

▪ diante dos reiterados relatos de dificuldades com o SEDEX e cartas, se 

destacou a necessidade de opções de menor custo que o SEDEX, maior 

agilidade na entrega (“pagamento”) das correspondências e observância 

de protocolos para evitar o extravio de documentos e correspondências 

enviadas. 

▪ em relação ao RDD, se apontou a necessidade de observância dos 

princípios constitucionais, apuração de eventuais denúncias de tortura, 

assim como o monitoramento de casos de colocação de pessoas privadas 

de liberdade nas mesmas instalações e condições do RDD sem estar em tal 

regime; 
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▪ diante dos relatos de violência física e moral às pessoas presas, por meio 

dos corredores da morte" e constrangimento a não sair para o banho de 

sol, se realizar monitoramento por meio de inspeções e visitas técnicas 

periódicas. 

▪ diante da existência de relato de suspensão ou redução dos banhos de sol, 

especialmente após o início da pandemia, monitorar a garantia do direito. 

▪ diante das reiteradas manifestações sobre a importância de espaços de 

participação social como a presente audiência pública, se destacou a 

necessidade de realização de outras audiências públicas, assim como a 

inclusão de representantes dos familiares e amigos das pessoas privadas 

de liberdade nos espaços futuros de deliberação institucional, como o 

próprio protocolo de visitação. 

 

  Informa-se que compareceram 76 (setenta e seis) pessoas, constante da lista de 

presença elaborada a partir dos nomes indicados para acesso à plataforma virtual. Entre as quais, as 

seguintes autoridades convidadas: Promotora de Justiça Joana Darc Oliveira Alves, membra do 

Ministério Público; Perita Carolina B. Lemos, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura; Deputada Estadual Marilene Alves de Souza, “Leninha”, Vice-presidenta da Comissão de 

Direitos Humanos Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Diretor Antônio Costa Neto, 

Diretor da 11º Região Integrada de Segurança Pública - RISP; e a Diretora Laurentina Soares, Diretora 

de Atendimento e Ressocialização da Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá I.  

  Os trabalhos foram conduzidos pelo Defensor Público e Coordenador Local subscrito, 

com assessoramento de Lucas Samuel de Souza Xavier, Josefa Prado Faria Gonçalves, Ana Luiza 

Oliveira, Luís Fillipe Rodrigues e Jenifer Santos, todos integrantes da Unidade de Francisco Sá da 

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.  

  A ata de memória da Audiência Pública foi elaborada por Lucas Samuel de Souza 

Xavier, estagiário de pós-graduação, sob supervisão do Defensor Público. Na ata, foi inserida a 

minutagem do vídeo de cada bloco de falas na Audiência. 

Sendo esses os encaminhamentos, a plataforma virtual foi aberta às 18h30min e 

a audiência pública se iniciou às 19 horas e teve término às 21h40min de 30/11/2021. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

 

1. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio do Defensor 

Público que subscreve, no exercício das atribuições e das prerrogativas que lhe são conferidas pelo 

artigo 134 da CRFB/1988, pelo artigo 4º da LC 80/1994 e pelos artigos 4º e 5º da LC-MG 65/2003, 

relaciona os participantes da audiência pública sobre a Penitenciária de Francisco Sá I realizada, na 

data de 30/11/2021, exclusivamente por meio da plataforma virtual Google Meet, acessada pelo link 

https://meet.google.com/fre-saox-tex, conforme nomes informados para acesso à plataforma: 

Participantes 

1 Maria de Lourdes Veloso Texeira 

2 Claúdia Aparecida 

3 Guilherme - Culthis UFMG  

4 Nayani Lima 

5 Jenifer Silvestre  

6 Franciele Oliveira 

7 Carolina Lemos - MNPCT 

8 Virginia Ribeiro 

9 Barbara Faria 

10 Shirley Juscelino 

11 Rosangela Jesus 

12 Leilane Silvia 

13 Pedro Rocha Silva 

14 Flavio Jr 

15 Laurentina Soares – Pen .Seg. Max. FrS I 

16 Antonio Costa – 11º DRAP 

17  Flor De Ébano 

18 Dona Teresa - GRUPO DE AMIGOS E FAMILIARES 

19 Gabrielle Márcia 

20 Júlia Costa 

21 Tiago César  

22 Virginia Saraiva 

23 Sany Loren 

24 Cida Meira 

25 Léia Rayessy – Pen .Seg. Max. FrS I 

26 Pedro Henrique Fernandes - DPMG 

27 Sabrina Alexandre - ALMG 

28 Júlia Oliveira 

29 Joana Darc - MPMG 
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30 Kézia Guimaraes 

31 Mateus Benini 

32 Jenifer Tayane Cardoso 

33 Ana Clara Veloso 

34 Brenda Fany 

35 Maria Paula Fagundes 

36 Luan Candido - Assessoria Popular Maria Felipa 

37 Giselda Costa 

38 Fernanda Ferreira Lopes 

39 Irene Nunes 

40 Polliana Antunes 

41 Alessa Pagan - DPMG 

42 Arthur Felipe 

43 Cristina Bernades 

44 Maria Auxiliadora - DPMG 

45 Ray Kauan 

46 Nide 

47 Lionete Net 

48 Beatriz Ribeiro 

49 Flávia Francielly Lopes 

50 Ana Sueli Vieira 

51 Isamara Nunes 

53 Kely Kelynha 

54 Liliane Acelha 

55 Leidiane Gomes 

56 Keila Oliveira 

57 Maria Paula Marques Silva 

58 Flávia Santana 

59 Micheli Vilela 

60 Sonia Alves 

61 Geslaine Valesk 

62 Dayana Lourdes Silva 

63 Fernanda Gabriela 

64 Pedro Henrique Martins - DPMG 

65 Edileia Leia 

66 Emília Castilho - DPMG 

67 Wender Silvestre 

68 Gleyce Gomes 

69 Karlos Edno 

70 Paula Pedroso - DPMG 

71 Jenifer Santos - DPMG 
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72 Josefa Prado - DPMG 

73 Lucas Xavier – DPMG 

74 Ana Luiza - DPMG 

75 Luis Fillipe - DPMG 

76 Karen Fagundes 
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CÓPIA DA CAIXA DE MENSAGENS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

1. A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por meio do 

Defensor Público que subscreve, no exercício das atribuições e das prerrogativas que lhe são 

conferidas pelo artigo 134 da CRFB/1988, pelo artigo 4º da LC 80/1994 e pelos artigos 4º e 5º 

da LC-MG 65/2003, transcreve cópia da caixa de mensagens da plataforma virtual Google Meet, 

“fre-saox-tex (2021-11-30 at 14:06 GMT-8)”, em que foi realizada a Audiência Pública sobre a 

Penitenciária de Francisco Sá I, na data de 30/11/2021. 

