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EXCELENTÍSSIMO

SENHOR

DOUTOR

DESEMBARGADOR

PRESIDENTE DA SESSÃO DE DIREITO PÚBLICO DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
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em

Ação

Civil

Pública

nº

3002067-

57.2013.8.26.0477

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, por intermédio dos/as Defensores/as Públicos/as
subscritores/as, no exercício de suas atribuições legais previstas no
art. 5°, III, VI, ‘h’, e VII, Lei Complementar Estadual n° 988/2006,
vem, com o devido respeito, perante Vossa Excelência, interpor, com
fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal e nos artigos 26 e seguintes da Lei 8.038/90, RECURSO
ESPECIAL contra o v. acórdão proferido pela C. 6ª Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a
Recurso de Apelação em Ação Civil Pública que requer a regularização
da situação de violação evidente de direitos humanos constatada no
Centro de Detenção Provisória da Praia Grande, no Estado de São
Paulo.
Requer seu processamento com as inclusas
razões.
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Apelação

em

Ação

Civil

Pública

nº

3002067-

57.2013.8.26.0477
Recorrente – Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Recorrido – Estado de São Paulo

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL

COLENDO TRIBUNAL,
EMINENTES MINISTROS,

1. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E VIOLAÇÃO DE DIREITOS
HUMANOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA PRAIA
GRANDE

No Município de Praia Grande, situa-se o Centro de Detenção
Provisória de Praia Grande, com grande número de detentos. O CDP
possui capacidade para 512 (quinhentos e doze) presos (ou 564
vagas, caso computem-se as celas do “castigo” e da “enfermaria”),
porém, quando do ajuizamento da ação, abrigava mais que o triplo
de sua capacidade, com 1.831 (hum mil, oitocentas e trinta e uma)
pessoas presas. A superlotação é evidente.
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Em 4 de agosto de 2011, juízes do Conselho Nacional de
Justiça realizaram visita de

inspeção no Centro de

Detenção

Provisória de Praia Grande e constataram inúmeras irregularidades,
que fazem com que o cumprimento de pena naquele estabelecimento
seja desumano e degradante (doc.01).
Acerca das condições gerais da unidade, os Magistrados
responsáveis pela inspeção atestaram para as condições subhumanas nas quais os presos se encontram:
“O

prédio

encontra-se

conservação,

sendo

em

péssimo

aparentes

os

estado

de

problemas

de

infiltração e umidade. Há muito cheiro de urina e
fezes, estando a situação de limpeza e higiene em
situação péssima. O diretor refere muita falta de água,
admitindo, inclusive, que o seu fornecimento é racionado,
confirmando, desta feita, a informação dos presos no
sentido de que o somatório do tempo em que há água é
de em torno de uma (01) hora por dia. A situação do
atendimento de saúde é apontada como de má
qualidade, já que a unidade, presentemente, não tem
médico atendendo no local” (g.n.)
Ainda, acerca das condições em que se encontram os detentos,
vale transcrever outro trecho das conclusões do relatório do CNJ:
“Os

presos

estão

amontoados

em

celas

superlotadas. Há carência no atendimento de saúde. As
entrevistas

foram

realizadas

de

forma

individual

e
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reservada, sendo que as reclamações e observações
foram às seguintes:
- desproporção na disposição dos presos nas celas.
- reclamação de comida azeda.
- foram entregues diversas munições de borracha.
- ausência de atendimento médico básico.
- constrangimento das visitas.
- racionamento severo no fornecimento de água” (g.n).
Todos os problemas apontados são frutos diretos da extrema
superpopulação da unidade. Trata-se de unidade antiga, em estado
muito precário de conservação, com celas projetadas para 8 (oito)
presos cada. Contudo, a média de presos nas celas, quando da
inspeção, ficava entre 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) pessoas.
Com esse contingente, muito superior ao suportado pela
unidade, a direção relatou que as instalações hidráulicas não
conseguiam atender à demanda, de modo que a água era racionada.
Assim, os presos não conseguem manter um mínimo de
higiene pessoal, o que explica o forte odor de urina e de fezes
que emana das celas.
A precariedade da manutenção da higiene causa problemas de
saúde e, atualmente, o CDP não conta com nenhum médico que
atenda aos presos. Assim, a superpopulação e a precariedade
fazem com que os seres humanos lá custodiados vivam em condições
muito piores que as de animais selvagens.
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Os Magistrados responsáveis pela inspeção no referido CDP
fizeram questão de anexar ao relatório fotos que demonstram a
superpopulação. Segue uma fotografia que demonstra as condições
de aprisionamento, na época da inspeção, de uma cela regular do
“convívio”:

Dentro da alarmante conjuntura prisional de São Paulo, a
situação de do CDP de Praia Grande sobressai como sendo uma das
piores

do

Estado,

conforme

informações

extraídas

no

site

www.sap.sp.gov.br (Centros de Detenção Provisória).
Conforme

já

mencionado,

as

condições

indignas

do

estabelecimento já haviam sido atestadas pelo CNJ em agosto de
2011, quando a situação já péssima do local sequer se comparava às
condições atuais.
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Em abril de 2013, a fim de constatar se as ilegalidades
apuradas

pelo

CNJ

haviam

sido

minimamente

atenuadas,

a

Defensoria Pública, no desempenho da atribuição explicitada no artigo
81-B, inciso V, da LEP, realizou nova visita de inspeção ao local, cujo
relatório foi juntado aos autos (doc.03).
Para grande perplexidade, verificou-se que a situação de
indignidade não apenas não havia sido sanada, como havia piorado
imensamente, conforme documentado na fotografia abaixo, de uma
das celas do “convívio”:

Em outros setores da unidade, como o “seguro” (destinado aos
presos que não têm boa relação com a comunidade carcerária), a
superlotação também foi constatada. Como se vê na foto abaixo, as
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celas do “seguro”, menores que as celas regulares, apresentavam
condições iguais ou piores.
Nesse sentido, confira-se a imagem a seguir:

Para que se tenha a ideia exata da superpopulação, basta que
se faça um simples cálculo matemático.
Conforme informações da direção, o tamanho das celas varia
entre 20 a 25 metros quadrados.
Cada cela, conta com uma média de 25 a 30 presos.
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Ou seja: cada preso é obrigado a viver em um espaço de
menos de um metro quadrado!
Não apenas a superpopulação havia piorado quando da segunda
inspeção, como se constatou a existência de um grande contingente
de presos que sequer deveriam, por lei e por ordem judicial, estar
naquele local:
“Quando da visita, havia 90 presos já condenados,
aguardando remoção para uma penitenciária. Havia,
ainda, 14 presos condenados em regime semiaberto,
aguardando ilegalmente vaga em colônia penal, além de
70 com situação processual indefinida. Por fim, havia 7
presos absolvidos impropriamente, mas custodiados no
CDP, aguardando remoção para HCTP”
Ou seja, quase duzentos presos que estavam no local, estavam
apenas aguardando uma ordem administrativa de remoção para uma
Penitenciária ou, o que é ainda mais grave, para uma Colônia Agrícola
ou

Industrial.

Havia,

ainda,

presos

absolvidos,

portadores

de

transtorno mental, que lá estavam aguardando vaga em Hospital de
Custódia e Tratamento.
Dentre esses últimos, durante a inspeção, os Defensores se
depararam com um preso que, por conta de seu transtorno mental,
foi absolvido, mas não foi transferido para um hospital. Ocorre que
ele, conforme narraram os agentes de segurança, tinha compulsão
por cortar a própria pele.
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Conforme narraram, o preso ficava sem qualquer tratamento,
tendo seus companheiros de cela dito (o preso não conseguia
comunicar-se com os Defensores) que eles que acabaram por
assumir para si a função de cuidado.
Ainda assim, conforme se verifica da foto abaixo, ele, sem
tratamento e em um ambiente degradante, acabava por cortar-se,
inclusive sobre as suturas que eram feitas às pressas e sem grande
cuidado:

Com

a

superpopulação

do

local,

é

certo

que

qualquer

possibilidade de atenção à saúde resta impossível, de modo que a
inspeção da Defensoria Pública verificou e documentou inúmeros
casos de doenças que, por não serem tratadas, acabavam por
agravar-se e criar riscos, inclusive, de epidemias.
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Nesse sentido, seguem algumas fotos, tiradas durante a
inspeção, que demonstram o alegado:

Preso com problemas vasculares sem atendimento médico.

