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Informações da Organização 
 

Razão Social: Secretaria Municipal de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 
 
Ramo de atividade: Prestação de Serviços Públicos de Saúde 
 
Ano de fundação: 1975 
 
Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 455 – Sala 601 – Cidade Nova 
 
CEP.: 20.211-110 
 
Coordenador Geral de Gestão de Pessoas: Marco Antônio de Carvalho Esser 
 
Assessoria Técnica de Gestão de Pessoas: Patricia P. Kauffmann de Menezes 
 
Gerência de Ambiência e Relações com o Trabalho: Ana Isabel Ferreira Brum 
 
Telefones: 3971-4580 / 21 3971-5006 / 3971-3992 / 3971-6822 
 
E-mails.: patriciakauffmann.smsrio@gmail.com / marcoesser.me@gmail.com 
 
Número de empregados: 52.426 
 
Breve descrição da atividade principal:  

 
A Secretaria Municipal de Saúde - SMS é o órgão da Prefeitura do Rio de 

Janeiro responsável por formular e executar a política municipal de saúde. Parte do 
Sistema Único de Saúde - SUS, a Secretaria é norteada pelos princípios deste 
sistema, que tem como propósitos promover a saúde, priorizando as ações 
preventivas e democratizando as informações relevantes para que a população 
conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. 

Compostas por seis subsecretarias, a SMS atua no planejamento e execução 
de estratégias que resultem na melhora da infraestrutura da rede municipal, 
oferecendo um serviço ágil e de qualidade para seus usuários. Desta forma, investe 
na qualificação e ampliação da rede de saúde básica, universalizando o acesso, e 
na modernização dos atendimentos de alta complexidade. 

 
Missão 
Prover as condições necessárias para promoção, prevenção e assistência em saúde 
compreendida de forma sistêmica, executando atividades de excelência na área de 
saúde pública que resultem em melhorias na qualidade de vida da população 
carioca. 
 
Visão 
Assegurar a saúde integral e universal com qualidade a todos os cidadãos do 
município do Rio de Janeiro, exercendo a função de gestor pleno do Sistema Único 
de Saúde. 
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Título e Resumo do Case 
 

Cuidar Vale a Pena 
 

Projeto realizado através de convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde 
– SMS/RJ com a Secretaria Estadual de Justiça e a Vara de Execuções Penais da 
Divisão de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, onde as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/RJ tornam-se 
espaços para que adultos prestem serviços comunitários, como medida 
socioeducativa da pena, experimentando a aplicação de um trabalho necessário e 
útil ao ponto de vista social como alternativa à prisão. 

O objeto do convenio é o de cooperação conjunta, no sentido do oferecimento 
à justiça estadual de condições e/ou meios que permitam a gradativa aplicação de 
penas restritivas de direitos em substituição às privativas de liberdade. Tais medidas 
serão prestadas ou cumpridas na rede assistencial da Secretaria Municipal de 
Saúde – SMS/RJ. 

Considerando o grande potencial ressocializador e o papel preventivo da 
aplicação de penas e medidas alternativas em que o indivíduo repara seu dano com 
a sociedade ao prestar serviços gratuitos para o bem da comunidade, cabe à 
sociedade dar ao beneficiário a oportunidade de cumprir sua pena em liberdade e a 
SMS/RJ como instituição pública propôs-se a ser instituição parceira acolhendo os 
beneficiários sem preconceitos e auxiliá-los no processo de ressocialização.  

Lembramos que qualquer relacionamento gera algum tipo de conflito. Isto é 
normal e algumas vezes necessário para o crescimento e desenvolvimento das 
pessoas e esse relacionamento (colaborador x beneficiário), fornece a área de 
Gestão de Pessoas o aporte necessário de elementos para entender essa relação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuidar Vale a Pena 
 

Na situação sócio-político que vivemos e dentro de um contexto em que 
estamos vivendo no limite, quando muitas vezes internalizamos diversas situações 
estressantes, e toda a conjuntura nos leva a questão de dificuldade de manter a 
calma e urbanidade, podemos nos envolver ou nos ver envolvidos em “crimes”. 

Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde – SMS/RJ, firmou convênio com a 
Vara de Execuções Penais da Divisão de Penas e Medidas Alternativas do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atuar como catalizador e instrumento 
estratégico de convocação de múltiplos atores e co-responsáveis pelo controle 
social e execução de políticas públicas numa perspectiva solidária de construção de 
um novo agir sobre o problema criminal integrando as partes envolvidas da 
sociedade (comunidade, infratores, vítimas potenciais e/ou reais). 

As penas alternativas substituem as privativas de liberdade nos crimes cujas 
penas sejam inferiores a 04 (quatro) anos. Isto evita que infrações de menor 
gravidade fiquem impunes e, ainda, que o apenado/beneficiário seja encaminhado à 
prisão desnecessariamente, permanecendo integrado à família e a sociedade, 
exercendo atividade profissional e repensando sua conduta delituosa.  

