EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO, RELATOR DA ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347, DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio de seu NÚCLEO
ESPECIALIZADO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA, já habilitada nos autos na qualidade de
AMICUS CURIAE, presentada pelos defensores públicos subscritores, vêm à presença de
Vossa Excelência, colaborar com informações recentes para o julgamento da demanda
em referência.

I.

DA SISTEMÁTICA VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO SISTEMA PRISIONAL
PAULISTA – TRATAMENTO DEGRADANTE
Excelentíssimos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, a fim de auxiliar a

Corte no julgamento de ação tão importante para o sistema prisional brasileiro e a
dignidade de milhões de pessoas que estão presas ou passaram pelo nosso perverso
sistema prisional, trazemos uma breve síntese de dados coletados de inspeções
realizados pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária, que demonstram a
sistemática violação de direitos nos presídios deste estado (o mais rico de nosso país e com
cerca de 1/3 da população presa), o que denota a situação catastrófica de todo país.
Importante destacarmos que existe uma Política Institucional sólida na Defensoria
Pública do Estado de São Paulo de inspeções de monitoramento das condições materiais
de aprisionamento nos estabelecimentos destinados à privação da liberdade de adultos, a
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qual é realizada pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária (NESC). Tal política foi
instituída pela Deliberação nº 296/20141 do Conselho Superior da Defensoria deste
Estado.
Desde a publicação da referida deliberação até hoje, o Núcleo Especializado de
Situação Carcerária já realizou 205 inspeções em estabelecimentos prisionais deste
Estado.
Através dos dados coletados a partir dos relatórios produzidos após as inspeções
e das ações judiciais propostas pelo Núcleo, é possível traçar um panorama das condições
degradantes, desumanas, insalubres e indignas em que as pessoas presas no estado de
São Paulo são obrigadas a viver.
Embora este Núcleo Especializado de Situação Carcerária já tenha realizado
aproximadamente 205 inspeções, desde abril de 2014, os dados abaixo expostos se
referem a 130 inspeções feitas por tal Núcleo no período de abril de 2014 a julho de 2019,
pois são os dados por ora compilados para esse fim específico, além de dados de outras 14
inspeções realizadas durante a pandemia, entre junho/2020 e dezembro/2020.
Nestas inspeções, foram feitas entrevistas com os diretores das unidades para
saber sobre o funcionamento e estrutura de cada unidade, além de entrevistas com
milhares de pessoas presas para apuração de violações de direitos e coleta de queixas de
saúde individuais. Também são feitos registros fotográficos e anexados aos relatórios que
endossam a falta de estrutura e condições de (in)salubridade.
Assim, explanaremos sobre algumas violações de direitos rotineiramente
visualizadas quando da realização da atividade:
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a) Da Superlotação
Segundo dados colhidos no portal eletrônico da Secretaria de Administração
Penitenciária do estado de São Paulo, em 17 de março de 2020, é possível concluir que 124
unidades prisionais do estado estão superlotadas, em outras palavras, 70% das
unidades abrigam mais pessoas que a sua capacidade. Se excluídos os Centros de
Ressocialização, que são unidades instaladas em municípios menores para a custódia de
presos primários ou de “baixa periculosidade”, focando apenas nas unidades que possuem
maior volume de pessoas presas (Penitenciárias, Centros de Detenção Provisória e Centros
de Progressão de Pena), a taxa de estabelecimentos superlotados sobe para 80%.
O gráfico abaixo ilustra esse quadro:

Em algumas unidades prisionais chegam a ter taxa de 278% de superlotação,
como é o caso do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu (fotos abaixo).
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(CPP de Pacaembu: vista interna de um dos pavilhões habitacionais. Na data da inspeção-20.02.2018- a taxa
de superlotação era de 271%. A situação em março/202 era ainda mais alarmante: taxa de superlotação de
278% - a unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas abrigava 1.911 pessoas)

(CPP de Valparaíso: algumas pessoas precisam dormir no banheiro pela falta de espaço)

Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 19 de
março de 2020.
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(Celas sem espaço para circulação de pessoas na ala de progressão do Centro de Detenção Provisória de
Belém. Na data da inspeção, 30/01/2017, a taxa de superlotação era de 301%.)

(Penitenciária III de Franco da Rocha – Foto tirada durante inspeção em 24/01/2020 – superlotação de
182%)
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(Pessoas amontoadas nas celas, dividindo colchões e armando redes nos espaços aéreos das celas no CDP
de Caraguatatuba – inspeção em 05/03/2021)