Ferimentos infeccionados sem tratamento médico
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Infecções sem acompanhamento médico

Ferida aberta sem tratamento médico
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Considerando-se
confirmação

de

a

ausência

de

doença infectocontagiosa

médicos
é

algo

do

CDP,

demorado,

a
na

medida em que os atendimentos, quando ocorrem, dependem de
longa espera por exames e consultas fora do estabelecimento. A
situação é agravada pela falta de escolta que gera constante perda de
agendamentos médicos, como reiteradamente relatam familiares que
procuram a Defensoria Pública.
Nesse ínterim, enquanto uns aguardam resultados junto a
presos

com

doenças

confirmadas,

outros

acabam

sendo

contaminados por moléstias as quais sequer eram portadores. Não é
raro uma pneumonia ser confundida com tuberculose, e esta última,
quando diagnosticada, não ser tratada da forma adequada.
Não bastassem essas circunstâncias de falta de atendimento, os
presos entrevistados ainda relataram que, devido à superlotação, a
direção da unidade não conseguia isolar com prontidão os presos que
apresentassem alguma doença infectocontagiosa, de modo que
presos

com

tuberculose,

meningite

ou

outras

doenças

letais

continuavam amontoados nas celas por muito tempo até que a
unidade providenciasse seu isolamento.
Nesse sentido:
“O diretor da unidade relatou que os presos com doenças
infectocontagiosas ficam separados dos demais, pois
separa algumas celas do ‘castigo’ para tal fim. Um preso
confirmou tal fato, mas ressaltou que esse isolamento
demora,

de

modo

que

há

presos

com

doenças

infectocontagiosas no convívio”.
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De toda forma, ainda que, ao cabo, a unidade conseguisse o
isolamento do preso, em uma das celas improvisadas do “castigo”,
ele era transferido para uma cela de isolamento suja e úmida, que,
como se pode ver da fotografia abaixo, não faria mais que aumentar
o risco de morte:

Cela de isolamento para presos com doenças infectocontagiosas.

Acerca

das

duas

celas

de

isolamento

(celas

de

castigo

improvisadas), constou do relatório:
“No dia da inspeção, estavam vazias, mas o mau cheiro
que exalava das celas era impressionante. Os Defensores
perguntaram ao diretor se havia algum problema nas
instalações hidráulicas, o que foi negado, afirmando a
direção que o cheiro era fruto das condições precárias de
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higiene e da fraca luminosidade do local. Todas as celas
exalavam também um forte cheiro de esgoto”.
Como não poderia deixar de ser, as questões de saúde acabam
gerando problemas incontáveis:
“A

direção

informou

que,

nos

últimos

dois

anos,

morreram 16 pessoas no CDP, nenhuma morte violenta,
sendo todas por agravamento de questões de saúde,
complicada pela ausência de médicos ou equipe de saúde
instalada”.
Mas não apenas nas questões de saúde a superpopulação
mostra seus efeitos no CDP de Praia Grande.
As celas, nas quais os presos ficam amontoados, não possuem
qualquer indicativo de que não poderão ser palco de grandes
tragédias. Isso porque, conforme disse o próprio Diretor da
Unidade quando da inspeção, o CDP não conta com laudo
aprovado pelo Corpo de Bombeiros ou pela Defesa Civil.
Ou seja, de acordo com as próprias informações da Direção, o
CDP está funcionando irregularmente, sem autorização do Corpo de
Bombeiros e, portanto, sujeito

a um incêndio

de

proporções

históricas.
Por

óbvio,

a

superlotação

tem

ainda

seus

reflexos

na

segurança. A comunidade carcerária, submetida a essas condições e
pela ausência de assistência de qualquer ordem, acaba sendo contida
pelo Estado de forma violenta.
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Nesse sentido, conforme constou do relatório, verificou-se ser
comum a prática de os agentes de segurança e o GIR (Grupo de
Intervenções

Rápidas

vinculado

à

Secretaria

de

Administração

Penitenciária) ingressarem nas celas e agredirem aleatoriamente os
presos, inclusive disparando “balas de borracha” para o interior das
celas superlotadas.
Para além disso, verificou-se que os presos condenados ou
reincidentes NÃO ficam separados dos demais, sendo que a unidade
NÃO dispõe de atividades laborativas ou educacionais, o que seria
impossível diante da condição de superlotação.
Ou seja, não é fornecido aos presos nenhum curso,
nenhuma atividade cultural, nenhuma prática esportiva e
nenhuma possibilidade de lazer. Sequer o jogo de futebol, comum
em outras unidades, era possível no CDP de Praia Grande, pois, nas
poucas horas de banho de sol, a tamanha superlotação fazia com que
os presos lotassem completamente os pequenos pátios, o que
dificultava a realização de qualquer atividade naquele espaço, que
não simplesmente conversar ou ficar parado:
“Os presos relataram inexistir qualquer atividade cultural.
A unidade não organiza atividades esportivas. Os presos
jogam futebol apenas. Tendo-se em vista a extrema
superlotação, contudo, mesmo o futebol acaba sendo uma
prática difícil, pois os presos do ‘convívio’, nas horas de
banho de sol, lotam o raio completamente”.
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Quanto ao trabalho, os únicos presos que exerciam alguma
atividade – não remunerada – eram as cerca de duas dezenas de
indivíduos que auxiliavam na faxina ou em atividades internas:
“Não há oportunidade de trabalho em regra. Apenas
alguns presos realizam serviços gerias na unidade. Tendose em vista que não há efetivas oportunidades de
trabalho e, logo, que não se recolhe o MOI (taxa cobrada
pela unidade dos presos que trabalham em empresas
para remuneração dos presos que trabalham na unidade),
os presos que cuidam de funções administrativas, limpeza
etc, não recebem qualquer remuneração”.
Ainda, a superpopulação traz a cabo a impossibilidade do
estabelecimento em garantir minimamente o direito à assistência
material dos presos.
A assistência material ao preso vem estampada como dever do
Estado pelo artigo 12 da Lei de Execução Penal, que dispõe que tal
assistência consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas.
De acordo com Mirabete:
“A assistência material, segundo a lei, consiste no
fornecimento de alimentação, vestuário e instalações
higiênicas aos presos e internados. Um dos direitos do
preso, aliás, é a alimentação suficiente e o vestuário,
que corre a cargo do Estado (art. 41, I, da LEP), ainda
que se permita às vezes o envio de pacotes de comida
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do exterior, principalmente em ocasiões especiais ou
nos dias reservados às visitas” (Execução Penal, 11ª
Ed, p. 66).
Assim, é direito do cidadão preso e dever do Estado manter
condições

mínimas

de

dignidade

aos

presos,

por

meio

do

fornecimento de itens básicos de higiene, alimentação e vestuário.
O Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo recebe um sem-número de denúncias relativas à
insuficiência ou ausência de fornecimento de itens de primeira
necessidade, sendo as famílias orientadas pela administração das
unidades a adquirir por conta própria e enviar aos presos produtos
básicos como papel higiênico, blusas de frio ou cobertores.
A partir de tais informes, instaurou-se, no âmbito deste núcleo,
procedimento administrativo para apurar a questão.
Assim, foi oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária,
com base na Lei de Acesso à Informação, a fim de que transmitisse à
Defensoria dados relativos aos gastos públicos com assistência
material, discriminando o número de itens e o valor gasto por
unidade prisional (doc. 04).
A resposta ao ofício trouxe dados bastante preocupantes.
Dentre todos os estabelecimentos do Estado, contudo, alguns
apresentam dados alarmantes, como é o caso do Centro de Detenção
Provisória de Praia Grande.
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Não obstante abrigue uma população gigantesca, conforme
informação prestada pela SAP, durante todo o ano de 2011 (doc. 04),
não foi adquirido ou distribuído nenhum rolo de papel higiênico,
nenhuma escova de dentes, nenhum chinelo e nenhuma blusa de frio.
Também não foi adquirido ou distribuído nenhum lençol ou cobertor,
nenhuma peça de roupa íntima (meia ou cueca) e nenhuma toalha.
Segue tabela com os dados transmitidos pela SAP a esta
Defensoria quanto a todos os produtos adquiridos e entregues,
durante todo o ano de 2011, aos presos do CDP de Praia Grande, a
título de vestuário e higiene pessoal:

Fornecimento de Produtos Básicos de Assistência Material
CDP - PRAIA GRANDE - Total de presos em Novembro de 2012: 1395
Material