2. A transcrição a seguir foi realizada integralmente do documento 

produzido pela plataforma com todas as mensagens enviadas na plataforma durante a 

videoconferência, exceto pela abreviação dos nomes dos remetentes que não participaram 

como autoridades públicas ou por organizações da sociedade civil.  

 
00:00:13.263,00:00:16.263 
Antonio Costa 11DRAP: Antonio Costa 
Diretor Regional 11ª DRAP 
 
00:04:59.421,00:05:02.421 
FO: Vou deixar minha fala p outra 
pessoa 
 
00:05:06.840,00:05:09.840 
FO: Mas agradeço pela oportunidade 
 
00:08:25.500,00:08:28.500 
DPMG Comarca fs.: PRS inscrito. 
agradeço a presenca 
 
00:10:46.440,00:10:49.440 
Carolina Lemos: Infelizmente terei que 
sair. Vou precisar sair correndo para o 
hospital devido a uma emergência 
familiar, me desculpem! Agradeço muito 
o convite, Dr. João Victor, e me coloco à 
disposição para quaisquer providências 
e informações. Em outra oportunidade 
dialogamos. Boa audiência para todos! 
 
00:11:37.647,00:11:40.647 
DPMG Comarca fs.: Claro, super 
compreensível Carolina. Que tudo fique 
bem 
 

00:12:03.119,00:12:06.119 
DPMG Comarca fs.: Fernanda será a 
próxima 
 
00:13:24.447,00:13:27.447 
CM: Dpmg se núbia não estiver na 
audiência eu posso falar a minha fala e a 
dela? 
 
00:14:46.910,00:14:49.910 
DPMG Comarca fs.: Como a Nubia 
avisou que talvez nao conseguir 
comparecer, vamos tentar 
 
00:15:11.171,00:15:14.171 
Luan Candido: Boa noite... sou egresso 
do sistema e secretário da Assessoria 
Popular Maria Felipa, que é eleita ao 
Comitê Nacional de Prevenção e 
Combate à tortura e compõe a Frente 
Desencarcera MG. peço p enviar a ata 
da reunião, por favor, para 
assessoriapopularmariafelipa@gmail.co
m 
 
00:16:37.298,00:16:40.298 
Luan Candido: Luan Cândido, meu nome 
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00:16:41.979,00:16:44.979 
DPMG Comarca fs.: Boa noite Luan, 
será encaminhado! 
 
00:17:04.636,00:17:07.636 
Luan Candido: gratidão 
 
00:17:38.834,00:17:41.834 
MLVT: eu sou do Direito 
 
00:17:41.360,00:17:44.360 
MLVT: Unimontes 
 
00:17:43.639,00:17:46.639 
Luan Candido: combinado 
 
00:18:25.347,00:18:28.347 

SLRL: 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 Rose 

 
00:18:36.688,00:18:39.688 
BF: Boa noite,vou escrever meu 
questionamento por aqui. 
 
00:18:48.415,00:18:51.415 
DPMG Comarca fs.: Ok, vamos ler 
 
00:20:40.212,00:20:43.212 
DPMG Comarca fs.: Pedro Rocha 
levantou a mao?  
 
00:20:42.706,00:20:45.706 
Luan Candido: confirma pfv o e-mail 
?unidadefranciscosa@dpmg.gov.br ? 
 
00:20:54.210,00:20:57.210 
DPMG Comarca fs.: 
unidade.franciscosa@defensoria.mg.def.
br 
 
00:20:58.880,00:21:01.880 
PRS: Sem querer, peço desculpas! 
 
00:20:59.535,00:21:02.535 
DPMG Comarca fs.: Segue o e-mail para 
solicitar a ata de audiência e certificado: 
unidade.franciscosa@defensoria.mg.def.
br 
 
00:21:11.624,00:21:14.624 
MLVT: esse e-mail é para o recebimento 
do certificado de presença? 
 

 

00:21:25.442,00:21:28.442 
DPMG Comarca fs.: sim 
 
00:21:29.968,00:21:32.968 
MLVT: ok 
 
00:22:45.091,00:22:48.091 
DPMG Comarca fs.: Contatos da 
Defensoria de Francisco Sá: 
WhatsApp: (31) 9 8416-6120  
Telefone: (38) 3233-2585  
unidade.franciscosa@defensoria.mg.def.
br  
Rua Zeca Guida, 1060, Centro, 
Francisco Sá/MG, CEP: 39.580-000.  
 
00:22:48.773,00:22:51.773 
BF: Meu marido já tem 3 anos  que está 
em Francisco Sá,somos de BH é isto 
dificulta muito o deslocamento para visita 
e aberta o financeiro.Já voltei 3 vezes de 
FRANCISCO SÁ  por falta de 
informações da assistente social.As 
visitas virtuais são de 6 em 6 
meses,acho que deveria ser em menos 
tempo,meu filho sente falta do pai,pois 
ele sepre ia na visita comigo.Acho que a 
visita virtual ajudaria se fosse em mais 
vezes. 
 
00:24:05.047,00:24:08.047 
IN: Vcs poderia libera as visitas de filhos 
tem pessoas privadas de liberdade  
Que só conhecer o filhos pro fotos  
Liberam visitas de filhos  
Família fazer parte  
Redução  
Do privando de liberdade 
 
00:25:02.724,00:25:05.724 
BF: O agendamento para visita é muito 
difícil. 
 
00:25:21.592,00:25:24.592 
BF: Aproximação familiar  
 
00:25:40.138,00:25:43.138 
AF: Boa noite! Meu nome é *** estou 
com meu esposo na penitenciária de 
Francisco Sa .Bom o que eu pude 
observar no dia de visita social é o 
seguinte; Dificuldade de agendamento. E 
quando chegamos adentrar na 
penitenciária somos retiradas antes das 
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três horas liberadas.Geralmente  os 
agentes retiram nós visitantes 30 ou 40 
minutos antes do término da mesma. 
Não concordo com isso pois saio de BH 
pra ir pra Francisco Sa, é mais de 
600km. 
 
00:26:23.926,00:26:26.926 
LA: Boa Noite  vcs poderia liberar  duas 
pessoas pra visita 
 
00:27:04.326,00:27:07.326 
IN: Queremos a volta dos presos  
Pro mais aproximações familiar 
 
00:27:13.079,00:27:16.079 
LA: A visita tem que voltar o horário 
normal, 
 
00:27:37.595,00:27:40.595 
SIRL: A visita das crianças tem que 
voltar logo as crianças está sofrendo 
muito 
 
00:28:29.762,00:28:32.762 
LA: Tem que liberar  a comida no dia da 
visita 
 
00:28:56.446,00:28:59.446 
IN: A maioria do família de pessoas 
quem estão em Francisco Sá  
Estão desempregada  
Então estão sofrendo com a dor da 
saudades 
 
00:30:45.486,00:30:48.486 
LA: no presídio de montes claros tem 
que voltar às visitas normal pelo amor de 
Deus, tudo está funcionando  normal 
 
00:31:02.763,00:31:05.763 
DPMG Comarca fs.: Grasiela é a 
proxima. Está presente? 
 