Ao admitir a ADPF n. 347, este Supremo Tribunal Federal reconheceu todas os
requisitos apontados e se posicionou pela necessidade de enfrentamento do sistema
prisional brasileiro, que deve passar prioritariamente pela diminuição no número de
pessoas presas no país, até porque, no bojo da referida ADPF foi reconhecida a
superlotação como a origem dos demais problemas encontrados no sistema prisional,
repetindo relatório de CPI de 2009.
Com o déficit prisional ultrapassando a casa das 206 mil vagas, salta
aos olhos o problema da superlotação, que pode ser a origem de
todos os males. No Relatório Final da Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara dos Deputados, formalizado em 2009, concluiuse que “a superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas
do sistema carcerário. Celas superlotadas ocasionam insalubridade,
doenças, motins, rebeliões, mortes, degradação da pessoa humana. A
CPI encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias,
se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso sanitário”.
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Importante destacar que, desde a CPI e a própria ADPF a situação piorou. A
população carcerária chegou a 900 mil pessoas presas, com um déficit de 50% ou 450 mil
vagas. Havendo estados, como o Pernambuco, com déficit de 167% de vagas3.
Nesse ponto, importante dizer que, observou-se, também, que a construção de
novas unidades não reduziu a superlotação.
Conforme dados extraídos do portal eletrônico da Secretaria da Administração
Penitenciária, em São Paulo, foram inauguradas 33 unidades prisionais nos últimos 10
anos, ou seja, quase 20% do total. Além disso, outras 6 unidades prisionais estão, neste
momento, em construção.
Em que pese isso, não há uma diminuição na lotação das unidades prisionais,
verificando-se que tal processo não ameniza a situação no interior do cárcere. De
outro modo, a construção de mais vagas no sistema prisional impulsiona o próprio
movimento de aprisionamento, formando-se um ciclo que se retroalimenta.
Assim, é necessário repensar a política criminal brasileira e a imposição de pena
privativa de liberdade a alguns crimes, sobretudo aqueles praticados sem grave ameaça ou
violência, o que, infelizmente, por incrível que pareça, é a maior causa de privação de
liberdade nos dias de hoje.
Não bastasse, é necessário que o Poder Judiciário cumpra as leis, súmulas e
jurisprudências consolidadas dos Tribunais Superiores. Nesse ponto, destaca-se
algumas desobediências sistemáticas do poder Judiciário, que, caso houvesse uma
mudança, poderia reduzir a superlotação prisional.
Primeiramente, o RE 641.320/RS, que, reconhecendo o estado de coisas
inconstitucional, fruto de inércia histórica para tratar do problema e da sanha punitiva dos
poderes constituídos, e a ilegalidade de infligir sofrimento a alguém além dos limites legais,
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mantendo-o em regime inadequado e violando o princípio de individualização da pena, deu
origem à súmula vinculante n. 56, que conta com a seguinte redação:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no
RE 641.320/RS.
Contudo, tal súmula tem sido desrespeitada sistematicamente pelos diversos
tribunais nacionais.
Não bastasse, tal Recurso Extraordinário mencionado expressamente na súmula
trouxe a previsão da saída antecipada quando faltasse vagas, algo que ocorre em todo o
sistema prisional nacional:
“4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a
saída antecipada de sentenciado no regime com falta de
vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão
domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas
restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que
progride ao regime aberto”.
No entanto, apesar de o STF ter decidido, de modo a vincular todo o poder
judiciário, pela possibilidade de colocação em regime aberto daqueles que estejam
sofrendo o constrangimento ilegal, consistente em cumprimento de pena em regime
mais gravoso do que tenha direito, ou seja, aquela pessoa que está em regime fechado e
tem seu direito de progressão ao regime semiaberto reconhecido judicialmente, caso não
haja vaga no regime semiaberto, será colocada em liberdade, ao passo que havendo falta
de vagas nos estabelecimentos prisionais de regime semiaberto, o poder punitivo tem
evitado a colocação de pessoas em liberdade e, distorcendo as leis da física, passado a
“enfiar” (não há outro termo que descreva a ação) pessoas nas unidades e alas de regime
semiaberto, “superlotando ainda mais” esses locais de aprisionamento, os quais, até então,
apesar de estarem superlotados, não conheciam a proporção de lotação existente nos
estabelecimentos de regime fechado.
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Com o advento da pandemia, o Conselho Nacional de Justiça endossou, através da
Recomendação nº 62/2020, a necessidade de que se observassem os preceitos da Súmula
Vinculante nº 56, bem como do referido RE e, em que pese isso, não foram observados pelo
Poder Judiciário, mantendo-se esse estado de coisas inconstitucional e extrema
superlotação nas unidades prisionais.
Dessa forma, quando se teve a ilusão de que, com a pandemia, viria o
desencarceramento – principalmente a partir da Recomendação nº 62/2020 do CNJ -, tão
necessário há tempos, vimos uma série de barbáries praticadas pelo Poder Judiciário.
No primeiro momento, para se ter ideia, a Corregedoria Geral de Justiça do
Tribunal de Justiça de São Paulo, em 16 de março de 2020, suspendeu as saídas
temporárias, horas antes de sua efetivação, fato que gerou várias rebeliões. Foram
suspensas também as atividades educacionais e trabalho, trazendo mais ociosidade
para o cárcere e tornando o cumprimento de pena no regime semiaberto um novo
regime fechado.
No dia 25 de março de 2020, a Secretaria de Administração Penitenciária, sob o
pretexto de conter o alastramento do Coronavírus nos presídios, suspendeu as visitas de
familiares4, o que agravou diversos problemas já enfrentados no cárcere, pois as
pessoas presas ficaram sem acesso ao “jumbo”, que consiste no conjunto de itens
materiais de higiene, alimentos e medicamentos que os familiares provêm, tendo em
vista a ausência ou insuficiência de assistência material por parte do Estado.
Em abril de 2020, o Departamento de Política Penitenciária Nacional (DEPEN)
sugeriu ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que as pessoas
presas que apresentassem sintomas da covid-19 fossem isoladas em contêineres durante
o período de contágio. Entretanto, a pressão midiática e o advocacy de diversas entidades

A Constituição Federal brasileira veda a incomunicabilidade do preso inclusive durante Estado de Defesa,
nos termos do artigo 136, §3º, IV, da Constituição Federal. Se em um momento extremamente excepcional de
suspensão de direitos fundamentais, motivado por “grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas
por calamidades de grandes proporções na natureza”, nos termos do caput do referido artigo, não se permite
a incomunicabilidade da pessoa presa, não é aceitável que isso se dê no presente momento quando ainda
vivemos, ao menos formalmente, uma normalidade democrática.
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e órgãos que lidam com direitos humanos no Brasil, incluindo o NESC, conseguiu que a
ideia fosse barrada.
De outro lado, a partir de levantamento realizado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo5, mostrou-se que, de 32.010 processos judiciais que envolviam
pessoas de grupos de risco em relação à Covid-19, em apenas 1.647 casos houve
expedição de alvarás de soltura, isto é, pouquíssimas decisões concederam a liberdade a
essas pessoas, somente cerca de 3%.
Assim, o que se observa é que, infelizmente, mesmo no período de pandemia, não
se operou o desencarceramento tão premente para o sistema prisional e, pior, houve
redução drástica de diversos direitos.