Quantidade

Gasto

Quantidade Por Preso

Gasto Por Preso

Barbeador

1920

R$ 533,00

1,37

R$ 0,38

Creme Dental

100

R$ 734,00

0,07

R$ 0,53

Escova Dental

0

0

0

R$ 0,00

Papel Higiênico

0

0

0

R$ 0,00

Absorvente

15

R$ 31,50

0,01

R$ 0,02

Sabonete

366

R$ 1.616,00

0,26

R$ 1,16

Bermuda

0

0

0

R$ 0,00

Blusa Moleton

0

0

0

R$ 0,00

Calça Padrão

525

R$ 5.197,50

0,37

R$ 3,73

Camiseta Branca

3000

R$ 13.800,00

2,15

R$ 9,89

Chinelos

0

0

0

R$ 0,00

Cobertor

0

0

0

R$ 0,00

Cueca/ Calcinha

0

0

0

R$ 0,00

Lençol

0

0

0

R$ 0,00

Meia

0

0

0

R$ 0,00

Toalha

0

0

0

R$ 0,00

Desinfetante

1750

R$ 6.285,50

1,25

R$ 4,51

Detergente

0

0

0

R$ 0,00

Sabão em Pedra

0

0

0

R$ 0,00

Sabão em Pó

1150

R$ 1.800,50

0,82

R$ 1,29

Total

R$ 29.998,00

R$ 21,50
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Durante todo o ano de 2011, todo o gasto com assistência
material e vestuário foi de R$ 29.998,00 (vinte e nove mil novecentos
e noventa e oito reais). Dividindo-se tal gasto pela população que
estava no CDP no final de 2011, período relativo aos dados de
aquisição de materiais enviados pela SAP, chega-se à conclusão de
que, DURANTE TODO O ANO, cada preso obteve, a título de
materiais de higiene e vestuário, o fornecimento de bens no
valor de R$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos).
É óbvio que a matriz dessa situação de indignidade extrema (na
qual pessoas presas custam menos que animais domésticos) é a
superpopulação do estabelecimento, que não conta com recursos
suficientes para garantir a assistência material de um contingente
que supera a capacidade máxima do estabelecimento em quase seu
triplo.
No que tange aos itens não adquiridos, todos esses itens são
distribuídos exclusivamente pelos familiares de presos, o que gera
evidente comprometimento da renda de pessoas já em situação de
pobreza, fazendo com que a pena passe da pessoa do infrator da
norma, em evidente violação do mandamento da intranscendência.
Os itens distribuídos, por outro lado, o são em quantidades
muito insuficientes, conforme demonstra a tabela anexada, enviada
pela SAP à Defensoria Pública.
Os presos que não possuem família ou não recebem visitas não
têm qualquer amparo por parte do Estado.
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Ainda, conforme já demonstrado, verifica-se que o CDP de Praia
Grande

não

conta

com

nenhuma

oportunidade

de

trabalho

remunerado, o que significa que sequer os presos podem comprar
tais itens com eventual pecúlio recebido.
Logo, quem faz a distribuição desses itens

de primeira

necessidade entre os presos que recebem e os que não recebem os
pacotes de familiares (vulgarmente denominados de “jumbo”) são os
próprios presos.
Por essa razão, de acordo com reportagem ora juntada do
periódico O Estado de São Paulo (doc.05), a ausência de qualquer
assistência material por parte dos estados, dá força às facções
prisionais.
Transcreve-se trecho relevante da reportagem:
“Há um mês, Jesus Filho entrevistou dois travestis no CDP
3 de Pinheiros que não recebiam visitas. Por esse motivo,
passaram a receber favores de outros presos. Roupas,
cobertores e produtos de higiene foram doados por alguns
‘irmãos’. A cobrança, os dois relataram ao advogado, não
demorou para chegar. Em uma revista feita pelo Grupo de
Intervenção Rápida (GIR), força especial da Secretaria de
Administração Penitenciária, foram obrigados a esconder
drogas e celulares”
Assim, o descaso do Poder Público em cumprir o disposto na
LEP, mantendo um estabelecimento de condições precaríssimas com
um contingente que supera sua capacidade máxima em cerca de seu
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triplo, não só viola frontalmente a dignidade da pessoa humana,
fundamento do Estado Democrático de Direito, como também implica
descaso

com

a

segurança,

relegando

à

própria

comunidade

encarcerada a administração do presídio.
Ou seja, a superpopulação prisional faz com que o Estado
descumpra

todos

os

direitos

estampados

na

Constituição

da

República, na LEP e nos tratados internacionais de direitos humanos.
Isso significa que quem provê minimamente a assistência
material, quem cuida dos presos doentes, quem auxilia os presos em
suas necessidades, são os outros presos. Nesse sentido, o descaso do
Estado

fortalece

e

legitima

as

facções

criminosas

dentro

do

estabelecimento, sendo impossível para a unidade a manutenção de
um mínimo de segurança para os próprios presos e para seus
agentes diante da absurda superlotação.
Aliás, a relação entre a superpopulação, a precariedade das
instalações e o fortalecimento do crime organizado, no sistema
penitenciário paulista, já foi diagnosticada inclusive pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Segue trecho, no original, de voto do Professor e Juiz da Corte
Interamericana de Direitos Humanos Antônio Augusto Cançado
Trindade, proferido ao deferir medidas cautelares emergenciais para
a Penitenciária de Araraquara (doc. 06):
“El carácter erga omnes de las Medidas Provisionales de
protección ordenadas por la Corte crece en evidencia y
relevancia en un contexto como el del presente caso de la
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Penitenciaría de Araraquara, revestido de un alto grado de
violencia crónica, como se ha reconocido y destacado en
la

mencionada

audiencia

pública

de

anteayer.

En

respuesta a una de mis preguntas, el agente del Estado
señaló

que

solamente

en

San

Pablo

asciende

aproximadamente a 150 mil el total de presos, en el
marco de un total de cerca de 380 mil en todo Brasil. Es
decir, proporcionalmente ‘un número mucho mayor de
presos en San Pablo’ si se lo compara a la población
carcelaria del ‘resto del Brasil’. A este cuadro se agrega
el combate contra el crimen organizado, - agravado
por el descontrol, por parte de las autoridades
públicas, de los detenidos entregados a su propia
suerte, de lo cual dieron testimonio los numerosos
motines ocurridos simultáneamente en el Estado de San
Pablo en el mes de mayo de 2006 (como lo recuerda la
presente Resolución de esta Corte, visto 6).
Tal descontrol conduce al crimen organizado en el
interior de las propias prisiones, afectando a la
población como un todo, alcanzando una escala de
violencia crónica y aumentando considerablemente
las víctimas potenciales. Es todo el tejido social que se
ve amenazado por este estado de descomposición de la
sociedad, realzando el carácter verdaderamente erga
omnes de las obligaciones estatales de protección de
todas las personas bajo su jurisdicción. En un contexto
como

el

del

presente

caso

de

la

penitenciaría

de

Araraquara, ya no se trata sólo de los derechos de las
personas privadas de libertad sino, en último análisis, de
todas las personas bajo la jurisdicción del Estado. El
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amplio alcance de tales obligaciones erga omnes de
protección se reviste, así, de la mayor importancia, más
aún en una situación de manifiesta urgencia como la del
presente caso”. (Caso “Assunto das pessoas privadas
de liberdade na Penitenciária ‘Dr. Sebastião Martins
Silveira’ em Araraquara, São Paulo.Voto do Juiz A. A.
Cançado Trindade. 2006,g.n.)
Assim,

tendo-se

em

vista

os

precedentes

da

Corte

Interamericana de Direitos Humanos, é certo que a ausência de uma
resposta imediata do Poder Judiciário às condições indignas do CDP
de Praia Grande terá o condão de propiciar a responsabilização do
Brasil perante os órgãos internacionais de defesa de direitos
humanos,

mediante

comunicação

de

órgãos

interessados

na

temática.
A superpopulação, por certo, está na matriz de todos esses
problemas,

impedindo

a

existência

mínima

de

um

plano

individualizador da pena e, mais que isso, criando um clima de
revolta dentre a comunidade carcerária, que percebe ter sido
amontoada no que certamente é o pior Centro de Detenção Provisória
do Estado quanto às suas condições gerais.
E, com a devida vênia, entendemos que o Poder Judiciário não
pode simplesmente fechar os olhos para essa situação.
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2. BREVE RELATO DO PROCESSADO
Diante do relatado, a Defensoria Pública do Estado ajuizou a
presente ação civil pública perante o juízo da Fazenda Pública da
Comarca da Praia Grande.
Assim, requereu-se, por via da presente ação, em suma:
1) A remoção da população de presos do referido
CDP

que

estão

custodiados

ilegalmente

na

unidade, quais sejam: os já condenados (que
deveriam estar em Penitenciárias), os que cumprem
pena em regime semiaberto, mas permanecem em
CDP por falta de vagas em colônia penal, e os detentos
que

foram

absolvidos

impropriamente,

por

transtorno mental, mas, por ausência de vaga em
hospital, permanecem presos e sem tratamento;

2) A proibição de que o CDP receba novos detentos, até
que a população máxima para a qual o CDP foi
projetado ou, subsidiariamente, até que se atinja
150% da população.