00:32:03.571,00:32:06.571 
DPMG Comarca fs.: N quer falar? qual 
seu nome? 
 
00:32:58.247,00:33:01.247 
IN: Bom gostaria de mais respeito com 
nos família 
 

 

00:35:41.338,00:35:44.338 
IN: Bom quero só respaldar a volta das 
visitas  de filhos  
Onde meu próprio filho não conhecer o 
pai achou que amor e abraço familia é 
ensial para os recursos 
 
00:36:31.996,00:36:34.996 
IN: Não vou falar estou debaixo de 
chuva  
Mais o meu perdido é mesmo a volta dos 
nosso e o direito dos filhos 
 
00:37:09.293,00:37:12.293 
IN: As escola já está normal pq as visitas 
dele  
Não podem se liberada 
 
00:37:45.392,00:37:48.392 
SA: Sou mãe de um detento que está em 
Francisco Sá,fica muito difícil para eu 
conseguir ir na visita,por não ter 
condições financeiras.Tenho três filhos 
que estão preso e somente ele está 
longe.Ele tem 3 anos que está em 
Francisco Sá.Solicito uma prioridade 
para aproximação familiar. 
As visitas virtuais demora muito e estou 
sentindo muita falta dele. 
 
00:38:12.247,00:38:15.247 
IN: Ok 
 
00:39:25.885,00:39:28.885 
LS: Precisamos de um responsável na 
porta da unidade em dia de visitação 
caso aconteça algum imprevisto  tipo vc 
marca visita chega na hora o nome não 
está na lista precisamos de um 
atendimento digno . 
 
00:41:04.505,00:41:07.505 
LG: Sobre a questão da remição de 
penas que só é permitida através do 
curso da escola CENED, que é um curso 
caro e ontem questionei ao pedagogo da 
unidade como estava o andamento do 
curso que enviei e ele me informou que 
não assinaria o certificado pois a prova 
não foi aplicada por ele e ele também 
não saberia me informar quem aplicou. 
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00:41:20.818,00:41:23.818 
KO: Boa noite a Todos! 
Sou esposa de privado de liberdade de 
Francisco Sá. 
Gostaria muito que as visitas sociais 
voltassem ao normal,tendo em vista que, 
tudo já está voltando ao normal e ainda 
não podemos ver nossos familiares que 
estão privados de liberdade,com todo o 
direito que temos. 
Tenho uma filha de 1Ano e 8meses que 
ainda não conhece o pai. 
 
00:45:11.899,00:45:14.899 
MLVT: o atendimento telefônico é 
deficitário nesta unidade desde 2018, 
antes funcionava muito bem 
 
00:45:25.992,00:45:28.992 
IN: Gostaria de perdir em nome dos 
famílias que são de São Paulo e outros 
estados devolva os presos pro lugar de 
origem 
 
00:46:27.017,00:46:30.017 

SIRL: 👏🏾👏🏾👏🏾 Pedro 

 
00:46:47.414,00:46:50.414 
IN: Bravo Pedro 
 
00:46:53.018,00:46:56.018 
MLVT: Bravoooo 
 
00:48:15.317,00:48:18.317 
MLVT: mostra maquiagem 
 
00:48:34.245,00:48:37.245 

N: 🤚isso p 

 
00:48:42.163,00:48:45.163 
MLVT: no curso de Direito vejo isso 
 
00:48:46.826,00:48:49.826 
BR: Boa noite gostaria de falar Sobre 
atendimento médico , pois meu irmão 
está aguardando uma consulta e exames 
com ortopedista e a direção disse que 
vai aguardar o sus marcar, porém a 
família já dispõe de pagar a consulta e 
os exames e mesmo assim não 
aceitaram 
 

 

00:49:23.746,00:49:26.746 
DPMG Comarca fs.: Pedro, conclusão, 
por favor 
 

 
00:49:27.819,00:49:30.819 
DPMG Comarca fs.: Neide, está 
presente? 
 
00:49:32.942,00:49:35.942 
IN: Gostaria de agradecer a  
CM  
Dr João  
As pessoas do desecaseria  
Em especial dona Tereza é todos que se 
mobilizaram para nós ouvir espero de 
coração que chegamos em um objetivo  
Queremos nossos direitos  
Queremos fazer nossos direitos vale  
Estão violando nossos direitos 
 
00:50:06.985,00:50:09.985 
BR: As receitas controladas que temos 
que pagar consulta aqui fora para 
encaminhar os remédios , pois eles não 
encaminham a receita on-line 
 
00:50:25.729,00:50:28.729 
IN: Já ouvir relator de muitos presos que 
perdiram socorro pro está sendo 
agredido pela a git 
 
00:50:27.289,00:50:30.289 
CM: Eu gostaria de uma aproximação e 
dialogo com a direção e cordenador da 
ressociliacao da unidade prisional de 
Francisco Sá pois e importante muito 
importante a presença dos familiares 
 
00:50:36.945,00:50:39.945 
LS: Agradeço a todos pela participação é 
muito necessária esse diálogo, belas 
falas ! 
 
00:51:10.960,00:51:13.960 
MV: Meu filho esta preso ai estou a 1800 
kilometros queria aproximação familiar 
 
00:51:12.239,00:51:15.239 
BR: Deixaram de castigo por que 
reclamaram sobre o sol , que é por 
direito 
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00:51:22.166,00:51:25.166 
SIRL: O direito de um filho de ser 
registrado pelo pai e o direito do pai ver 
os filhos tenho um filho de um ano que 
não foi registrado até hj e o pai não 
conhece 
 
00:51:57.976,00:52:00.976 
CM: O atendimento odontológico deve 
ser resolvido sem as desculpas de 
sempre 
 
00:51:59.057,00:52:02.057 
DPMG Comarca fs.: Contatos da 
Defensoria de Francisco Sá: 
WhatsApp: (31) 9 8416-6120  
Telefone: (38) 3233-2585  
unidade.franciscosa@defensoria.mg.def.
br  
Rua Zeca Guida, 1060, Centro, 
Francisco Sá/MG, CEP: 39.580-000.  
 