b) Racionamento de água
A água – bem de que somos essencialmente constituídos e do qual dependem todas
as formas de vida, como é de fácil intuição - é um bem jurídico fundamental, essencial para
a manutenção da vida humana, imprescindível para garantir a sobrevivência daqueles que
já não possuem garantidos direitos fundamentais para a vida com dignidade e, por essa
razão, são acometidos por inúmeras privações materiais em decorrência de sua condição
de vulnerabilidade socioeconômica.
O direito ao saneamento básico, que compreende o acesso à água, é universal, ou
seja, se estende a todos os cidadãos, conforme dispõe o art. 2º da Lei n. 11.445/2007, ao
afirmar que rege o fornecimento de água o princípio da universalização.
Conforme Regras de Mandela:
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Regra 22
2. Todo preso deve ter acesso a água potável sempre que
necessitar.
Regra 42
As condições gerais de vida expressas nestas Regras, incluindo
aquelas relacionadas à iluminação, à ventilação, à temperatura,
ao saneamento, à nutrição, à água potável, à acessibilidade a
ambientes ao ar livre e ao exercício físico, à higiene pessoal, aos
cuidados médicos e ao espaço pessoal adequado, devem ser
aplicadas a todos os presos, sem exceção.
Desta forma, a pessoa presa deve ter acesso à água potável SEMPRE.
A vedação da submissão à tortura ou tratamento desumano ou degradante é
mandamento constitucional (art. 5, III, CF), que encontra apoio nos principais documentos
internacionais de proteção de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos
Humanos (art. V) e a Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 5º, 2).
Dessa forma, a omissão estatal no fornecimento de água potável às pessoas presas
configura, por si só, um tratamento desumano e degradante.
A violação é proibida até mesmo durante as guerras, conforme o artigo 14 do
Protocolo II Adicional às Convenções de Genebra de 12 de Agosto de 1949, relativo à
Proteção das Vítimas dos Conflitos Armados Não Internacionais, ratificada pelo Brasil, que,
por conseguinte, possui força de lei:
Artigo 14.º
Proteção dos bens indispensáveis à sobrevivência da população
civil.
É proibido utilizar contra as pessoas civis a fome como método de combate.
É, portanto, proibido atacar, destruir, tirar ou pôr fora de uso com essa finalidade os bens
indispensáveis à sobrevivência da população civil, tais como os géneros alimentícios e as
zonas agrícolas que os produzem, as colheitas, o gado, as instalações e as reservas de água
potável e os trabalhos de irrigação.
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Nesse sentido, não se revela, pois, exagerado, atribuir à prática de se racionar água
ato incongruente com o direito internacional humanitário, o Estado Democrático de
Direito, a República e seu arcabouço jurídico materializado na Constituição de 1988, nos
tratados e convenções internacionais, bem como nos códigos e nas leis extravagantes.
A Resolução nº 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
que trata das Regras Mínimas para o Tratamento do Preso no Brasil, também deixa clara
tal exigência em seu art. 13:
Art. 13. A administração do estabelecimento fornecerá água
potável e alimentação aos presos.
Destaque-se, ainda, que a garantia do fornecimento de água inclui também a
qualidade da água, que deve ser potável, ou seja, água própria para consumo humano,
segundo os padrões estabelecidos na Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. De
acordo com o artigo 3º, § 11, da Resolução nº 3/2017 do CNPCP, “deve ser oferecida água
potável e própria para o consumo sob livre demanda para os grupos”.
Como se observa, portanto, não faltam normativas que resguardem os direitos das
pessoas presas à água potável.
Em que pese isso, verifica-se uma prática institucionalizada em se racionar água
nas unidades prisionais, privando as pessoas presas de bem básico para a vida digna e a
própria sobrevivência.
O racionamento de água é realidade na maioria das unidades prisionais do estado
de São Paulo, assim como em todo país. Conforme gráfico abaixo, pelo menos 70,8% das
unidades se utiliza da prática desumana e degradante de racionamento de água:
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Desta feita, o que se pode observar é que milhares de pessoas presas NÃO têm
acesso à água.

(Aviso fixado pela própria direção da unidade prisional no CPP de Valparaíso, mostrando o racionamento de
água na unidade prisional)

É comum, durante a atividade de inspeção, tentar acionar o chuveiro, pias,
descargas, tanques, entre outros, e, de fato, não sair água, podendo, pois, ser constatada a
violação in loco.
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Aliás, esta situação foi registrada recentemente em vídeo, durante inspeção no
Centro de Detenção Provisória de Piracicaba, no dia 29.01.2021 (durante a pandemia),
onde

o

preso

gira

a

torneira

e

não

há

água

na

pia

da

cela:

https://drive.google.com/file/d/1EEUQHEGSBmcXNEMJvzs1Fl7FRL60cwyF/view?usp=s
haring.
Desta forma, verifica-se, infelizmente, que sequer um direito essencial à própria
vida humana tem sido garantido de forma adequada nas unidades prisionais.
Chama ainda mais atenção o fato de que a prática ilegal, desumana e absurda de
racionamento de água foi constatada também no período de pandemia, em 85,71% das
unidades prisionais inspecionadas.
Na Penitenciária Masculina de Sorocaba II, por exemplo, as pessoas presas
relataram que a água é liberada por apenas 45 minutos por dia.
Sem água não há vida. Sem o recurso hídrico não é possível uma rotina de higiene
constante, não é possível lavar as poucas roupas e máscaras, manter as celas limpas etc.
Não é possível se proteger do coronavírus.

c) Assistência material (itens de higiene e roupas)
A rotina de higiene é um dos passos fundamentais para a garantia da sobrevivência
das pessoas presas no espaço do cárcere, uma vez que contribuem para a prevenção de
doenças e, então, preservação da boa saúde.
No que tange à normativa garantidora do direito à assistência material, temos a
Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) de forma expressa:
Art. 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá
no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações
higiênicas.
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Art. 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que
atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de
locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não
fornecidos pela Administração.
Destaque-se, ainda, que os itens e quantidade de entrega e reposição estão
previstos na Resolução n. 4/2017, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária:

Verifica-se também nas Regras de Mandela dispositivos que garantem o direito a
itens de higiene e vestuário suficiente às pessoas presas enquanto custodiadas:
Regra 18
1. Deve ser exigido a todos os reclusos que se mantenham limpos
e, para este fim, ser-lhes-ão fornecidos água e os artigos de
higiene necessários à saúde e limpeza.
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Regra 19
1. Deve ser garantido vestuário adaptado às condições
climatéricas e de saúde a todos os reclusos que não estejam
autorizados a usar o seu próprio vestuário. Este vestuário não
deve de forma alguma ser degradante ou humilhante.
Em que pese isso, nas 130 inspeções objeto de análise deste panorama, pelo menos
69% das pessoas presas entrevistadas pelos defensores afirmaram que não recebem
sabonete quando necessário (gráfico abaixo):