A Fazenda Pública ofereceu contestação, reconhecendo a
extrema gravidade da situação, mas alegando, em síntese:
1) Que o pedido não seria adequado à via da ação civil
pública, apontando, portanto, a carência de ação;
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2) Que o Estado não estaria inerte quanto à questão da
superpopulação prisional, mas que o problema teria de
ser resolvido globalmente;

3) Que o Judiciário estaria proibido de influenciar na
Administração Pública;

4) Que não seria possível a fixação de multa pelo
descumprimento de ordem judicial, no caso.

Ocorre que a lide foi julgada antecipadamente, tendo o r. juízo
entendido que seria desnecessária qualquer dilação probatória.
Assim, a ação foi julgada improcedente, motivo pelo qual se interpôs
recurso de apelação.
Inicialmente,

note-se

que,

conforme

consta

da

própria

sentença, as irregularidades apontadas foram reconhecidas pelo
próprio réu em sua contestação:
“Não se nega a existência das irregularidades apontadas
na inicial, fato esse constatado pelo Conselho Nacional da
Justiça por ocasião da inspeção realizada no Centro de
Detenção Provisória de Praia Grande, e reconhecido
pelo Estado de São Paulo em sua contestação” (g.n.)
Não obstante, o r. juízo negou que o Poder Judiciário pudesse
interferir na questão, mesmo diante da constatação inconteste das
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ilegalidades, acatando tese relativa à independência entre os Poderes
levada às últimas consequências. Ou seja, o r. juízo externou
entendimento segundo o qual, mesmo diante da confissão de
ilegalidades, o Poder Judiciário nada poderia fazer, eis que a escolha
sobre cumprir ou não a lei e a Constituição Federal, em se tratando
de unidade prisional, seria uma questão de discricionariedade
administrativa.
Salvo melhor juízo, tal entendimento viola o artigo 5º, XXXV,
da Constituição Federal, bem como a lei federal e a jurisprudência
dos Tribunais Superiores, motivo pelo qual se postulou a reforma da
r. sentença pela via da apelação.
Contudo, a C. 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, em sessão realizada no dia 2 de março de
2015, negou provimento ao apelo, sob a justificativa de que “não
pode o Judiciário compelir entidade pública à providência pleiteada,
sob pena de afronta à Separação de Poderes”.
Conforme fundamentação do v. acórdão, verifica-se que os
Exmos. Desembargadores negaram provimento ao recurso por
questão exclusivamente de direito, e não de fato, vez que não
houve

resistência

à

pretensão

quanto

à

matéria

fática,

restando incontroverso o fato de que o CDP da Praia Grande, por
suas condições materiais demonstradas por órgãos oficiais, viola uma
gama infindável de direitos previstos na Leis de Execução Penal e na
Constituição Federal.
“Ora,

não

se

compactua

com

a

desídia

administrativa em oferecer condições adequadas
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de subsistência à população carcerária, máxime
quando notoriamente evidenciada a precariedade
da

situação,

todavia,

não

pode

o

Judiciário

compelir o Estado a tal providência, por se tratar
de ato típico do Poder Executivo, caracterizado
pela discricionariedade”.
Ocorre que, salvo melhor juízo, tal entendimento, que
reconhece

a

ilegalidade

da

situação

fática,

mas

propõe

a

impossibilidade de controle judicial sobre tal situação, nega vigência à
lei federal, bem como à Constituição Federal, além de conferir à lei
interpretação diversa daquela que lhe foi conferida por outros
Tribunais, mais notadamente, pelos Tribunais Superiores.
Assim,

tendo-se

em

conta

reconhecimento,

no

v.

acórdão, de que a questão de que se trata é exclusivamente de
direito, não demandando análise de prova, bem como, tendo-se em
conta a necessidade de prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recurso especial e extraordinário, opuseram-se
embargos declaratórios para fins de prequestionamento, requerendose que a C. Câmara manifestasse-se expressamente sobre violação a
matéria constitucional, bem como sobre a negativa de vigência
aos artigos 5º, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 41 e 92,
parágrafo único, “b”, todos da Lei de Execução Penal.
Os embargos foram julgados e, em acórdão datado de
10 de agosto de 2015, a C. Câmara rejeitou os embargos, afirmando
que toda a matéria já teria sido debatida quando do julgamento do
apelo.
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Diante disso, interpõe-se, agora o presente Recurso
Especial, requerendo-se a reforma da decisão ora impugnada.

3 – DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO
Conforme será demonstrado, o recurso merece ser admitido.
Aventou-se expressamente na petição inicial, bem como nas
razões de recurso, que a situação de extrema superpopulação do CDP
de Praia Grande violava a lei n. 7.210/84 (LEP), tendo-se em vista
que o parágrafo único do artigo 92 do referido diploma estabelece:
“São

também

requisitos

básicos

das

dependências

coletivas:
(...)
b) o limite de capacidade máxima que atenda os objetivos
de individualização da pena”.
Soma-se a essa normativa o art. 2º, parágrafo único, da LEP,
que dispõe que a lei se aplica também aos presos provisórios, o que
coloca o CDP de Praia Grande sob o âmbito de incidência normativa
da lei.
Foi explicitamente explorada, ainda, a negativa de vigência aos
artigos 5º, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 41 e 92, parágrafo
único, “b”, todos da Lei de Execução Penal.
No mais, quando da intimação do acórdão recorrido, a
Defensoria Pública opôs embargos de prequestionamento, requerendo
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ao Tribunal que enfrentasse toda a matéria que agora submete-se à
apreciação do C. STJ.
Assim, impossível não se admitir que a matéria foi sobejamente
prequestionada.
Também pela alínea “c” do artigo 105, III, da Constituição
Federal o recurso merece ser conhecido, visto que a decisão
recorrida, divergiu de orientação pacificada pelo C. STJ, tendo-se em
vista que o v. acórdão ora combatido considerou que haveria
ingerência indevida na atividade do administrador no pleito de
adequação ou interdição parcial de unidade prisional pela via judicial.
Nesse ponto, elegeu-se, a título de acórdão paradigma, o
julgado do C. STJ que segue juntado, proferido nos autos do Agravo
Regimental do Recurso Especial n. 853.788, expressamente citado.
Ainda, é imperioso destacar que se têm admitido recursos
especiais

em

casos

2003.61.81.007094-9),

como

o

presente

reconhecendo-se

que

(por

todos,

vide

deve

haver

certa

tolerância na admissão dos recursos quando a jurisprudência ainda
não se definiu na apreciação da matéria, especialmente havendo
dissídio jurisprudencial, sendo a segurança jurídica valor de ordem
pública que não pode ser desconsiderado.
Por oportuno, cumpre tornar claro que o presente recurso
trata de matéria jurídica, e não fática. Não se cuida de provar ou
deixar de provar fatos ou circunstâncias, mas, estando estes já
provados pelos inúmeros informes e relatórios já juntados aos autos,
cuida-se sim de que seja atribuída a interpretação correta aos artigos
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mencionados

da

LEP,

bem

como

que

seja

uniformizada

a

jurisprudência, com base no entendimento dos Tribunais Superiores,
acerca da matéria.
Este questionamento não é fático, e sim jurídico, razão pela
qual é perfeitamente possível fazê-lo em sede de Recurso Especial,
dada a clara inexistência de necessidade de revolvimento do material
fático-probatório.
A demonstrar o quanto mencionado, note-se que, conforme
consta da própria sentença, as irregularidades apontadas foram
reconhecidas pelo próprio réu em sua contestação:
“Não se nega a existência das irregularidades apontadas
na inicial, fato esse constatado pelo Conselho Nacional da
Justiça por ocasião da inspeção realizada no Centro de
Detenção Provisória de Praia Grande, e reconhecido
pelo Estado de São Paulo em sua contestação” (g.n.)

LOGO, É EXPRESSO O FATO DE QUE INEXISTE MATÉRIA
FÁTICA

CONTROVERTIDA,

ESTANDO

TODA

A

QUESTÃO

CINGIDA À POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DE
VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.
Toda a matéria foi debatida no Tribunal de origem, conforme se
observa da inicial, das razões de apelação, da petição de embargos
declaratórios e do acórdão combatido.
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4 - NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
ARTIGO 92, PARÁGRAFO ÚNICO, ALÍNEA “B”, C.C. O ARTIGO
2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, BEM
COMO DOS ARTIGOS 5º (INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA), 10 E
11

(ASSISTÊNCIA),

(ASSISTÊNCIA

À

EDUCACIONAL),

12

SAÚDE),

(ASSISTÊNCIA
17,

18

E

MATERIAL),
19

14

(ASSISTÊNCIA

22 E 23 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) E 41 E

INCISOS (DIREITOS DO PRESO), TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL.