00:52:12.013,00:52:15.013 
BR: As receitas controladas que temos 
que pagar consulta aqui fora para 
encaminhar os remédios , pois eles não 
encaminham a receita on-line 
 
00:52:28.643,00:52:31.643 
MV: Disseram qo diretor mao quer deixar 
pwehar nada no correio 
 
00:53:54.839,00:53:57.839 
IN: Queria saber do pessoal da depen?  
Como vai ficar a liberação das visita de 
filhos 
 
00:54:29.813,00:54:32.813 
DPMG Comarca fs.: Guilherme, quem 
vai falar pelo Desencarcera? 
 
00:56:09.317,00:56:12.317 
IN: Adorooo dona Tereza 
 
00:56:30.300,00:56:33.300 
MLVT: Dona Tereza, ícone! 
 
00:56:36.266,00:56:39.266 

CM: Dona Tereza❤️👊🏼 

 
00:57:16.022,00:57:19.022 
GC: Foi o que aconteceu com meu irmão 
 

00:57:27.430,00:57:30.430 

RJ: Adorei d Tereza,❤️ 

 
00:57:40.136,00:57:43.136 
MLVT: a certeza da impunidade é o 
germe corruptivo! 
 
00:57:56.957,00:57:59.957 
PRS: Dona Tereza nossa principal 
referência na luta pelo 
Desencarceramento no Brasil 
 
00:58:21.519,00:58:24.519 
SIRL: Isso e verdade viu 
 
00:58:40.855,00:58:43.855 
NTL: Queria acrescentar que a 
transferência deveria ficar sob 
responsabilidade do juízo de execução! 
Retirando esse poder de pessoas 
corruptas ! Na operação Nelson Alegria 
até a corregedoria estava envolvida! 
Como denunciar um crime se até eles 
estavam no meio das venda? Isso é um 
absurdo! 
 
00:59:06.156,00:59:09.156 
JC: bem pontuado  
 
00:59:13.398,00:59:16.398 
JC: a quem recorrer ? 
 
00:59:25.907,00:59:28.907 
MLVT: Dona Teresa , como sempre 
cirúrgica nas falas 
 
00:59:44.499,00:59:47.499 
Culthis UFMG: Ei, quem vai falar pelo 
culthis e desencarcera é a Bárbara! 
 
00:59:52.564,00:59:55.564 
DPMG Comarca fs.: ok 
 
01:00:49.458,01:00:52.458 
NTL: Deveria existir uma porta de 
comunicação entre unidade prisional e 
famílias! Abrir este canal ! 
 
01:01:31.905,01:01:34.905 
RJ: A volta das visitas e muito importante 
parabéns d tereza 
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01:02:08.403,01:02:11.403 
DPMG Comarca fs.: 1 minuto para 
conclusão 
 
01:02:13.558,01:02:16.558 
IN: Queremos volta da visitas isso 
mesmo dona Tereza 
 
01:02:33.709,01:02:36.709 

SIRL: 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 

 
01:02:51.692,01:02:54.692 
EL: N***,, concordo com vc a 
transferência tem de ser sobre a 
responsabilidade do Juiz de execução. 
 
01:02:54.516,01:02:57.516 
CM: 

😍😍😍😍👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 

 
01:02:57.591,01:03:00.591 

RJ: 👏👏👏👏👏👏👏 

 
01:03:04.983,01:03:07.983 
N: Nos queremos que avizinha volta 
normal 
 
01:03:05.517,01:03:08.517 
SIRL: E muito abuso de autoridade 
 
01:03:20.174,01:03:23.174 
KO: 

👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 

 
01:03:27.839,01:03:30.839 
MLVT: Maravilhosa! 
 
01:03:40.809,01:03:43.809 
SA: isso mesmo parabéns 
 
01:03:51.633,01:03:54.633 
IN: E que as assistente social possa 
buscar mais informações para passarem 
para família 
 
01:03:52.803,01:03:55.803 
KO: Falou e disse!!! 
Parabéns dona Tereza! 
 

 

 

01:03:56.890,01:03:59.890 
NTL: Dividir o Parlatorio ao meio para 
duplicar os atendimentos jurídicos! 
Solução simples, barata e rápida! Falta 
boa vontade por parta da administração 
e da OAB! 
 
01:03:58.214,01:04:01.214 
PRS: Dona Teresa sempre falando as 
verdades 
 
01:04:31.681,01:04:34.681 
Leninha Souza: terei fala em qual 
momento? 
 
01:05:16.484,01:05:19.484 
DPMG Comarca fs.: Perfeito 
 
01:05:22.272,01:05:25.272 
DPMG Comarca fs.: Tà certa, desculpa a 
confusao 
 
01:05:29.943,01:05:32.943 
DPMG Comarca fs.: Deputada, a 
senhora será a próxima 
 
01:05:58.583,01:06:01.583 
Leninha Souza: obrigada 
 
01:06:18.175,01:06:21.175 
IN: Sou assistida pelo culthis  
Eles são de grande importância para 
família do privado é tbm ao privado 
 
01:06:23.518,01:06:26.518 
DPMG Comarca fs.: Micheli quer se 
inscrever?  
 
01:07:39.962,01:07:42.962 
DPMG Comarca fs.: A Bárbara encerra 
as incrições da sociedade civil. Em 
seguida, passamos para as autoridades: 
Deputada Leninha - Comissão de DHs 
da ALMG 
Dra. Joana - MPMG 
Diretores Antonio Costa e Laurentina 
 
01:07:58.304,01:08:01.304 
SA: Desse a pandemia não veijo meu 
filho o certo é ele ficar próximo a família 
é um direito nosso 
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01:10:06.284,01:10:09.284 
IN: Queremos saber sobre vários 
perdido  
De socorroo  
De algum presos pro cartas pro serem 
espacandos pela git 
 
01:14:16.103,01:14:19.103 
IN: E sobre as assistente social cadastra 
pessoas que próprio preso colocar 
impedimento 
 
01:16:08.373,01:16:11.373 
Thiago César Carvalho dos Santos: 
Somente algumas demandas que a 
AJUP-UFMG escutou durante o nosso 
trabalho com as familiares e que não 
foram abordadas de maneira explícita na 
audiência: 
- Relato de suspensão ou redução dos 
banhos de sol, especialmente após o 
início da pandemia. Houveram relatos de 
violência às pessoas presas (os 
chamados "corredores da morte"), 
constrangendo-as a não sair para o 
banho de sol. 
 
01:16:09.467,01:16:12.467 
Thiago César Carvalho dos Santos: - 
Relato de ausência de juiz de execução 
penal responsável pelos processos da 
comarca. Importância de articulação com 
o TJMG para designação de titular. 
- Exigência indevida de comprovação de 
casamento ou união estável para 
companheiras na visita social, sendo que 
a LEP permite a visitação de amigos. 
 
