EXMO. SENHOR MINISTRO RELATOR DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 347, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
ADPF 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, representada pelos Defensores Públicos que ao final subscrevem,
vem, à presença de Vossa Excelência, colaborar com informações pertinentes para o
julgamento da demanda em referência.

a. DO ATUAL ESTÁGIO DA DEMANDA
A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi ajuizada
em 2015 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) buscando o reconhecimento
do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro para que
fosse assim determinada a adoção de inúmeras providências no sentido de sanar as
gravíssimas lesões a preceitos fundamentais da Constituição Federal decorrentes de
condutas comissivas e omissivas dos poderes públicos da União, dos Estados e do
Distrito Federal no tratamento da questão prisional no país.
No entanto, mesmo passados sete anos de sua propositura, a demanda ainda
se encontra pendente de julgamento definitivo, estando em vista ao Ministro
Roberto Barroso desde junho de 2021.
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Diante da relevância da matéria objeto da presente ADPF, providencial, pois,
que os Ministros deste Supremo Tribunal Federal tenham acesso a dois relatórios
produzidos pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria
Pública do estado de São Paulo. Ambos os relatórios são resultado de uma ampla
análise de dados quantitativos e qualitativos produzidos durante a realização, pelo
NESC, de mais de 150 atividades de inspeção em presídios do estado de São Paulo.
O primeiro relatório foi produzido a partir de 130 inspeções realizadas entre
2014, início das atividades de inspeção pelo Núcleo Especializado de Situação
Carcerária da Defensoria Pública do estado de São Paulo, e 2019.
O outro, produzido com o que foi relatado em 27 inspeções realizadas por esse
mesmo órgão da Defensoria Pública paulista durante os primeiros meses da
pandemia do novo coronavírus.
Para além de juntar os mencionados relatórios, pretende-se, também, destacar
algumas das mais graves violações identificadas. A ideia é justamente descortinar o
cárcere paulista, tirando-o da invisibilidade e trazendo suas mazelas à luz. As
condições degradantes com que são tratadas as centenas de milhares de pessoas
presas (e seus familiares) não devem ser escamoteadas, mas, sim, publicizadas.
No intuito de auxiliar o julgamento da presente demanda, assume-se aqui o
papel, portanto, de colaborar com dados do sistema prisional paulista, dando luz ao
contexto violador que caracteriza este sistema responsável por abrigar quase um
terço de toda a população carcerária brasileira.
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II. DA GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS NO SISTEMA PRISIONAL PAULISTA
Conforme já mencionado, São Paulo é o estado brasileiro que mais aprisiona,
hoje conta com cerca de 200 mil pessoas presas.
Como reflexo desta política intencional de encarceramento em massa, o
cenário nas unidades é de superlotação e insalubridade: as celas contam com baixa
ventilação, ausência de limpeza adequada e falta de fornecimento de itens de higiene
pessoal. O racionamento de água e a insegurança alimentar são comuns nas
unidades. Além da ausência de equipe de saúde nos moldes determinados pelo
PNAISP em todas as unidades prisionais do estado. A situação torna-se ainda mais
dramática quando a isso se soma também a pandemia da COVID-19.
A seguir, destaca-se algumas das graves violações tão presentes nas unidades
prisionais paulistas:
a) SUPERLOTAÇÃO
Entre os anos de 2014 e 2019, as inspeções evidenciaram uma superlotação
de 221% nos Centros de Detenção Provisória, 167% nas Penitenciárias e 145% nos
Centros de Progressão Penitenciária do estado.
Importante ressaltar, entretanto, que, na prática, a superlotação é ainda maior,
visto que a capacidade nominal das unidades prisionais de São Paulo leva em conta
vagas em celas que não são destinadas ao uso constante, como celas de pavilhões
disciplinares, enfermaria, medida provisória de segurança pessoal e inclusão, em
total desrespeito ao que é previsto pelo CNJ1:
1