Aventou-se na petição inicial que a situação de extrema
superpopulação do CDP de Praia Grande violava a lei n. 7.210/84
(LEP), tendo-se em vista que o parágrafo único do artigo 92 do
referido diploma estabelece:
“São também requisitos básicos das dependências
coletivas:
(...)
b) o limite de capacidade máxima que atenda os
objetivos de individualização da pena”.
Soma-se a essa normativa o art. 2º, parágrafo único, da
LEP, que dispõe que a lei se aplica também aos presos provisórios, o
que coloca o CDP de Praia Grande sob o âmbito de incidência
normativa da lei.
Salvo melhor juízo, quando a LEP dispõe que o limite de
capacidade máxima é um dos requisitos básicos de unidades
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prisionais, não abre espaço para a discricionariedade administrativa,
no que tange ao descumprimento desse requisito.
Tendo-se

em

vista

a

inexistência

de

palavras

e

expressões inúteis na lei, regra básica da hermenêutica jurídica, o
caráter de requisito básico dado a esse fator demonstra que ele é
indispensável, não sendo oponíveis exceções relativas à “reserva do
possível”.
Ainda que o estabelecimento, eventualmente, possa
contar com certa margem de sobrepopulação, a LEP parece clara
ao dispor que esse excedente não pode inviabilizar a garantia
de individualização da pena.
No caso dos autos, contudo, a superpopulação do
estabelecimento,

muito

acima

dos

níveis

médios

de

outros

estabelecimentos, conforme comprovado pelos documentos que
instruíram a inicial e o recurso, impedem qualquer programa
individualizador, tendo-se em vista o não oferecimento de assistência
à saúde, de qualquer projeto educacional, de separação dos presos
de acordo com a classificação, de fornecimento de água e assistência
material etc..
Assim, a negativa de vigência ao artigo 92, parágrafo
único, “b”, da LEP, traz a cabo a negativa de vigência a um semnúmero de outros dispositivos.
A superpopulação encontra-se na matriz da ausência de
oferecimento de trabalho, de educação e de assistência material
adequada na unidade, o que demonstram os documentos já juntados.
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Assim, ainda que o respeito ao limite populacional da
unidade não seja passível de integral cumprimento, por conta da
política de encarceramento em massa à qual aderiu o Brasil e,
sobretudo, o Estado de São Paulo, o fato é que as normas da LEP não
podem ser simplesmente tratadas pelo Poder Judiciário como letra
morta.
Não sendo possível o integral cumprimento de um direito
da população encarcerada que prescinda de prestação estatal
positiva, é certo que, ao menos, caberá o controle judicial acerca
de uma gestão minimamente racional dessa superpopulação,
com preservação mínima da dignidade humana, bem como com a
imposição de tratamento equânime a todos os presos, sem distinções
ilegais.
O que obviamente não se pode tolerar é que todos os
direitos estampados na LEP sejam simplesmente reduzidos a letra
morta, afastando-se o controle jurisdicional, como pretende o Estado
de São Paulo em tese acatada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
A extrema superlotação traz a cabo a negativa de
vigência ao art. 5º da LEP, tendo-se em vista a inexistência
absoluta de qualquer plano individualizador.
Não bastasse a inexistência de equipes técnicas de
classificação, conforme demonstrado acima, os presos não são
separados entre provisórios e condenados, ou entre primários e
reincidentes ou mesmo diante do crime pelo qual foram condenados.
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A Fazenda alega que o problema deveria ser resolvido de
“forma global”, o que caberia apenas à Administração Pública, sem
qualquer ingerência dos órgãos da execução criminal, como a
Defensoria Pública, e sem qualquer controle judicial.
Para sustentar essa linha argumentativa, o réu junta em
sua contestação tabelas com o plano de construção de novas
unidades prisionais, sem sequer mencionar qual seria o prazo
das obras ou em que estado está o processo de realização
dessas obras.
Aponta

as

dificuldades

estruturais

de

balancear

a

população carcerária, sem indicar concretamente as razões da
suposta impossibilidade.
A situação se agrava ainda mais uma vez que o pedido da
inicial inclui a remoção de presos que estão ilegalmente em um
Centro de Detenção Provisória, pois deveriam estar em atendimento
médico (ainda que a título de Medida de Segurança), ou cumprindo
pena em Penitenciária ou Colônia Penal.
Conforme constou do relatório juntado com a inicial:
“Quando da visita, havia 90 presos já condenados,
aguardando remoção para uma penitenciária. Havia,
ainda, 14 presos condenados em regime semiaberto,
aguardando ilegalmente vaga em colônia penal, além de
70 com situação processual indefinida. Por fim, havia 7
presos absolvidos impropriamente, mas custodiados no
CDP, aguardando remoção para HCTP”
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Trata-se de 111 (cento e onze) presos (quase um
quinto da capacidade total da unidade) que não poderiam, em
hipótese alguma, estar em um Centro de Detenção Provisória
e devem ser imediatamente removidos.
No que toca à remoção de presos condenados em regime
fechado para uma Penitenciária, onde poderiam estudar ou trabalhar,
o argumento acerca da “falta de

visão global” do

problema

demonstra-se claramente falacioso.
Conforme será demonstrado, ainda que se admita que a
superpopulação é um problema geral, há evidentes distorções no que
toca ao gerenciamento dessa superpopulação, na medida em que o
CDP de Praia Grande, com uma superlotação que quase chega ao
triplo da capacidade, apresenta um excedente populacional
muito maior que a mais superlotada das Penitenciárias da
região.
A Coordenação da SAP relativa ao Vale do Paraíba e
Litoral Paulista, conforme dados obtidos pelo sítio eletrônico da
própria SAP (www.sap.sp.org.br), conta com 08 (oito) Penitenciárias,
estando 07 (sete) em funcionamento. Dessas, 05 (cinco) unidades
são masculinas e, portanto, poderiam abrigar os sentenciados que
aguardam vaga em Penitenciária no CDP da Praia Grande.
São elas: Penitenciárias I e II de Potim, Penitenciária I e
II de Tremembé e Penitenciária I de São Vicente.
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A Penitenciária I de Potim possui 844 vagas, e conta com
uma população de 1.855 presos. Assim, sua superlotação está em
219%.
A Penitenciária II de Potim possui 844 vagas, e conta com
uma população de 1.798 presos. Assim, sua superlotação está em
213%.
A Penitenciária I de Tremembé possui 1258 vagas, e
conta com uma população de 1764 presos. Assim, sua superlotação
está em 140%.
A Penitenciária II de Tremembé possui 408 vagas, e conta
com uma população de 306 presos em regime fechado, de modo que
está funcionando abaixo de sua capacidade, com cem vagas
ociosas.
A Penitenciária I de São Vicente, a mais próxima do CDP
da Praia Grande, possui 345 vagas, e conta com uma população de
524 presos. Assim, sua superlotação está em 151%.
A Penitenciária I de São Vicente ainda conta com um
anexo para presos provisórios, com 582 vagas e 760 presos. Assim,
sua superpopulação e de 130%.
A Penitenicária II de São Vicente, por sua vez, conta com
862 vagas para 897 presos. Assim, opera com 104% de sua
capacidade.
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Como se vê, a Penitenciária mais próxima do CDP
de Praia Grande conta com uma superlotação de 151%, ao
passo