Ou seja, sequer um item tão básico como sabonete é entregue de maneira
minimamente satisfatória às pessoas presas.
O vestuário também não é distribuído de forma adequada na maioria esmagadora
das unidades prisionais. As pessoas presas têm acesso a pouquíssimas peças de roupa.
Daquelas que responderam a entrevista sobre tal tema, mais da metade afirma que não há
reposição de peças de roupa. Chama a atenção a péssima qualidade das roupas devido à
falta de reposição.
Além disso, uma das maiores questões é a falta de oferta de opções de roupas para
as mais diferentes variações climáticas, 59,2% das pessoas presas afirmaram que as
roupas fornecidas são insuficientes, o que agrava eventuais problemas respiratórios
e reduz a imunidade.
nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br

O estado de calamidade das condições de aprisionamento é brutal. As pessoas
estão expostas a condições que fogem de qualquer parâmetro de humanidade. Não há
reposição de roupas, de modo que, se a pessoa presa lava sua roupa, resta duas
opções: a nudez ou vestir a roupa molhada.

(Camiseta utilizada pelo preso na Penitenciária II de Itapetininga, devido à falta de reposição)

(Camiseta utilizada pelo preso na Penitenciária de Taquarituba, devido à falta de reposição – inspeção em
16/03/2018)
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Na Penitenciária de Bernardino de Campos, como de praxe, constatou-se diversas
reclamações sobre a entrega de itens de higiene, o que foi, junto com diversos outros temas,
objeto de pedido de providências (n. 1000068-54.2020.8.26.0026), junto ao juízo
corregedor local. Durante a tramitação deste, a unidade prestou informações juntando
documento dando conta da quantidade de vários itens de maneira insuficiente, dentre eles
indicou uma quantidade irrisória de papel higiênica distribuído aos presos no ano de 2019.
Conforme documento juntado no referido pedido de providências, para uma
população média de 1.350 pessoas, foram distribuídos, no ano de 2019 (destacando
que nem todas foram destinadas para a população presa), 506 unidades de papel
higiênico, ou seja, sequer 1 rolo de papel higiênico por pessoa no ano!
Na Penitenciária 3 de Hortolândia, a unidade prisional, no pedido de providências
n. 10000152-19.2018.8.26.0502, informou que forneceu 39 “kits” de higiene em dezembro
de 2018, 30 em novembro de 2018 e 151 em janeiro de 2019, ou seja, uma média de
74 “kits” por mês. Considerando que são custodiadas no estabelecimento 1500
pessoas e essa média, somente a cada 20 meses haverá reposição, o que, a toda
evidência, desrespeita o ordenamento jurídico brasileiro e é totalmente desarrazoado.
Desta forma, vê-se que o fornecimento de assistência material às pessoas presas,
com destaque para itens referentes à higiene pessoal, segue a tônica do abstencionismo do
Estado na gestão prisional e na garantia dos direitos fundamentais de tal população. Esse
método de gestão através da escassez é presente em diversos âmbitos da execução penal
paulista, não sendo diferente no caso que aqui analisamos. Conforme demonstrou Rafael
Godói em sua extensa pesquisa a respeito do funcionamento interno do sistema prisional
de São Paulo:
A imposição da penúria material é um modo de investimento
estatal, cujo principal efeito é incitar os presos e, principalmente,
seus familiares a mobilizarem-se cotidianamente para garantir
condições mínimas de sobrevivência na prisão.30
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Conforme artigo recém-publicado na Folha de São Paulo, Luciana Zaffalon6
explica, de forma bem didática, que, em meio à pandemia, o governo paulista optou por
engordar o caixa em vez de investir na vida. Segundo ela: “Fazer poupança diante da morte
é perverso, mas é esta a realidade que os dados orçamentários de 2020 demonstram.” O
estado fechou o ano com R$ 12,3 bilhões a mais em reservas do que em 20197.
O artigo esclarece que o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus garantiu aos estados a suspensão do pagamento de dívidas, o que para São
Paulo significou uma economia de R$ 13,5 bilhões em relação ao previsto para 2020, que
se somam aos R$ 7,6 bilhões recebidos via repasse federal para ações de saúde, assistência
e compensação de receitas e conclui que a recuperação na arrecadação do ICMS, a partir
de agosto de 2020, também contribuiu. Ocorre que, em plena pandemia e mesmo com
tal economia, o governo paulista cortou R$ 14 milhões da atenção à saúde nas
prisões e R$ 31 milhões de ações como a aquisição de produtos de higiene.
Luciana revela, também, que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021
reduziu 3,4% dos gastos com atenção à saúde prisional, mas previu aumento de 72% para
a expansão prisional. Nos últimos 25 anos, o número de penitenciárias saltou de 43 para
173 em São Paulo. Ou seja, investe-se em construir prisões sem qualquer planejamento no
sentido de que haverá higiene e saúde para as pessoas presas.
Sendo assim, com a ausência de oferta de itens de higiene pelo Estado, cabe às
poucas famílias que têm condições financeiras enviarem sabonete, peças de roupas e
outros itens básicos, entregues pelos familiares nos dias de visita (jumbo) ou enviados por
sedex.
É de se observar, não obstante, que a entrega dos itens de higiene e vestuário
adequado e suficiente para garantia da assistência material é de responsabilidade do
Estado e não de familiares de pessoas presas.