No aspecto educativo a sanção aponta uma alternativa penal de maior 
eficácia já que o apenado tem a possibilidade de fazer reflexão sobre sua conduta 
através do trabalho prestado à comunidade e a capacidade transformadora que o 
mesmo pode exercer no meio social. 

Como as finalidades das penas são a defesa da sociedade e a 
ressocialização do infrator, fins cada vez menos alcançados pela pena privativa de 
liberdade, a prisão passou a ser reservada aos casos de extrema necessidade, 
quando o condenado oferecer risco à integridade social. 

A aplicação desse tipo de pena envolve dois pressupostos: os subjetivos e os 
objetivos. O pressuposto subjetivo é com relação ao fato da reincidência, ou seja, 
para que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva 
de direitos cidadão não poderá ser reincidente em crime doloso ou ter cometido o 
crime novo ou anterior seja culposo, bem como, se os dois delitos forem da 
modalidade culposa.  

Outro pressuposto subjetivo diz respeito às circunstâncias subjetivas que 
estão diretamente vinculadas ao condenado, isto é, a culpabilidade, os antecedentes 
criminais, a conduta social e a sua personalidade, bem como se os motivos e as 
circunstâncias indicarem que essa substituição será suficiente, devendo esta 
merecer especial atenção e ser analisada de forma precisa, para que a pena 
alternativa só seja aplicada ao condenado que realmente fizer jus a ela.  

Os pressupostos objetivos referem-se a natureza do crime e sua forma de 
cometimento, não tendo sido executado com emprego de violência e grave ameaça 
á pessoas e também à quantidade da pena privativa de liberdade. 

De uma pena, são esperados principalmente dois fins, uma delas a 
readaptação social, onde será conduzido aquele que se desviou dos padrões sociais 
estabelecidos de volta às condutas consideradas normais pelo abandono do crime, 
através de assistência profissional, educacional e à saúde quando for o caso e a 
outra uma pena que funcione como medida de prevenção, sendo assim as penas 
restritivas de liberdade, não alcança esses fins, pois não ressocializam, nem 
tampouco reeducam, já que o indivíduo é retirado do seu convívio social e familiar, o 
ambiente onde o mesmo é encarcerado propicie o aumento da tendência criminosa 
e o somatório destes e outros fatores potencializam os valores negativos.  



O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde se dá através da Gerência de 
Ambiência e Relações com o Trabalho – GART, aonde os beneficiários que aqui 
chegam encaminhados da VEP e do JECRIM, se apresentam.  

A duração da prestação de serviços é determinada na sentença do juiz e as 
tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do beneficiário, de modo a não 
prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz.  

Sempre que possível procura-se alocar o beneficiário em locais próximos à 
sua residência, já que muitas vezes a dificuldade financeira é uma questão frequente 
e em locais em que se possa aproveitar as habilidades do mesmo. Analisa-se 
também o perfil, a situação e o delito cometido em função do local onde será 
encaminhado para prestação do cumprimento da pena.  

As Unidades de saúde são orientadas a tratar os beneficiários com dignidade 
e respeito, e que não pode ser discriminado por questões de raça, orientação 
sexual, credo, gênero etc, mesmo porque a SMS/RJ, vem desenvolvendo ações 
voltadas para o fortalecimento dos fatores protetores de saúde e na promoção da 
cultura de paz, cultura essa que se baseia no respeito pleno à vida e na promoção 
dos direitos e das liberdades fundamentais.  

Durante o cumprimento do trabalho, a instituição apresenta a VEP a 
documentação de frequência e sua avaliação quanto ao cumprimento da pena. 
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Conclusão 
 

As penas alternativas são um caminho aberto para o exercício da cidadania, 
pois possibilitam um efetivo processo de reeducação e ressocialização do 
apenado/beneficiário, quebrando a ideia generalizada de impunidade para as 
infrações tidas como de menor gravidade. 

A perspectiva futura embutida nesse projeto é a aproximação entre as 
instituições públicas e comunitárias e a justiça, a partir da consolidação de canais de 
diálogo e troca para além da relação mais objetiva e distante. 

O projeto tem em seu cerne a socialização como processo de recuperação 
dos mesmos, viabilizando a reinserção dos beneficiários no meio social, com 
acolhimento digno, respeitoso e livre de preconceitos. 

Entendemos e concordamos que existem dificuldades com o preparo e 
desenvolvimento para tratar dessa temática nos RHs, para uma atuação mais efetiva 
tornando o programa junto as empresas, sejam elas públicas ou privadas, mais 
viáveis tratando assim a temática como um programa de inclusão mais sustentável. 

Outra barreira é a falta de entendimento da legislação - Lei 9.099/1995, para 
que as instituições vejam a necessidade de incluir projetos como este, sendo 
necessário que a área de RH desenvolva o entendimento, afaste o preconceito e 
dissemine internamente os pontos positivos para que seu cumprimento passe a ser 
um objetivo. 
 

Distribuição dos beneficiários na Rede 