que

o

CDP

da

Praia

Grande

conta

com

uma

superpopulação de mais de 250%.
Ainda assim, a Administração Penitenciária mantém
mais de uma centena de presos sentenciados, por anos, em
Centro de Detenção Provisória, sendo que, por expressa
determinação legal, eles deveriam estar em uma Penitenciária
(art.87 da LEP).
Do cotejo entre o CDP objeto da ação e todas as
penitenciárias submetidas à Coordenadoria do Vale do Paraíba e
Litoral, verifica-se que não há nenhuma razão justificável para a
evidente distorção ilegal no gerenciamento da população.
As penitenciárias da região, ainda que superlotadas, em
sua maioria, variam entre a existência de cem vagas ociosas
(Tremembé) e 219% de lotação (Potim). Nenhuma penitenciária
do Estado, aliás, conta com uma superpopulação que chegue ao
menos próxima do CDP da Praia Grande, com uma superlotação
superior a 250%.
Diante desses dados, cabe a questão: Por que o
Estado opta por manter presos definitivos ilegalmente em
CDP, quando o nível de superpopulação das penitenciárias é
tão inferior?
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Os dados da própria SAP demonstram que a resposta a
essa questão está longe de ser relacionada a qualquer impossibilidade
material.
Há, sim, uma opção política da Administração, que opta
por manter as penitenciárias como “janelas de visibilidade”, para
onde são encaminhadas as lideranças da população prisional e presos
de nível socioeconômico superior, ao passo que a maior parte da
população carcerária, composta pelos miseráveis, fica amontoada em
Centros de Detenção Provisória que se assemelham a masmorras
medievais.
Nesse sentido, cita-se reportagem da Revista Veja São
Paulo, de 15 de outubro de 2009, intitulada “A vida na Penitenciária
de Tremembé”:
“Sobre o portão azul da entrada principal, uma frase
estampada na parede soa quase como uma sentença:
'Este presídio só recebe o homem. O delito e seu passado
ficam nesta portaria'. O advogado C., de 29 anos, que
acabara de chegar naquela quinta-feira (24 de setembro),
acusado de estuprar uma menina de 13 em Araçatuba, no
interior do estado, desvia o olhar da escrita e, aflito,
dispara a perguntar: ' Como é aqui? Serei bem tratado?
Há cela especial para quem tem nível superior? A comida
é boa? ' Acostumado com a cena - só naquele dia sete
novos presos passaram ali -, o agente penitenciário
responde: "Garoto, você está no paraíso". Comparada a
boa parte das 74 penitenciárias do estado de São Paulo, a
P-II, como Tremembé é conhecida, de fato proporciona
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vida diferenciada a seus presos. As celas de 15 metros
quadrados do segundo pavilhão, por exemplo, com
capacidade para seis pessoas, não são ocupadas por mais
que cinco. A comida, feita por 24 presos e que alimenta
tanto os confinados como os diretores do presídio, é boa.
Aulas de música e inglês, campeonatos de xadrez e
concursos

de

poesia

são

algumas

das

atividades

regulares. A unidade tem ainda duas oficinas de usinagem
e montagem de torneiras, templo ecumênico e um campo
de futebol” (g.n.).
Com a devida vênia, nos parece inadmissível que haja
tamanha disparidade no tratamento dos cidadãos, especialmente
quando não há qualquer justificativa legal para tanto.
O Judiciário não pode tolerar a ilegalidade. No caso dos
autos, a manutenção de hordas de miseráveis relegados à própria
sorte no CDP de Praia Grande, dos quais centenas teriam direito a
estarem em uma Penitenciária, configura um claro contrassenso.
A Administração, regida pela impessoalidade, age de
forma inconstitucional quando cria privilégios a presos especiais,
mantendo “unidades modelo”, enquanto outras ficam absolutamente
à margem da legalidade e da dignidade.
A opção política da Administração não se justifica e,
assim, deve o Judiciário interferir, para salvaguarda de direitos
fundamentais.
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Na atualidade, a transferência para uma Penitenciária –
chamada de “bonde” pela população prisional – é vista como
verdadeiro privilégio, apenas alcançável por presos que se destaquem
por sua liderança e sua capacidade de negociar com a Administração
prisional.
Esse dado, sem dúvida, tem como consequência o
fortalecimento dos comandos internos e facções prisionais, com
significativo impacto para a segurança pública.
No

que

toca

aos

presos

sentenciados

em

regime

semiaberto, também é obvia a inércia da Administração, o que se
traduz em verdadeira ilegalidade.
Na própria lista de unidades planejadas (sem data
prevista de inauguração) trazida pela Fazenda (fls. 258), verifica-se
que, das 12 unidades, apenas 2 seriam adequadas a presos em
regime semiaberto.
Ainda que se pudesse fiar no fato de que as unidades
serão construídas, o aumento de vagas no sistema semiaberto seria
muito inferior à demanda atual, de modo que há, novamente, uma
opção política do Estado em prestigiar apenas a construção de
unidades de regime fechado, com propósito de arrecadação de
dividendos políticos.
A manutenção de preso em regime semiaberto em Centro
de Detenção Provisória é aberrante, o que aliás, é matéria pacífica
nos Tribunais Superiores:
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“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
SIMPLES.

CORRUPÇÃO

DE

MENORES.

REGIME

SEMIABERTO. RÉU MANTIDO EM SITUAÇÃO MAIS
GRAVOSA. PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. TESE NÃO
APRECIADA PELO E. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. I - Tendo em
vista que a tese sobre a possibilidade de cumprimento da
pena em prisão albergue domiciliar, por falta de vaga em
estabelecimento penal adequado, não foi examinado pela
Corte de origem, que não conheceu do writ, fica esta corte
impedida de examinar tal alegação, sob pena de indevida
supressão

de

instância

(precedentes).

II

-

Porém,

evidenciado, in casu, a ocorrência de flagrante ilegalidade, é
necessária a concessão da ordem de ofício. III - Constitui
constrangimento ilegal submeter o paciente a regime
mais rigoroso do que o estabelecido na condenação.
Vale dizer, é inquestionável o constrangimento ilegal,
se o condenado cumpre pena em condições mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na sentença.
Se o caótico sistema prisional estatal não possui meios para
manter o detento em estabelecimento apropriado, é de se
autorizar, excepcionalmente, que a pena seja cumprida em
regime mais benéfico, in casu, o domiciliar. O que é
inadmissível, é impor ao paciente o cumprimento da
pena em local reservado aos condenados do regime
fechado

por

falta

de

estabelecimento

prisional

adequado (semiaberto). (Precedentes). Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício, determinando
que o paciente cumpra sua pena em prisão albergue
domiciliar até o surgimento de vagas em estabelecimento
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prisional

adequado

ao

regime

semiaberto.”

(HC

133.719/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 05/10/2009)
É certo que a Defensoria Pública vem impetrando uma
verdadeira avalanche de Habeas Corpus perante os Tribunais por
conta dessa ilegalidade comum no Estado de São Paulo.
Tais

medidas

individuais,

contudo,

não

resolvem

a

questão.
A cada vez que um Habeas Corpus individual é concedido
para

que

um

preso

em

regime

semiaberto

seja

transferido

imediatamente para estabelecimento adequado ou colocado em
prisão albergue domiciliar, o que ocorre é que esse sentenciado passa
à frente da ilegal “fila” de espera para remoção, sendo que o
problema continua, em termos gerais, exatamente igual.
Daí a extrema necessidade de que o problema seja
resolvido pela via coletiva, na medida em que apenas por via de ação
coletiva é possível a emissão da ordem judicial pleiteada na inicial,
determinando-se a imediata remoção de todos os presos do CDP que
aguardam

vaga

em

regime

semiaberto

para

estabelecimento

adequado ou, à falta de vagas, para que sejam colocados em prisão
albergue

domiciliar

para

aguardar

a

vaga,

nos

termos

do

entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
Ainda, é extremamente preocupante a manutenção de
presos

absolvidos,

ainda

que

com

imposição

de

Medida

de

Segurança, em Centro de Detenção Provisória.
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Quando, constatado o transtorno mental, ao réu é
imposta medida de segurança, a natureza jurídica da decisão judicial
é de sentença absolutória, com determinação para encaminhamento
a tratamento de saúde mental.
A lei n. 10.216/01 traça os parâmetros mínimos para a
atenção à saúde mental, sendo claro o texto da lei no sentido de que
os direitos lá expressos atingem os atendimentos de saúde mental de
qualquer natureza, incluindo-se, portanto, a medida de segurança.
Os direitos fundamentais da pessoa com transtorno
mental vêm arrolados no artigo 2º da Lei:
“Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de
qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou
responsáveis

serão

formalmente

cientificados

dos

direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de
transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo às suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no
interesse

exclusivo

de

beneficiar

sua

saúde,

visando alcançar sua recuperação pela inserção na
família, no trabalho e na comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e
exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
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V - ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a respeito
de sua doença e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental” (g.n.).
Quando o Estado opta por deixar um paciente judiciário
em um Centro de Detenção Provisória, aguardando vaga em Hospital
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico por anos, viola todo o rol de
direitos fundamentais relativos ao paciente dos programas de atenção
em saúde mental.
Assim, nos termos da Lei n. 10.216/01, a manutenção
de pessoa com transtorno mental, mormente quando absolvida
processualmente

e

encaminhada

para

tratamento,

significa

a

manutenção de pessoa com transtorno mental em instituição com
características asilares, o que é expressamente vedado pelo artigo
2º, parágrafo 3º, da lei em comento: “É vedada a internação de
pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com
características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos
mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos
enumerados no parágrafo único do art. 2º”.
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Logo, se não há vagas em estabelecimento adequado,
tem a pessoa

com transtorno

mental

direito

de

aguardar

o

surgimento de uma em liberdade, submetendo-se a tratamento
ambulatorial, já que é esta a medida que não transfere a ele uma
responsabilidade que é exclusiva do Estado. Nesse sentido é a
jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS

CORPUS

ORDINÁRIO.
CORTES

SUBSTITUTIVO

DESCABIMENTO.