Advogada, mestre e doutora em administração pública e governo pela FGV-SP, coordenadora da Plataforma
Justa, é pesquisadora convidada da The New School (Nova York)
7
Os dados, apresentados pela Plataforma Justa, consideram os relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal e as
informações gerenciais da execução orçamentária.
6
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d) Saúde - ausência de equipe mínima de saúde e comorbidades
O direito à saúde da pessoa em situação de privação da liberdade deve permanecer
integralmente preservado, isto porque, apenas a perda da liberdade é ceifada no processo
de encerramento, e nessa condição deve ser respeitado e promovido pelo Estado, nos
termos do artigo 6º da Constituição Federal:
São direitos sociais a educação, a SAÚDE, a moradia, o lazer, a
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
Impõe também o artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
Para dar cumprimento ao texto constitucional, estabelece a Lei de Execução Penal:
Art. 41 -Constituem direitos do preso:
VII -assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e
religiosa;
Também, a Convenção Americana de Direitos Humanos, denominada Pacto de San
José de Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, dispõe:
Art. 5º:
1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral.
2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano.
Nesse viés, as já citadas Regras de Mandela estabelecem normas relativas à
proteção à saúde da pessoa presa, cumprindo ressaltar o disposto nos itens 24 e 25:
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Regra 24
1. O provimento de serviços médicos para os presos é uma
responsabilidade do Estado. Os presos devem usufruir dos
mesmos padrões de serviços de saúde disponíveis à comunidade,
e os serviços de saúde necessários devem ser gratuitos, sem
discriminação motivada pela sua situação jurídica.
2. Os serviços de saúde serão organizados conjuntamente com a
administração geral da saúde pública e de forma a garantir a
continuidade do tratamento e da assistência, inclusive nos casos
de HIV, tuberculose e outras doenças infecciosas, abrangendo
também a dependência às drogas.
Regra 25
1. Toda unidade prisional deve contar com um serviço de
saúde incumbido de avaliar, promover, proteger e
melhorar a saúde física e mental dos presos, prestando
particular atenção aos presos com necessidades especiais ou
problemas de saúde que dificultam sua reabilitação.
2. Os serviços de saúde devem ser compostos por equipe
interdisciplinar, com pessoal qualificado suficiente, atuando
com total independência clínica, e deve abranger a experiência
necessária de psicologia e psiquiatria. Serviço odontológico
qualificado deve ser disponibilizado a todo preso.
Os parâmetros mínimos de prestação de assistência à saúde, em termos gerais,
encontram-se na Portaria n. 1.101/GM, do Ministério da Saúde, que regulamentou a Lei nº
8.080/90, que trata do Sistema Único de Saúde (SUS). Garantindo acesso integral e
universal independente do custo e complexidade na assistência primária, secundária e
terciária para todas as pessoas, incluindo neste rol, portanto, as pessoas presas.
No âmbito específico da população privada de liberdade, os parâmetros mínimos
de atendimento estão nas Portarias 01 e 482 de 2014, que constituem a Política Nacional
de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP),
alicerçada pelos princípios motrizes do SUS, foi construída para corrigir o erro histórico da
exclusão das pessoas presas do acesso a um sistema de saúde que se pretende universal,
bem como garantir uma equipe multidisciplinar necessária e suficiente para o atendimento
BÁSICO de saúde das pessoas privadas de liberdade.
Nesse sentido, as pessoas presas fazem parte da população dos municípios em que
estão custodiadas, assim, os valores destinados à saúde, calculados com base no
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contingente populacional de cada município, também engloba e se destina às pessoas em
situação de prisão.
Tal política, que foi aderida pelo estado de São Paulo, determina de acordo com o
tamanho da população prisional qual a quantidade de profissionais de saúde que devem
compor as equipes mínimas de saúde nas unidades prisionais:
Art. 3º Os serviços de saúde de que trata o art. 2º serão prestados por
equipes multiprofissionais, denominadas Equipes de Saúde no Sistema
Prisional (ESP), constituídas nos seguintes termos:
I - para unidades com até 100 (cem) custodiados:
a) Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I; ou
b) Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I com Saúde Mental;
II -para unidades que mantêm entre 101 (cento e um) até 500
(quinhentos) custodiados:
a) Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II; ou
b) Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde Mental; e
III - para unidades que mantêm entre 501 (quinhentos e um) até 1200
(um mil e duzentos) custodiados: Equipe de Atenção Básica Prisional
tipo III.
§ 1º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
I - 1 (um) cirurgião-dentista;
II - 1 (um) enfermeiro;
III - 1 (um) médico;
IV - 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e
V -1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
§ 2º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I com Saúde Mental terá
a composição definida no § 1º deste artigo, acrescida no mínimo de:
I -1 (um) psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental;
II - 2 (dois) profissionais selecionados dentre as ocupações abaixo:
a) assistência social;
b) enfermagem;
c) farmácia;
d) fisioterapia;
e) psicologia; ou
f) terapia ocupacional.
§ 3º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II terá composição
mínima de:
I - 1 (um) assistente social;
II - 1 (um) cirurgião-dentista;
III - 1 (um) enfermeiro;
IV - 1 (um) médico;
V - 1 (um) psicólogo;
VI - 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem;
VII -1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal; e
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VIII - 1 (um) profissional selecionado dentre as ocupações abaixo:
a) assistência social;
b) enfermagem;
c) farmácia;
d) fisioterapia;
e) nutrição;
f) psicologia; ou
g) terapia ocupacional.
§ 4º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde Mental
terá a composição definida no § 3º deste artigo, acrescida no mínimo
de:
I -1 (um) psiquiatra ou médico com experiência em saúde mental;
II - 2 (dois) profissionais selecionados dentre as ocupações abaixo:
a) assistência social;
b) enfermagem;
c) farmácia;
d) fisioterapia;
e) psicologia; ou
f) terapia ocupacional.
§ 5º A Equipe de Atenção Básica Prisional tipo III terá a mesma
composição da Equipe de Atenção Básica Prisional tipo II com Saúde
Mental, definida no § 4º deste artigo.

Em que pese, no entanto, o extenso rol normativo que garante o direito á
população privada de liberdade, nenhuma unidade prisional do estado de São Paulo
possui equipe mínima de saúde completa de acordo com a Portaria Interministerial
nº1/2014 (PNAISP).
Ou seja, sequer esse mínimo é garantido à população prisional. Pior, muito aquém
desse quadro. Basta ver que diversas unidades não têm sequer médicos em seu quadro
de funcionários. Muitas equipes são compostas unicamente por auxiliares de
enfermagem.
Neste ponto, vale ressaltar que, no ano de 2018, nas unidades prisionais paulistas
1 pessoa presa morreu a cada 19 horas8, em que pese a maioria das pessoas presas
(55%) seja composta de jovens (18 a 29 anos). O dado já é capaz de revelar a brutal
realidade vivida pelas pessoas presas.

Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cadadezenove-horas-em-sao-paulo.htm. Acesso em 24.05.2021, às 17h10min.
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e) Alimentação
Outra faceta das violações de direitos que acometem as pessoas privadas de
liberdade diz respeito à absoluta falta de fornecimento adequado da alimentação. Esse
fator, além de violar direito fundamental básico (conforme artigo 6º, caput, da Constituição
Federal) e diversos outros dispositivos do ordenamento jurídico, põe em grave risco a
saúde e a vida dessas pessoas, tendo em vista que não há fornecimento de quantidade
suficiente e de qualidade adequada.
Baseando-se nas orientações do Consea, o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) editou a Resolução nº 3, de 5 de outubro de 2017, que regula a
prestação de serviços de alimentação e nutrição às pessoas privadas de liberdade e aos
trabalhadores no sistema prisional. De acordo com a Resolução:
Art. 1º - A Alimentação e Nutrição das pessoas privadas de liberdade
regem-se pelas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN) e pela Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (PNSAN) e deve garantir:
I - a promoção da alimentação adequada e saudável,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros,
que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares
saudáveis, contribuindo para a manutenção da saúde, em
conformidade com a faixa etária, inclusive dos que necessitam de
atenção nutricional específica.
(...)
Art. 3º - As refeições oferecidas deverão ser planejadas para cobrir,
100% das necessidades nutricionais diárias dos indivíduos e grupos
atendidos.
§ 1º Considerando o Guia Alimentar para a população brasileira, as
refeições
deverão
ser
feitas
em horários regulares,
preferencialmente em companhia. Às pessoas privadas de liberdade,
deverão ser ofertadas, minimamente, cinco refeições diárias: o
desjejum, o almoço, o lanche, o jantar e a ceia. Os cardápios devem ser
calculados com base nas recomendações (e alterações posteriores) da
Organização Mundial da Saúde – OMS (...)
§ 7º - Os cardápios deverão oferecer, no mínimo, cinco porções de
frutas, verduras e/ou legumes in natura por dia (400g/dia) nas
refeições ofertadas, sendo que as bebidas à base de frutas não
substituem a oferta de frutas in natura.

Conclui-se, portanto, que, para que seja cumprida a Resolução supracitada, é
necessário que as pessoas presas tenham acesso a pelo menos cinco refeições em um
período de 24 horas, composta de maneira variada, constituída de frutas, verduras e
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legumes. de modo que possam consumir os nutrientes e calorias vitais para sua saúde, de
acordo com a seguinte tabela nutricional:

Os dados levantados pela atuação deste Núcleo Especializado de Situação
Carcerária demonstram, no entanto, como o direito à alimentação das pessoas presas é
sistematicamente violado pelo Estado de São Paulo. Levantamento feito por este núcleo
especializado com base nos relatórios de inspeções de 126 unidades prisionais do estado
indica o fornecimento de apenas três refeições diárias na esmagadora maioria dos
estabelecimentos (80%).
Além disso, verifica-se a ocorrência de intervalos inadmissíveis entre as refeições,
em especial entre a janta de um e o café da manhã do dia seguinte, acarretando
em períodos de jejum desumanos:

Período entre o jantar e Nº de unidades
o café da manhã

prisionais
%

9hs-10hs

1

0,8%

10hs-11hs

2

1,5%

12hs-13hs

11

8,5%

13hs-14hs

32

24,6%

14hs-15hs

48

36,9%

15hs-16hs

18

13,8%

16hs-17hs

2

1,5%

18hs-19hs

1

0,8%

19hs-20hs

1

0,8%
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Não informado

14

10,8%

Total

130

100%

Observa-se, assim, que a média de jejum é bastante elevada, superior a 12
horas em maior parte das unidades prisionais inspecionadas e, pior, há muitas
unidades que mantém um jejum de 1h/16h, desobedecendo-se o fornecimento da
alimentação em horários regulares.
No que toca à qualidade, em diversas inspeções realizadas pelos estabelecimentos
prisionais do estado, foi possível constatar a precariedade da alimentação, que não conta
com variedade de nutrientes suficientes para fazer frente à necessidade diária de um ser
humano. É corriqueiro o fornecimento de refeições baseadas majoritariamente por
carboidratos, havendo quantidade insuficiente de proteína e outros nutrientes essenciais,
além de uma baixa variedade na alimentação que permita uma dieta balanceada conforme
o necessário para evitar impactos deletérios na saúde.

(Alimentação servida na Penitenciária de Piracicaba, no dia da inspeção realizada em 14.12.2020)
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(almoço servido no Centro de Detenção Provisória de Piracicaba no dia 29.01.2021)

(Cardápio servido no CPP de Valparaíso no dia da inspeção – ausência de furtas e verduras, poucos
nutrientes, jejum prolongado)

A respeito da ausência de variedade e nutrientes suficientes, no Centro de
Progressão Penitenciária de Campinas (regime semiaberto): de 147 refeições, nota-se que
em 103 delas não foram fornecidas frutas, legumes ou verduras, ou seja, em mais de
2/3 das oportunidades não se forneceu alimentação balanceada. Chama a atenção, no que
se relaciona ao cardápio desta unidade prisional, que, dos dias 31/08/2020 a 06/09/2020,
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há a previsão de 3 dias (sexta, sábado e domingo) com fornecimento de apenas arroz e
feijão no almoço e jantar sem qualquer complementação.
Desta forma, ilustra-se a completa violação ao direito da pessoa presa em ter
alimentação adequada.

f) Da integridade física
O fundamento primordial da República Federativa do Brasil, expresso em sua
Constituição de 1988, é o da dignidade da pessoa humana. Tal assertiva depreende-se de
seu artigo 1º, inciso III, in verbis:
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: (...) III - A dignidade da pessoa humana
(grifamos).
Assim, é direito de toda pessoa presa ter respeitada sua dignidade como todo e
qualquer cidadão.
Da mesma forma, estabelece a Constituição Federal que:
Art. 5º (...)
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;