01:16:11.010,01:16:14.010 
IN: Ah pro fim deste agendamentos  
Tem cadeias em Minas que não realizar 
agendamentos  mesmo que dívida as 
visitas em sábado E domingo achou que 
poder sim fazer melhor 
 
01:16:14.837,01:16:17.837 
Grupo de Amigos e Familiares: A gestão 
de vagas transferi os IPLs pra longe da 
família para que elas não consigam ir 
visitar. Porque os familiares do estado na 
sua maioria são desprovidos de recurso 
financeiro 
 

 

01:17:11.723,01:17:14.723 
NTL: Quem escolhe a visita presencial 
não pode ter visita virtual no mesmo 
mês! Isso mudou ou continua assim? 
 
01:17:58.953,01:18:01.953 
Grupo de Amigos e Familiares: As visitas 
são os olhos da sociedade dentro do 
presídio.  Afastando a visita a tortura não 
chega ao conhecimento da mídia 
 
01:18:22.837,01:18:25.837 
MLVT: parabens Leninha! 
 
01:18:43.577,01:18:46.577 
JC: Parabéns Leninha! 
 
01:19:08.694,01:19:11.694 
PRS: Muito boas considerações, 
deputada! Estamos juntos na luta anti 
prisional no Norte de MG 
 
01:19:19.589,01:19:22.589 
LS: Os cadastros poderiam ser feitos no 
naf da cidade de cada um . 
 
01:19:36.365,01:19:39.365 
IN: P*** sua falar fui muito importante 
para nós 
 
01:20:21.732,01:20:24.732 
CM: Fala T*** e L*** 
 
01:21:22.041,01:21:25.041 
Grupo de Amigos e Familiares: Essa 
semana uns presos tiveram que assinar 
falta grave porque eles reclamaram do 
tempo reduzido do banho de sol 
 
01:21:39.144,01:21:42.144 
JC: Contudo, nós advogados não temos 
com quem despachar as demoras 
injustificadas nas decisões ] 
 
01:22:12.267,01:22:15.267 
JC: há uma necessidade de um juiz 
presente na comarca  
 
01:22:53.166,01:22:56.166 
NTL: 6 juízes e ainda tão moroso!  
A secretaria da vec precisa receber uma 
ligação do adv para dar andamento no 
processo, se não fica parado! 
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01:23:35.109,01:23:38.109 
JC: Audiências marcadas com menos de 
24 horas de antecedencia 
 
01:23:36.398,01:23:39.398 
IN: O processo do meu esposo está 
parado muito tempo 
 
01:24:04.378,01:24:07.378 
PRS: Obrigado I*** pelas palavras não 
podemos ficar calados diante da injustiça 
 
01:24:19.590,01:24:22.590 
IN: Vdd Pedro 
 
01:24:44.638,01:24:47.638 
IN: violação dos nosso direitos e sim um 
crime 
 
01:25:43.434,01:25:46.434 
JC: Muitas unidades em MG já estão 
com visitas noramis 
 
01:25:46.324,01:25:49.324 
JC: ceresp betim 
 
01:25:50.148,01:25:53.148 
IN: Na maioria das vezes sormos 
obrigadas a casar muitos não tem 
condições é simplesmente deixa seu 
família 
 
01:25:51.865,01:25:54.865 
Thiago César Carvalho dos Santos: A 
Resoluçào é assinada em parceria com 
a DPMG e ao MPMG 
 
01:25:52.597,01:25:55.597 
JC: normais 
 
01:25:58.740,01:26:01.740 
NTL: Ceresp gameleira tbm 
 
01:25:59.353,01:26:02.353 
Thiago César Carvalho dos Santos: OAB 
e TJMG tbm 
 
01:26:33.871,01:26:36.871 
IN: Pq não em Francisco Sá a visitação 
não é normalizada 
 

 

 

01:26:48.249,01:26:51.249 
PRS: Verdade a Thiago, afinal foi uma 
resolução conjunta 
 
01:27:25.337,01:27:28.337 
CM: Estou muito feliz por essa audiência 
publica tenho fé que iremos juntos 
conseguir muitas melhorias para unidade 

prisional de Francisco Sá 💖 

 
01:27:39.909,01:27:42.909 
IN: Queremos uma visita dignia 
queremos tbm pode leva o afeto de filhos 
e pais  
Muitas vezes deixamos filhos  
Chorando muitos gritado pelo pai 
 
01:27:46.464,01:27:49.464 
Grupo de Amigos e Familiares: O 
protocolo de visitação e feito com a D F, 
M P, OAB, depen e sejusp,,,,não ouve os 
familiares 
 
01:28:12.292,01:28:15.292 
JC: porque unidades retomaram e outras 
não? não é algo estadual? 
 
01:28:52.938,01:28:55.938 
PRS: Verdade dona Teresa, cadê a 
consulta aos familiares? 
 
01:29:29.920,01:29:32.920 
NTL: As transferências não poderiam 
ficar sob responsabilidade do depen e 
sim do juízo de execução 
 
01:29:55.277,01:29:58.277 
IN: Já tiver  
Com crianças filhos de pessoas privadas 
de liberdade que estavam na porta pq as 
mães não têm com quem deixa  
Simplismente pisigologico destas 
crianças ficar como de está ali tão perto 
não poder entra na visita 
 
01:31:05.191,01:31:08.191 
NTL: Só o advogado tem condição de 
saber sobre as torturas pq são os que 
mais tem acesso aos ipls, mas nem o 
advogado está conseguindo ir com 
frequência 
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01:31:31.238,01:31:34.238 
IN: Eu mesma já denuncie várias vezes 
ação de git contra os privados 
 
01:31:35.723,01:31:38.723 
JC: Para estarmos atentos os advogados 
tem que ter vaga para atender e a família 
tem que ´poder visitar 
 
01:32:35.917,01:32:38.917 
CM: Eu agradeço também Dra Joana 
pela sua participação nessa audiência 
publica fora do seu horário de trabalho 

💖 

 
01:33:01.044,01:33:04.044 

NTL: Obrigada Doutora Joana! 💕 

 
01:35:27.529,01:35:30.529 
IN: E o que senhor direto tem o nos dizer 
sobre a autuação dos git 
 
01:35:51.572,01:35:54.572 
CM: Esse que está falando e diretor 
atual da unidade prisional de Francisco 
Sá? 
 