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/03/manual-central-de-regulacao-de-vagas.pdf (pg.
57/58)
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Antes disso, contudo, a reflexão sobre o controle do espaço em
estabelecimentos penais deve se iniciar a partir de uma
conceituação inequívoca do que é uma “vaga”. As balizas deste
conceito se constituem, de um lado, com base nos aspectos
físico-estruturais dos espaços de longa permanência de pessoas
presas – celas –, e de outro, a partir da proporcionalidade e da
conexão destes espaços com outros de uso coletivo e
intermitente, bem como com os serviços providos de trabalho,
educação, saúde, entre outros.
[...]
Os espaços de longa permanência em estabelecimentos penais
são aqueles onde as pessoas presas se encontram durante a
maior parte do dia ou a integralidade deste, regularmente
referidos como celas, alojamentos ou dormitórios150. Porém,
estes espaços não necessariamente se caracterizam como vagas
para fins de definição da capacidade do estabelecimento,
particularmente porque existem celas em seções prisionais que
são utilizadas de forma transitória ou intermitente. Um exemplo
são as celas da seção de triagem e admissão de presos recémingressos à unidade, onde permanecem algumas horas ou
alguns dias para cadastramento interno, exames médicos, entre
outros. Outro exemplo são celas incorporadas ao setor de saúde
ou enfermaria, nas quais podem ser alojados presos
temporariamente para administração de medicação ou
tratamento. Ainda, outro espaço que não pode ser contabilizado
como vaga são as celas de isolamento ou “castigo”, uma vez que
seu uso se circunscreve a um prazo máximo previsto na
legislação penal, constituindo espaços de ocupação
intermitente. Merecem especial atenção os espaços destinados
à proteção da integridade física de pessoas que, caso
acomodadas entre a população geral, estariam sob risco. Celas
nestes espaços são comumente denominadas de "seguro" e
tendem a implicar piores condições de detenção.
Logo, somente pode ser considerada como “vaga” a área dentro
daquela cela ou dormitório destinado a uma permanência de
cunho duradouro dentro das rotinas prisionais regulares, tais
como as celas situadas nos pavilhões comuns.

De todo modo, tem-se que a superlotação se apresenta como uma marca
característica das unidades paulistas, em que presos têm de conviver, todos os
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dias, com os problemas dela decorrentes. Os ambientes são pouco higiênicos e a
ausência de luz e ventilação são a regra.
A situação aqui exposta coloca o Brasil em desconformidade a todo o sistema
internacional de proteção dos direitos humanos, trazendo, inclusive, a possibilidade
de condenação do país nas cortes internacionais.
Casos similares já levaram à condenação de Estados na Corte Interamericana
de Direitos Humanos, a exemplo do caso “Montero Aranguren y otros (Retén de Catia)
vs. Venezuela”2, sentenciado em 05/07/06. Na hipótese, a Corte, entendendo que a
superlotação, ao afetar negativamente diversos aspectos do aprisionamento (como
higiene, privacidade, segurança, acesso à saúde, etc.), afronta o art. 5.2 da Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos, condenou o Estado venezuelano, dentre outras
obrigações, a:
“asegurar que toda persona privada de su libertad viva en
condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se
encuentren, inter alia: a) un espacio lo suficientemente amplio
para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz
natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente
privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas,
oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas,
laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y
readaptación social de los internos.”

Fazendo referência ao Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura de Penas
e Tratamentos Desumanos ou Degradantes, a Corte Interamericana ainda pontuou
que um espaço menor que 7 m2 para cada pessoa presa configura, por si só,
uma ilegalidade:

2

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_150_esp.pdf
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“La Corte toma nota de que según el Comité Europeo para la
Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o
Degradantes (en adelante “el CPT”), una prisión sobrepoblada se
caracteriza por un alojamiento antihigiénico y restringido, con
falta de privacidad aun para realizar actividades básicas tales
como el uso de las facilidades sanitarias; (...). Por otro lado, la
Corte Europea de Derechos Humanos consideró que un espacio de
cerca de 2m² para un interno es un nivel de hacinamiento que en
sí mismo era cuestionable a la luz del artículo 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y no podía considerarse como un
estándar aceptable, y que una celda de 7 m² para dos internos era
un aspecto relevante para determinar una violación de mismo
artículo. En el mismo sentido, la Corte Europea consideró que en
una celda de 16.65 m² en donde habitaban 10 reclusos constituía
una extrema falta de espacio.”