SUPERIORES.

DE

RECURSO

COMPETÊNCIA

MATÉRIA

DE

DAS

DIREITO

ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTE
TRIBUNAL,

EM

CONSONÂNCIA

COM

A

SUPREMA

CORTE. INIMPUTABILIDADE. PACIENTE SUBMETIDO À
MEDIDA

DE

PERMANÊNCIA
FALTA

DE

SEGURANÇA
EM

VAGAS

DE

PRESÍDIO
EM

INTERNAÇÃO.

COMUM.

HOSPITAL

ALEGADA

PSIQUIÁTRICO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS
CORPUS

NÃO

CONHECIDO.

ORDEM

DE

HABEAS

CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em recentes
pronunciamentos, aponta para uma retomada do
curso regular do processo penal, ao inadmitir o habeas
corpus substitutivo do recurso ordinário.
Precedentes: HC 109.956/PR, 1.ª Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio, DJe de 11/09/2012; HC 104.045/RJ,
1.ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 06/09/2012;
HC 108.181/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
06/09/2012. Decisões monocráticas dos ministros Luiz
Fux e Dias Tóffoli, respectivamente, nos autos do HC
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114.550/AC (DJe de 27/08/2012) e HC 114.924/RJ
(DJe de 27/08/2012).
2. A admissibilidade da impetração originária também
neste Superior Tribunal de Justiça foi reformulada,
adequando-se à nova orientação da Suprema Corte,
de modo a não admitir o conhecimento do habeas
corpus

substitutivo

do

recurso

ordinário,

com

a

ressalva das hipóteses de flagrante ilegalidade, nas
quais deverá ser concedida a ordem de ofício.
3. A teor da pacífica orientação desta Corte, o
inimputável submetido à medida de segurança de
internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico não pode permanecer em estabelecimento
prisional comum, ainda que sob a justificativa de
ausência de vagas ou falta de recursos estatais.
Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas
corpus

concedida,

de

ofício,

para

determinar

a

imediata transferência do Paciente para hospital de
custódia

e

tratamento

psiquiátrico

ou

outro

estabelecimento adequado, devendo, na ausência de
vaga,

aguardar,

em

regime

de

tratamento

ambulatorial, o surgimento da vaga correspondente.
(HC 231.124/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)
Note-se, aliás, que, no plano de construção de novas
unidades prisionais, não há previsão de construção de nenhum
Hospital de Custódia e Tratamento Penitenciário, o que configura
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evidente omissão estatal quanto à salvaguarda dos direitos das
pessoas absolvidas impropriamente.
De qualquer forma, mesmo sem se cogitar a hipótese de
construção de estabelecimentos para o cumprimento de Medida de
Segurança, o fato é que não há qualquer justificativa plausível para a
manutenção de pacientes judiciários absolvidos impropriamente no
CDP da Praia Grande.
Sendo assim, diante da “visão global” demandada pela
Fazenda, verifica-se que a violação a direitos e a evidente omissão do
Estado restam ainda mais bem configuradas.
Por fim, há que se considerar a situação também dos
presos provisórios.
O CDP da Praia Grande é, com efeito, estabelecimento
pensado apenas para a custódia de presos provisórios. Contudo,
trata-se do CDP mais superlotado de toda a Região do Litoral Paulista
e Vale do Paraíba, de modo a ser plenamente justificável o pleito de
proibição do ingresso de novos presos até a equalização da
superlotação dos presídios da região.
A Região do Vale do Paraíba e Litoral, de acordo com os
dados da SAP (www.sap.sp.gov.br) possui 07 (sete) Centros de
Detenção Provisória, nos seguintes locais: Caraguatatuba, Mogi da
Cruzes, Praia Grande, São José dos Campos, São Vicente, Suzano e
Taubaté. Todas as unidades são masculinas.
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O CDP de Caraguatatuba, por exemplo, há menos de 200
km do CDP da Praia Grande, possui 847 vagas e 1313 presos,
contando com uma superlotação de 155%.
Como se vê, não há nenhuma justificativa para que o CDP
da Praia Grande, que possui instalações mais precárias que a das
outras unidades, possua atualmente mais de 250% de superlotação.
Pelo exposto, é claramente razoável o pedido para
que o Estado EQUALIZE A GESTÃO DA SUPERLOTAÇÃO das
unidades prisionais, com a proibição de entrada de novos
presos ATÉ QUE SE CHEGUE A UM PATAMAR MÉDIO DE
SUPERLOTAÇÃO.
A Defensoria Pública, ao ingressar com a presente ação
civil pública, conforme demonstrado nesse item, prezou totalmente
pela “visão global do problema da superpopulação prisional”,
o que faz cair por terra a argumentação da Fazenda, acatada pelo r.
juízo, no sentido de que a autora estaria ignorando a abordagem
estrutural e geral da questão.
Demonstrou-se que, antes de entrar com a presente
ação, a Defensoria, por meio de seu Núcleo Especializado de Situação
Carcerária, analisou todos os dados das unidades da região, bem
como foi a campo, por meio de seus Defensores coordenadores,
inspecionar a unidade, nos termos de sua atribuição insculpida no
artigo 81-B, V e VII, da LEP.
Nesse diapasão, a situação de extrema superlotação, a
par de evidentemente violar o art. 92 da LEP, traz a reboque a
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negativa de vigência ao art. 5º do mesmo diploma (individualização
da pena), bem como de todos os direitos assistenciais estampados na
LEP.
Como visto na narrativa dos fatos, não existe equipe de
saúde no CDP da Praia Grande, sendo que NENHUM médico
está lotado no local, de modo que os poucos agentes de saúde que
lá atuam (enfermeiros e auxiliares, que sequer podem prescrever
medicamentos) não dão conta da demanda, levando-se a situação de
descalabro ilustrada pelos relatórios e fotografias que acompanham o
presente recurso, em contrariedade ao artigo 14 da LEP.
A extrema superlotação também não permite a entrega
de “kits de higiene” em quantidade suficiente, de modo a ter-se
demonstrado que o gasto anual por preso não supera 22 reais. É
impensável assumir-se que a entrega de bens aos presos no valor
anual de 22 reais esteja conforme o ordenamento jurídico. Eis,
portanto, a violação ao art. 12 da LEP.
Também a assistência social (artigos 22 e 23 da LEP) e
educacional (arts. 17, 18 e 18 da LEP) ficam inviabilizadas pela má
gestão da população prisional, tendo-se em consta que os relatórios
do CNJ e da Defensoria Pública apontam a total inexistência
de qualquer atividade educacional ou cultural promovida pela
unidade prisional.
Como se vê, a negativa de vigência à Lei Federal é evidente,
não podendo ser tolerada por este C. STJ.
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5 – DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
O

v.

acórdão

ora

recorrido

assenta-se

na

suposta

impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no controle da
legalidade dos atos do Poder Executivo, ainda que constatada
ilegalidade, sob o pretexto de que a discricionariedade administrativa
impediria o controle jurisdicional.
Cita-se a fundamentação do acórdão:
Ora, não se pactua com a desídia administrativa em
oferecer

condições

adequadas

de

subsistência

à

população carcerária, máxime quando notoriamente
evidenciada a precariedade da situação, todavia, não
pode o Judiciário compelir o Estado a tal providência,
por se tratar de ato típico do Poder Executivo,
caracterizado pela discricionariedade. Cabe a ele “... o
direito e o dever de fixar as prioridades de sua
administração...” (AI nº 994.03.040957-3 v.u. j. de
03.11.03 Rel. Des. OLIVEIRA SANTOS).
De outra forma, alterar-se-ia, simplesmente, o titular
da

discricionariedade,

assumindo,

no

caso,

a

Defensoria Pública, com o aval do Judiciário, a posição
de quem define quais as prioridades da Administração
Pública, o que não é admissível.
A interpretação conferida à lei pelo acórdão é evidentemente
inconstitucional, na medida em que viola o art. 5º, XXXV, da
Constituição Federal, criando por via jurisprudencial hipótese de
afastamento do controle jurisdicional de lesão ou ameaça a direito.
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Por esse motivo, destoa diametralmente da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, conforme será visto.
Como paradigma acerca desse ponto, cita-se o AgRg no
REsp n. 853.788/SP, cujo inteiro teor do acórdão acompanha o
presente arrazoado, em que este C. Superior Tribunal admitiu a
interdição de estabelecimento prisional com condenação da Fazenda
Pública pelas instâncias ordinárias e imposição de multa coercitiva.
Também se ventilou no acórdão que a fiscalização das instalações de
cadeia pública pelo juízo da execução não é competência exclusiva e
que há possibilidade de ação civil pública.
A ementa foi assim elaborada:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PELAS
INSTÂNCIAS

ORDINÁRIAS.