01:36:01.483,01:36:04.483 
IN: Sim 
 
01:36:05.422,01:36:08.422 
IN: Cida 
 
01:37:03.167,01:37:06.167 
DPMG Comarca fs.: Ex Diretor Geral da 
Penitenciaria e atual Diretor Regional - 
11o RISP 
 
01:37:07.532,01:37:10.532 
PRS: A direção da unidade prisional não 
tem influência na elaboração das 
Portarias e Resoluções realizadas 
conjuntamente junto aos outros órgãos 
do sistema de justiça criminal??? A 
responsabilidade nesse caso é 
compartilhada entre as instituições 
 
01:37:09.669,01:37:12.669 
LS: Minha visita de vídeo durou 8 
minutos só tive 2 em 1 ano 
 

 

 

01:37:10.594,01:37:13.594 
CM: Senhor diretor vocês poderiam fazer 
a visita virtual via wtshap pois tem gente 
que não sabe usar essa plataforma mett 
 
01:37:22.796,01:37:25.796 
IN: Mais as visitas virtual  
Só acontecer quando exemos a as 
caixas de email da unidade de 
reclamações 
 
01:38:07.214,01:38:10.214 
NTL: Visita virtual pelo WhatsApp! 
Simples, fácil ! 
 
01:39:21.044,01:39:24.044 
CM: Vocês poderiam ter organizando e 
feito a mudança dessa cozinha sábado 
ué 
 
01:40:40.864,01:40:43.864 
IN: Pois é senhor diretor mais estas 
informação saiu do serviço social  
Então elas têm que serem mais bem 
informada para não passarem 
informação  erradas e trazer aflição 
 
01:41:53.474,01:41:56.474 
IN: Eu conheço pessoa que já estiveram 
aí em fransico Sá  
Com agendamento feito pela assistente 
social 
 
01:42:06.214,01:42:09.214 
NTL: Procurando perfil em uma 
penitenciária que só aceita grau 4 e 5? 
 
01:42:11.649,01:42:14.649 
JC: Quanto tempo não tem CTC? 
 
01:42:48.935,01:42:51.935 
CM: Então não existe preso que possa 
trabalhar no artesanato? 
 
01:42:56.127,01:42:59.127 
IN: Infelizmente ali em Francisco Sá  não 
está abitar a reducar niguem 
 
01:43:08.393,01:43:11.393 
JC: artesanato é feito dentro da cela 
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01:43:13.233,01:43:16.233 
IN: Meu esposo não é de São Paulo  
Ele é de Caetanópolis mg 
 
01:43:18.814,01:43:21.814 
JC: não há justificativa  
 
01:44:11.154,01:44:14.154 
IN: Queria muito a volta dele  
Pra próximo de mim 
 
01:44:21.619,01:44:24.619 
CM: Em Francisco Sá vai ter como os 
presos fazer leitura na cela pra conseguir 
remissão de pena 
 
01:44:25.247,01:44:28.247 
JC: Meu marido trabalhava na Nelson 
Hungria, como ele não tem perfil para 
trabalhar na unidade? 
 
01:45:01.325,01:45:04.325 
JC: chegou na unidade de Francisco sá 
com ctc ativa 
 
01:45:12.251,01:45:15.251 
JC: e positiva para trabalho e estudo 
 
01:46:23.470,01:46:26.470 
MLVT: se a pessoa presa  tiver uma 
parada cardíaca tem de esperar a boa 
vontade e o dia do médico ir na unidade? 
 
01:46:32.345,01:46:35.345 
PRS: Cadê a resposta sobre a liberação 
para o neurologista 
 
01:46:58.604,01:47:01.604 
NTL: Tá dando 1 por mês 
 
01:47:16.916,01:47:19.916 
MLVT: responde, qual o problema? 
 
01:49:25.146,01:49:28.146 
MLVT: eu tenho 
 
01:49:27.585,01:49:30.585 
IN: Queria fazer uma pergunta para 
diretor ? 
Se adiviculdade é busca o sedex 
Então deixa nos leva no dia da visita  
Volta nossa visitas e nos polpe   
De gastos 

 
01:49:33.316,01:49:36.316 
MLVT: conhecimento sobre 
 
01:49:43.847,01:49:46.847 
MLVT: e ainda mais como acadêmica 
 
01:51:08.126,01:51:11.126 
CM: FALA SOBRE AS CONSULTAS 
ESPECIALIZADA E EXAMES 
EXTERNOS SENHOR DIRETOR. POIS 
MEU IRMÃO TEM UMA CONSULTA 
COM REUMATOLOGISTA E ATE HOJE 
NÃO FOI LEVADO PRA FAZER POIS 
EU VOU PAGAR A CONSULTA E 
NINGUÉM ME LIGA PRA ME FALA PRA 

EU PAGAR A CONSULTA.  🚨🚨🚨 

 
01:51:08.805,01:51:11.805 
NTL: 3 rdd segundo recibo de cadastro 
de inspeção de outubro 
 
01:51:44.358,01:51:47.358 
JC: Não foi isso que chegou até os 
familiares e advogados, eis que muitos 
presos afirmaram terem passado muito 
mal com sintomas de covid e sequer 
terem ido a atendimento médico 
 
01:52:39.964,01:52:42.964 
CM: Eu gostaria de agradecer o senhor 
diretor pela sua participação nessa 
audiência publica que e muito importante 
pra todos nós. E gostaria que você 
abrisse uma fórmula de diálogo com os 

familares. 💖 

 
01:52:41.507,01:52:44.507 
RJ: Verdade 
 
01:52:55.901,01:52:58.901 
PRS: O RDD viola a prerrogativa 
fundamental do direito de comunicação 
(cartas/sedex/visita por vídeo) da pessoa 
presa com seus familiares 
 
01:53:00.274,01:53:03.274 
NTL: Obrigada Dr Diretor! 
 
01:53:23.214,01:53:26.214 
IN: Obrigado diretor 
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01:53:48.935,01:53:51.935 
RJ: Agradeço oportunidade de fala e 
participação, muito obrigado 
 
01:53:59.555,01:54:02.555 
KO: Obrigada, Sr Diretor! 
 
01:55:47.326,01:55:50.326 
RJ: Agradeço d laurentinae Sr Antônio 
pela atenção. 
 
01:58:40.145,01:58:43.145 
CM: Essa resolução e uma falta de 
respeito para com nosco familares de 
presos e com eles também está tudo 
funcionando 
 
01:58:58.943,01:59:01.943 
CM: Só as visitas que não volta ao 
normal 
 
02:00:06.695,02:00:09.695 
JC: com quem devemos falar acerca dos 
trabalhos e Cened? 
 
02:00:13.635,02:00:16.635 
RJ: Podendo autorizar mais de uma 
pessoa para visitar,sou mãe e tenho 
saudades do meu filho,portanto não 
consigo porque  e só uma visita para o 
recluso. 
 