Para não haver qualquer dúvida, a Constituição assegura expressamente às
pessoas presas o respeito à integridade física e moral:
Art. 5º (...)
XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e
moral;
XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do
art. 84, XIX;
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(...)
c) de trabalhos forçados;
(...)
e) cruéis;
Não há margem para que se permita a prática de tratamento degradante, cruel,
tortura, violência física ou psíquica em relação às pessoas presas, como se subumanas
fossem.
A própria Lei de Execução Penal, da mesma forma, garante tal proteção:
Art. 40 - Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios.
Art. 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e
anterior previsão legal ou regulamentar.
§ 1º As sanções não poderão colocar em perigo a integridade
física e moral do condenado.
§ 2º É vedado o emprego de cela escura.
§ 3º São vedadas as sanções coletivas.
A obrigação do Estado de respeitar as pessoas presas custodiadas deriva também
de tratados internacionais, que dispõem, com clareza, a esse respeito, a começar pelo Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, cujo artigo 10, item 1, determina que:
“Todos os indivíduos privados na sua liberdade devem ser
tratados com humanidade e com respeito da dignidade inerente
à pessoa humana.”
De forma análoga, a Convenção Americana de Direitos Humanos (“Pacto de São
José da Costa Rica”), adotada pelo Brasil por meio do Decreto nº 678/92, determina que:
“toda pessoa tem direito de que se respeite sua integridade
física, psíquica e moral” (artigo 5º, item 1).
“Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos
cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da
liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade
inerente ao ser humano” (artigo 5º, item 2).
“As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade
essencial a reforma e a readaptação social dos condenados”
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(artigo 5º, item 6).
Aliás, segundo Jurisprudência da CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS:
“A garantia da dignidade humana do preso é absoluta e
independe da gravidade do fato por ele praticado, não
admite derrogação nem mesmo em casos de um perigo público
que ameace a vida da nação, como é o caso do terrorismo e do
crime organizado. ‘Todo uso da força que não seja estritamente
necessário pelo próprio comportamento da pessoa detida
constitui um atentado à dignidade humana”.
Nota-se que as Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamentos de Presos
(Regras de Mandela) asseguram a integridade física das pessoas presas em seu primeiro
item:
“Regra 1
Todos os presos devem ser tratados com respeito, devido a seu
valor e dignidade inerentes ao ser humano. Nenhum preso
deverá ser submetido a tortura ou tratamentos ou sanções
cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de tais
atos, não sendo estes justificáveis em qualquer circunstância. A
segurança dos presos, dos servidores prisionais, dos prestadores
de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada”.
E continua:
“Regra 43.
1. Em nenhuma hipótese devem as restrições ou sanções
disciplinares implicar em tortura ou outra forma de tratamento
ou sanções cruéis, desumanos ou degradantes. As seguintes
práticas, em particular, devem ser proibidas: (a) Confinamento
solitário indefinido; (b) Confinamento solitário prolongado; (c)
Encarceramento em cela escura ou constantemente iluminada;
(d) Castigos corporais ou redução da dieta ou água potável do
preso; (e) Castigos coletivos.
Há diversas formas de violação à integridade física da pessoa presa, inclusive ao
se negar os demais direitos previstos no ordenamento jurídico brasileiro e aqui
exemplificados nos demais tópicos, contudo, no presente capítulo, o foco será
exclusivamente a violência direta perpetrada pelo estado em relação às pessoas presas.
Isso porque, apesar das diversas normativas em vigor que resguardam a proteção
nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br

corporal da pessoa presa, seu corpo ainda é infligido por castigos cotidianos, remetendose ao próprio período escravocrata.
A partir da compilação das entrevistas realizadas durante as atividades de
inspeção, verificou-se que, em 55% das unidades prisionais onde as pessoas foram
questionadas sobre a ocorrência de agressão por agentes penitenciários, houve a
confirmação:

São comuns relatos de agressão principalmente no momento do ingresso da
unidade prisional, quando as pessoas presas insistem em que seja prestado atendimento
médico para si ou para outrem e nas idas para cumprimento de sanção disciplinar.
No entanto, apesar da naturalização da barbárie e da violência nos
estabelecimentos prisionais, conforme relato das pessoas presas, chama ainda mais
atenção a atuação do Grupo de Intervenção Rápida (GIR).
O GIR foi instituído pela Resolução SAP nº 69, de 20 de maio de 2004, alterada
pelas Resoluções SAP nº 155, de 19 de junho de 2009 e nº 262, de setembro de 2009. Foi,
ainda, editada a Resolução SAP nº 223, de 28 de setembro de 2010, que dispõe sobre a
instituição de instrumento denominado Normas Gerais de Ação – NGA 1/2010, destinado

nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br

a regulamentar e a padronizar as funções exercidas pelos integrantes dos Grupos e das
Células de Intervenção Rápida.
No entanto, a forma de atuação do GIR não corresponde àquela prevista na
resolução da SAP, dado que
“Nascidos para uso excepcional, o Grupo e as Células de
Intervenção passaram a ser usados nos presídios paulistas de
forma cotidiana: a blitz – processo rotineiro de revistas de celas
dos presídios, em busca de objetos ilícitos e/ou de posse proibida
nas prisões – é constantemente feita sob a intervenção do GIR ou
da CIR”9.
O GIR é uma tropa de segurança que se forma para atuar como a força policial
interna corporis da SAP, isto é, um grupo de agentes de segurança penitenciária com
atuação exclusiva nas unidades prisionais para agir como uma polícia preventiva e
repressiva. Apesar de ser composto por agentes penitenciários, na prática, a função
exercida pelo GIR muito se difere daquela legalmente atribuída aos agentes, tendo em vista
que se trata de grupo altamente militarizado, com funções precípuas da polícia militar.
Na prática, o que tem se verificado é uma série de violações aos direitos das
pessoas presas perpetrado por tal grupo.
Veja-se que, em 65% das unidades prisionais inspecionadas, nas quais houve
resposta ao questionamento, houve a informação de incursão do GIR recentemente:
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Ou seja, banaliza-se por completo a própria criação - que a nosso entender é
inconstitucional, tendo em vistas atribuições precípuas da polícia militar, estabelecidas no
artigo 144 da Constituição Federal -, de modo que em 2/3 das unidades onde houve
inspeção, também teve incursão recente do GIR.
Isso, em que pese ter havido rebelião nos últimos 3 anos antes da visita de
inspeção somente em 5,4% das unidades prisionais:
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Assim, o que se percebe é o ingresso constante do GIR nos diversos
estabelecimentos prisionais, não só em situações de motins, rebeliões, mas para blitz
constantes, com o propósito informado de procurar objetos ilícitos nas celas das pessoas
presas.
Bem como é nítido o comportamento ostensivo e uma violência generalizada e de
toda sorte nessas incursões. Em apenas 1,4% das unidades prisionais onde houve o
ingresso do GIR, narrou-se não ter havido qualquer intercorrência.
Por outro lado, veja-se que, em 39,5% narrou-se agressões físicas, 24,8%
informou destruição ou confisco de pertences dos presos, xingamentos foram
narrados em 21% das inspeções, uso de cães para ameaças ou para de fato atacar os
presos com mordidas foi narrado em 20,4% das inspeções e lançamento de bombas
de gás em 19,1%.
Salientamos que ocorrências possivelmente consideradas pelas pessoas presas
como menos graves, como xingamentos ou eventualmente a utilização de spray de pimenta
por parte dos agentes do GIR, podem estar subnotificadas nesse levantamento, tendo em
vista a propensão de que os relatos se concentrem em torno das práticas que mais se
destacaram para as pessoas presas como dignas de nota ao longo das entrevistas ou mesmo
incluídas no bojo das agressões físicas, como ocorre no frequente uso de armas de
elastômero.
Foram referidas torturas ao longo da atuação do GIR de maneira específica, ainda
que numa porcentagem pequena de entrevistas (5,7%). Contudo, é importante
apontarmos que fatos que para um especialista em direito podem ser tipificados como
tortura para uma pessoa presa que se manifesta de forma leiga e coloquial podem estar
classificados como agressões físicas.
O que, de fato, se destaca destes relatos é o grau da violação que essas pessoas
presas informaram terem presenciado. Desta forma, a partir dos fatos relatados é que se
pode extrair, a partir da gravidade da situação e prática sistêmica a presença nítida de
tortura e tratamento cruel e degradante.
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(Balas de borracha localizadas durante a atividade de inspeção na Penitenciária I de Serra Azul, que foram
utilizadas pelo GIR dias antes da visita, que ocorreu em 21.09.2018)

No dia 11 de setembro de 2017, coordenadores do Núcleo Especializado de
Situação Carcerária foram à Penitenciária “Dr. Paulo Luciano de Campos”, em Avaré, a fim
de realizar visita de inspeção. No entanto, na ocasião foram impedidos de entrarem no
estabelecimento prisional pelo diretor, que alegou que não poderia liberar a entrada da
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equipe da Defensoria Pública nos pavilhões por ordem do coordenador regional, bem como
do então secretário.
Com isso e o intuito de ingressar na unidade para que pudesse de fato ser realizada
a inspeção in loco, foi realizado pedido judicial ao juízo competente, requerendo a
preservação da prerrogativa funcional, o qual foi deferido.
Quando a equipe retornou, no dia 20.09.2017, com a autorização judicial, as
pessoas presas ouvidas relataram a opressão promovida por meio do GIR, o qual
permanecia durante 24 horas do dia na unidade. Em toda e qualquer movimentação, o
GIR fica do lado de fora da cela, armados e com cachorros. Relatou-se, ademais, o uso
de balaclava e ausência de identificação dos funcionários. Relataram, na ocasião, que
estavam desde o final do mês de agosto/2017 nas celas (permaneceram nas celas, sem
saírem para o banho de sol, até 1º.05.2018). Isso porque, nos dias de chuva, têm que ficar
na chuva, durante o banho de sol, não sendo fornecido lugar coberto. Não há lugar
para se proteger das intempéries do tempo, sequer para idosos ou pessoas doentes, ainda
que exista uma marquise, que poderia ser utilizada para esse fim.
No dia 15 de agosto de 2017, foram para debaixo da marquise, pelo fato de estar
chovendo muito forte, inclusive com incidência de raios, e foram alvejados por “balas de
borracha”, bombas, socos e chutes. Conforme relato dos presos, a ordem do diretor era:
“entrou debaixo da marquise, é bala!”. O GIR teria praticado, então. diversas violações
nesse dia.
Foram fotografados diversos presos com machucados provenientes de balas de
elastômero (balas de borracha), conforme fotos abaixo, apesar de haver mais de 1 mês
quando da possibilidade da efetiva inspeção:
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Por este motivo, resolveram ficar nas celas durante quase 7 meses, sem banho de
sol, como um protesto pacífico. Nas blitz, o procedimento é ainda mais humilhante,
restando pelados e algemados, além de haver destruição dos pertences pessoais e
obrigação de correrem desnudos. Relataram, ademais, que, no dia 29 de agosto de 2017,
após intervenção opressiva do GIR, foi determinada sanção coletiva (supressão de banho
de sol, “jumbo”, sedex e visitas).
Assim, não há, como propõe a própria Resolução SAP nº 69/2004, atuação em
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situação extraordinária e de intervenção rápida, mas tarefa ordinária e permanente na
movimentação de pessoas presas. Em toda e qualquer movimentação, os agentes do GIR
ficam do lado de fora da cela, armados e muitas vezes com cachorros. Relatou-se,
ademais, o uso de balaclava (máscaras), ou seja, a ausência de identificação dos
funcionários.

II.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, tal qual requerido pela autora, aguarda-se que seja julgada

procedente a presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de modo a
reafirmar o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro e, com isso,
efetivar medidas para superação das condições sub-humanas, insalubres, degradantes e de
superlotação nos espaços prisionais, nos termos requeridos na inicial.
São Paulo, 25 de maio de 2021.
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