COERCITIVA.

IMPOSIÇÃO

POSSIBILIDADE.

VALORES.IMPOSSIBILIDADE.

DE

MULTA

REVISÃO

PROPORCIONALIDADE

DE
NA

FIXAÇÃO. CASO.
1. É possível a imposição de multa coercitiva à Fazenda
Pública a fim de obrigá-la a cumprir a obrigação de reformar
estabelecimento prisional, principalmente quando a inércia
da Administração implica em risco à integridade física dos
apenados.
2. In casu, o valor estipulado na sentença condenatória foi
fixado com base na urgência da situação e dentro dos
parâmetros da proporcionalidade, o que impede a sua
revisão em sede de recurso especial.
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FISCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE CADEIA PÚBLICA.
JUÍZO DA EXECUÇÃO.
ART. 66, VII E VIII DA LEP. COMPETÊNCIA NÃO
EXCLUSIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
TEMA NÃO ENFRENTADO NO RECURSO. SÚMULA 284/STF.
1. A competência de fiscalização dos estabelecimentos
prisionais, atribuída aos juízes da execução, não exclui a
possibilidade de atuação do Parquet.
2. Tema não enfrentado nas razões recursais, o que implica
na incidência da súmula n° 284/STF.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 853788/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010).
Em COTEJO ANALÍTICO entre a decisão paradigma e o
acórdão ora combatido, verifica-se que acórdão tido como paradigma
trata de situação jurídica idêntica aos dos presentes autos.
Ora, o C. STJ, no caso paradigma, julgou que a atribuição
administrativa

para

a

fiscalização

de

instalações

de

estabelecimento penal não é exclusiva do Executivo ou do
juízo das execuções, bem como afirmou haver adequação no
ajuizamento de ação civil pública sobre o tema no juízo do
local do dano.
No caso que lastreou o acórdão paradigma, o Ministério Público
ajuizou ação civil pública contra o Estado de São Paulo por problemas
graves nas instalações da Cadeia Pública de Itanhaém/SP. A ação foi
ajuizada no juízo do local do fato, nos termos da legislação
pertinente.
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No caso em tela, de igual modo, tem-se uma ação civil pública
ajuizada

no

local

do

dano,

requerendo

a

regularização

de

estabelecimento penal pela constatação de graves problemas em seu
funcionamento, que demanda do Estado uma obrigação de fazer,
consistente, em suma, na interdição parcial de estabelecimento
prisional.
Eis, portanto, o cotejo analítico que demonstra o dissídio
jurisprudencial.
Recentemente, aliás, o posicionamento estampado no paradigma
eleito foi pacificado pelo Pleno do C. STF, no julgamento do
592.581/RS, em 13 de agosto de 2015, cujo acórdão ainda não foi
publicado. No julgamento do RE, o Pleno, apreciando o tem 220 da
Repercussão Geral, assentou a seguinte tese:
“É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública
obrigação de fazer, consistente na promoção de
medidas ou na execução de obras emergenciais em
estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao
postulado

da

dignidade

da

pessoa

humana

e

assegurar aos detentos o respeito à sua integridade
física e moral, nos termos do que preceitua o art.
5º,

XLIX,

da

Constituição

Federal,

não

sendo

oponível à decisão o argumento da reserva do
possível nem o princípio da separação dos poderes”.
Logo, diante do paradigma eleito do C. STJ e da tese
assentada pelo pleno do C. STF, não resta dúvidas de que o acórdão
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ora recorrido deu à lei interpretação diametralmente oposta àquela
que lhe é conferida pelos Tribunais Superiores.
6. PEDIDO
Pelo exposto, aguarda-se seja o presente Recurso Especial
recebido

e

julgado

procedente,

julgando-se

integralmente

procedentes os pedidos formulados na inicial.
Assim, requer-se, de imediato, a emissão de obrigação de
fazer ao réu para que:
1) Imediatamente providencie a transferência dos presos
já sentenciados, ainda que com apelação pendente, do
CDP de Praia Grande, que cumpram pena em regime
fechado, para Penitenciárias da região.

2) Imediatamente providencie a remoção dos presos já
sentenciados, ainda que com apelação pendente, do
CDP de Praia Grande, que cumpram pena em regime
semiaberto, para unidades compatíveis com o regime
judicialmente

determinado

(Colônias,

Centros

de

Progressão Penitenciária ou Alas de Progressão).

Caso a Administração avente a inexistência de vaga em
estabelecimento adequado, então, os detentos formalmente em
regime semiaberto, mas que permanecem presos no referido CDP,
devem

ser

provisoriamente

colocados

em

prisão

albergue

domiciliar, nos termos da jurisprudência pacífica do C. STF, que não
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admite que o cidadão preso seja prejudicado pela falta de estrutura
do Estado:
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE
CUMPRIMENTO. SEMI-ABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS.
DEFICIÊNCIA DO ESTADO. REGIME MAIS BENÉFICO.
ORDEM CONCEDIDA. I - Consignado no título executivo o
regime semi-aberto para o cumprimento da pena, cabe ao
Estado o aparelhamento do Sistema Penitenciário para
atender à determinação. II - À falta de local adequado
para o semi-aberto, os condenados devem aguardar
em regime mais benéfico até a abertura de vaga. III Ordem concedida.” (STF, HC 94526, Relator(a):

Min.

CÁRMEN

Min.

LÚCIA,

Relator(a)

p/

Acórdão:

RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado
em 24/06/2008, DJe-162 29-08-2008) [grifamos]
Essa diretriz jurisprudencial referida tem sido constantemente
também reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ: HC
90764-SP, HC 84070-MG, RHC 9289-SP [LEXSTJ 129/232], RHC
11725-SP, HC 19674-MG [RT 806/509], RHC 73-SP [RSTJ 3/852, RCJ
37/149], HC 7858-RS, RHC 10960-MG, HC 16338-SC, HC 62277-MG,
v.g.).

3) Imediatamente providencie a transferência das pessoas
presas no CDP de Praia Grande que tenham sido
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absolvidas impropriamente por conta de transtorno
mental para unidades adequadas.

Note-se que, nos termos da Lei Federal n. 10.261/2001, tais
pessoas não podem ficar presas DE FORMA ALGUMA, mormente
quando

há

ordem

judicial

declarando

a

inimputabilidade

e

determinando o tratamento. Nesse sentido, o artigo 4º, parágrafo 3º,
da referida lei proíbe a manutenção de pessoa com transtorno mental
em estabelecimento de “características asilares”.
Nesse sentido, deverão essas pessoas ser encaminhadas
para atendimento e eventual internação em hospital, a critério
médico, à rede de atendimento do Sistema Único de Saúde.

4) Nos termos do referido acima, requer-se ainda que o
Estado seja proibido, em quaisquer circunstâncias, de
alocar ou manter pessoas nas condições acima (presos
condenados ou inimputáveis) no referido CDP.

5) Por fim, tendo-se em vista a absurda superpopulação já
demonstrada, requer-se ainda que o réu seja proibido
de alocar novos presos no CDP de Praia Grande, até que
sua lotação atinja, no limite, a capacidade máxima
prevista
150%

(100%
(lotação

estabelecimentos

de

lotação)

média
do

ou,

subsidiariamente,

aproximada

Estado)

de

sua

dos

demais

capacidade
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máxima ou menos, determinando-se ao Estado que, em
nenhuma hipótese, supere esse patamar.

6) A fixação de pena de multa diária, nos termos do art.
11

da

Lei

7.347/85,

no

valor

de

R$

50.000,00

(cinquenta mil reais), ou outro reputado razoável por
Vossa

Excelência,

para

aplicação

em

caso

de

descumprimento;

Requer-se ainda a intimação pessoal dos Defensores
Públicos subscritos de todos os atos e termos do presente recurso,
nos termos da prerrogativa funcional prevista no artigo 128, inciso I,
da Lei Complementar Federal n° 80/1994.

São Paulo, 7 de janeiro de 2015.
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