02:01:20.984,02:01:23.984 
BR: Sobre atendimento médico , pois 
meu irmão está aguardando uma 
consulta e exames com ortopedista e a 
direção disse que vai aguardar o sus 
marcar, porém a família já dispõe de 
pagar a consulta e os exames e mesmo 
assim não aceitaram 
 
02:01:25.750,02:01:28.750 
RJ: Tudo já está normal, só para os 
preso não 
 
02:01:50.029,02:01:53.029 
IN: Mais ali na resolução falar que se a 
direção da penitenciária analisasse 
 
Poderia sim volta as visitas de 15 em 15 
dias 
 

 

02:02:00.157,02:02:03.157 
BR: A entrega 
Do Sedex com medicação controlada 
não chegar no privado de liberdade 
 
02:02:33.823,02:02:36.823 
NTL: Pessoas com curso superior 
podem corrigir as resenhas! Eu me 
coloco a disposição! 
 
02:02:51.589,02:02:54.589 
JC: Também estou a disposição  
 
02:02:56.503,02:02:59.503 
JC: para corrigir resenhas 
 
02:03:11.567,02:03:14.567 
IN: Só não queremos represaria né com 
nos família muito menos com os presos 
 
02:03:12.752,02:03:15.752 
PRS: Por favor Laurentina e Antônio 
gostaria que encaminhassem por parte 
de procedimentos internos 
administrativos todas as críticas e 
denúncias das familiares às direções da 
SEJUSP e Depen MG, agradeço a 
oportunidade dessa audiência Pública 
 
02:03:29.375,02:03:32.375 
LS: Espero que não haja represália aos 
detentos e familiares após essa 
reunião  . 
 
02:03:51.052,02:03:54.052 
IN: E mais agilidade nos cadastro 
 
02:04:21.352,02:04:24.352 
MLVT: espero q não tenha 
represálias....no que puder ajudo os 
familiares vitimas  
 
02:05:18.952,02:05:21.952 
MLVT: qualquer demanda informe, pois 
a defensoria e a SAJ da UNIMONTES 
está para auxiliar 
 
02:05:51.128,02:05:54.128 
IN: Sobre a certidão é traquinho mesmo  
A minha não  demorou realmente 
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02:06:27.607,02:06:30.607 
CM: Claro que não vai ter nós familiares 
temos o direito de participarmos da 
audiência publica como convidados pois 
somos nós que estamos mais 
interessados na melhoria do sistema 
prisional. 
 
02:07:06.525,02:07:09.525 
Thiago César Carvalho dos Santos: Para 
visitação intima. 
 
02:07:28.840,02:07:31.840 
IN: Na vdd sormos obrigadas a casar 
 
02:07:42.099,02:07:45.099 
NTL: Dra. Laurentina, fale sobre a 
necessidade do exame de COVID pois 
na social nem precisa mas na íntima 
precisa! 
 
02:08:01.526,02:08:04.526 
Thiago César Carvalho dos Santos: 
Visita social não tem essa exigência. 
 
02:08:16.910,02:08:19.910 
FDE: Que eu saiba a união estável está 
sendo exigida até para visitação social 
também 
 
02:08:22.983,02:08:25.983 
Thiago César Carvalho dos Santos: 
Apenas para visita íntima: 
 
Art. 510. Cada preso só poderá ter 
credenciado 01 um visitante como 
cônjuge, companheiro ou 
companheira para fins de visita íntima. 
§ 1º Em caso de desconstituição do 
casamento ou união estável resultando 
no descredenciamento 
do (a) visitante, dever-se-á observar 
prazo mínimo de 06 (seis) meses para 
que se inicie novo 
procedimento de cadastramento e 
credenciamento. 
§ 2º Uma mesma visita não poderá ser 
cadastrada e credenciada como íntima 
para mais de um 
preso. 
 
02:09:12.427,02:09:15.427 
CM: Esse documento de cadastro estão 
sumindo dentro da unidade prisional sim 

Laurentina pois e o que mais tem 
reclamação nós grupos de familiares de 

presos.🚨 

 
02:09:27.175,02:09:30.175 
IN: Meu cadastro ficou do dia que 
lauretina  saiu de férias até o dia que ela 
voltou só conseguiu pro convesar com 
diretor 
 
02:09:46.483,02:09:49.483 
DPMG Comarca fs.: As famílias que 
residem a mais de 100 km da unidade 
prisional (que o caso de familiares 
residentes em Montes Claros) podem 
encaminhar a documentação via correios 
para o NaF iniciar o cadastro. Temos 
essa previsão no RENP.As famílias que 
residem há mais de 100 km da unidade 
prisional (que o caso de familiares 
residentes em Montes Claros) podem 
encaminhar a documentação via correios 
para o NaF iniciar o cadastro, conforme 
art. 507 do REnP 
 
02:09:56.879,02:09:59.879 
DPMG Comarca fs.: Essa documentação 
para o cadastro pode ser enviada para o 
NaF, quando a unidade prisional que o 
IPL está for atendida por NAF, como no 
caso da PNH.  
 
02:10:03.037,02:10:06.037 
NTL: Só tá fazendo na sexta! Há 
algumas semanas ! 
 
02:10:12.482,02:10:15.482 
NTL: Quinta não tá agendando não! 
 
02:11:34.090,02:11:37.090 
IN: As assistente social estão ficar de 
férias  
Do que tudo  
Elas poderia agilizar os trabalhos 
 
02:11:51.808,02:11:54.808 
NTL: Tenta arrumar outra forma de 
agendar Dra! Um cronograma, e-mail, 
algo que supra essa necessidade! 
 
02:12:12.469,02:12:15.469 
IN: Meu esposo tem dois exames  
Para realizar até hoje 
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02:13:41.780,02:13:44.780 
NTL: Tenta ver nas outras unidades que 
estão fazendo o agendamento e copia o 
modelo! 
 
02:14:34.071,02:14:37.071 
CM: Eita lorota não pelo amor de deus 

🙄🙄🙄🙄 

 
02:14:56.585,02:14:59.585 
MLVT: misericórdia 
 
02:15:03.023,02:15:06.023 
KF: Pq nao aceita a união estavel de 
Belo horizonte . 
Quando chega em Francisco Sa e 
exirgida da cidade se e a mesma 
escritura e é feita em cartorio? 
Por favor me tire Essa duvida 
 
02:15:19.630,02:15:22.630 
JC: Amanha vou buscar trabalho e 
estudo para TODOS meus clientes e vou 
ver qual será a resposta  
 
02:17:28.503,02:17:31.503 
MLVT: tem familiares que tem condições 
como pagar a consulta e não há escolta, 
não há acatamento de nada 
 
02:18:10.295,02:18:13.295 
NTL: Nossa, tá parecendo que nem 
existe problema na Unidade com tantas 
justificações !  
Diretor fez mais bonito! Assumiu os erros 
e prometeu melhora! Ponto final! 
 
02:18:22.827,02:18:25.827 
CM: Mas Laurentina meu irmão precisa 
de uma consulta com reumatologista já 
faz muitos meses e até hoje não foi e a 
minha família pode pagar a consulta e 
exames. Porque vocês não leva ele? 
Quando foi solicitado os exames eu 
prontamente fiz minha parte de 
pagamento e passar os comprovantes 
pra saúde. 
 
02:18:53.280,02:18:56.280 
maria auxiliadora: Dr. João, excelente a 
distribuição das questões, tudo bem 
explanado, a unidade bem explicativa. 
Finalidade da AP concretizada. 
Auxiliadora 

02:19:16.133,02:19:19.133 
NTL: Obrigada Dra Laurentina! Isso foi 
importante! Realmente! 
 
02:20:22.107,02:20:25.107 
CM: Eu agradeço também a você 
Laurentina por participar com nosco 
nessa audiência publica que e muito 

importante pra nós familiares.💖 

 
02:22:11.404,02:22:14.404 
MLVT: prevaricação é crime e o ocorreu 
no caso do meu marido 
 
02:22:41.780,02:22:44.780 
MLVT: receber presos torturados não é 
procedimento padrão 
 
02:23:19.609,02:23:22.609 
MLVT: e foi adotado nesta unidade 
 
02:23:23.034,02:23:26.034 
LS: Estou amando essa Audiência  já 
pode marcar a próxima, agradeço de 
coração a todos os envolvidos 
 
02:23:39.073,02:23:42.073 
MLVT: reclamei e não houve nenhuma 
resposta...prevaricação é o nome 
 
02:24:13.228,02:24:16.228 
MLVT: e ação eu movo pq calada não 
fico 
 
02:24:13.652,02:24:16.652 
GC: Obgdo a todos pela atenção 
 
02:24:23.216,02:24:26.216 
RJ: Tenho filho recluso e ele sentiu forte 
dor de dente aí na unidade e eu busquei 
de tudo para aliviar o sofrimento do meu 
filho, mas sem sucesso o ADV foi e disse 
que eu tinha condições de pagar o 
atendimento fora da unidade,o antigo 
diretor assinou o pedido do ADV e nada 
foi feito. Não mim deu oportunidade de 
pagar a consulta particular, ele sofreu 
dor 2 meses com fortes dores de dente. 
 
02:24:26.811,02:24:29.811 
MLVT: omissão é a pior das condutas 
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02:25:01.487,02:25:04.487 
MLVT: espero que a Unidade não seja 
omissa para questões tão relevantes e 
até criminosas 
 
02:25:13.206,02:25:16.206 
KO: Eu agradeço a todos pelas 
explicações e pela oportunidade de 
participar. Boa Noite!!! 
 
02:25:22.426,02:25:25.426 
PRS: Defensor João, certifica que a ata 
da audiência pública constará os 
comentários do chat, certo??? 
 
02:25:44.892,02:25:47.892 
DPMG Comarca fs.: Contatos da 
Defensoria de Francisco Sá: 
WhatsApp: (31) 9 8416-6120  
Telefone: (38) 3233-2585  
unidade.franciscosa@defensoria.mg.def.
br  
Rua Zeca Guida, 1060, Centro, 
Francisco Sá/MG, CEP: 39.580-000.  
 
02:26:28.449,02:26:31.449 
CM: Muito obrigado a todos familiares e 
instruções a Laurentina o diretor e a 

doutora Joana.💖💖 

 
02:27:10.121,02:27:13.121 
MLVT: como assim? 
 
02:27:16.573,02:27:19.573 
PRS: ?????? 
 
02:27:20.557,02:27:23.557 
MLVT: extrema necessidade de tortut 
 
02:27:24.601,02:27:27.601 
SIRL: ??? 
 
02:27:28.397,02:27:31.397 
Karen Fagundes: Han? 
 
02:27:32.570,02:27:35.570 
MLVT: tortura diárias 
 
02:27:35.536,02:27:38.536 
LS: Em ??????????? 
 

 

 

02:27:37.253,02:27:40.253 
PRS: Estamos falando da mesma 
unidade prisional nessa audiência 
pública??? 
 
02:27:38.200,02:27:41.200 
MLVT: MDS 
 
02:27:47.132,02:27:50.132 
Laurentina Soares: Eu quem agradeço, 
C***, por ter a oportunidade de participar. 
 
02:28:15.563,02:28:18.563 
NTL: Tem um plantão do git que não 
deixa meu marido ir pro sol  
Pegou no pé dele 
 
02:28:15.997,02:28:18.997 
MLVT: forma de combater a violência é 
torturar ...MDS ... que fase 
 
02:28:17.364,02:28:20.364 
IN: Muito obrigado 
 
02:28:25.979,02:28:28.979 
NTL: Toda vez q é esse plantão ele 
manda ele voltar 
 
02:28:34.891,02:28:37.891 
JC: Laurentina o pedido de CTC , 
trabalho e leitura, é feito para quem na 
unidade? 
 
02:28:36.217,02:28:39.217 
MLVT: ainda bem q não visito mais aí 
 
02:28:51.236,02:28:54.236 
NTL: Mas enfim, obrigada a direção do 
presídio pelo tempo e atenção 
 
02:28:55.346,02:28:58.346 
MLVT: toda semana ia pq tinha medo de 
meu marido estar torturado...rotina isso 
lá 
 
02:29:23.692,02:29:26.692 
JC: Laurentina o pedido de CTC , 
trabalho e leitura, é feito para quem na 
unidade? 
 
02:29:28.582,02:29:31.582 
FDE: As torturas acontecem é durante a 
madrugada 
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02:29:39.126,02:29:42.126 
JC: Laurentina o pedido de CTC , 
trabalho e leitura, é feito para quem na 
unidade? 
 
02:29:58.493,02:30:01.493 
MLVT: queria que metade do que foi 
falado condissesse com a verdade 
 
02:29:58.839,02:30:01.839 
IN: Eu agradeço muito pela participação 
 
02:30:37.150,02:30:40.150 
SA: muito obrigado 
 
02:30:46.693,02:30:49.693 
Laurentina Soares: Júlia, o agendamento 
da CTC é feito pela própria gerente da 
CTC. Mas, o curso do CENED vc já pode 

procurar o pedagogo. Não há 
necessidade de CTC. 
 
02:31:00.922,02:31:03.922 
KO: Boa Noite!!! 
 
02:31:02.439,02:31:05.439 
NTL: Boa noite 
 
02:31:11.156,02:31:14.156 
SA: boa noite 
 
02:31:12.785,02:31:15.785 
LS: Boa noite a todos 
 
02:31:15.808,02:31:18.808 
MLVT: isso aí Laurentina , obg pelo 
silêncio no meu caso
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