O quadro de superlotação torna-se ainda mais preocupante quando associado
à propagação da COVID-19. Das 27 unidades prisionais inicialmente inspecionadas
durante a pandemia, 81,48% (23 delas, portanto) estavam superlotadas. Na maior
parte, a taxa de ocupação era superior a 150%.
Observa-se, portanto, que a superlotação não apenas permanece como uma
marca crônica do sistema prisional paulista, como também, somada à disseminação
do novo Coronavírus, tornou o quadro ainda mais preocupante.
Tal como evidenciado no Relatório intitulado “Inspeções em Presídios Durante
a Pandemia da COVID-19”:
“O retrato é assustador. As pessoas presas ficam, literalmente,
amontoadas umas em cima das outras, uma vez que algumas celas
não têm espaço para que todas fiquem deitadas, sendo obrigadas
a dividir a mesma lâmina de espuma para dormir, conforme foto
que segue”.
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b) DIREITO À ALIMENTAÇÃO
A despeito de a Constituição Federal prever, em seu art. 6º, a alimentação como
um direito social básico de todo e qualquer cidadão, impera a chamada pena de fome
no sistema prisional paulista.
Há total precariedade na alimentação fornecida, seja em relação à quantidade,
seja em relação à qualidade dos alimentos.
Especificamente em relação ao número de refeições diárias, em praticamente
todas as unidades prisionais são fornecidas apenas três refeições por dia, ainda que
a Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, editada
em 5 de outubro de 2017, seja expressa ao estabelecer a obrigatoriedade de serem
fornecidas, ao menos, cinco refeições diárias:
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,
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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 (...).

Para além da irregularidade no número de refeições ofertadas, o horário de
fornecimento das refeições também deve ser questionado, posto que implica, via de
regra, um jejum forçado de 14 a 15 horas.
Em razão da entrega prematura do jantar, as pessoas presas são obrigadas a
permanecer em jejum por um longo período de tempo, o que piora ainda mais as
condições degradantes do aprisionamento. A pena privativa de liberdade assume
assim a forma de uma pena de fome.
Já em relação à qualidade das refeições, a regra é a pouca quantidade e o baixo
teor nutritivo, com refeições compostas majoritariamente por carboidratos. Não só
os gêneros alimentícios adquiridos pelas unidades são insuficientes para o preparo
de todas as refeições, como também prevalece a quase ausência de frutas,
verduras e legumes.
Observa-se, com isso, que o quadro alimentar das pessoas presas é bastante
prejudicado: a alimentação em apenas três momentos do dia, somada a um
jejum forçado de 14 a 15 horas e a refeições com pouca quantidade de proteína
animal e baixo teor nutritivo impacta negativamente a própria imunidade das
pessoas presas, que, pouco alimentadas, tornam-se mais suscetíveis a contraírem
doenças.
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Acostado a presente petição, sobre esse ponto também de maneira ilustrativa,
seguem cardápios da Penitenciária 3 de Hortolândia3 e Centro de Progressão
Penitenciária de Campinas4.
Em relação a ambos é nítido o desrespeito à normativa do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária indicada, tendo em vista que ambos comprovam
a insuficiência da alimentação por conta da limitação em 3 refeições diárias (café da
manhã, almoço e jantar) quando a Resolução nº 3, de 5 de outubro de 2017, afirma
que seriam necessárias 5 refeições.
E pior, sequer respeitam a normativa do próprio estado de São Paulo
corriqueiramente indicada pelas administrações das unidades prisionais como
parâmetro para o fornecimento de alimentação, a Resolução n. 16, SAM/SP
(https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Servicos_UI/CadTerc/UI_sVolumeItemRelaciona.
aspx?volume=5&anexoID=574 – anexo IV).
Analisando os cardápios apresentados de 42 refeições da Penitenciária 3 de
Hortolândia, nota-se que em 14 delas não foram fornecidas nem frutas, nem
legumes, nem verduras (isso sem considerar as ocasiões em que somente um desses
alimentos foi ofertado), ou seja, em 1/3 das oportunidades não se fornece
alimentação balanceada e desrespeita-se, como dito, não só a Resolução n. 04/2017
do CNPCP, mas também as normativas pertinentes ao tema do próprio ESTADO DE
SÃO PAULO que estabelecem a quantidade de cada alimento nas refeições servidas
e o número de refeições diárias.
A mesma proporção se observa com a análise do cardápio do Centro de
Progressão Penitenciária de Campinas: de 147 refeições, nota-se que em 103 delas
3
4

Doc. – Cardápio da Penitenciária III de Hortolândia
Doc. – Cardápio do Centro de Progressão de Pena de Campinas
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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 há a previsão de 3 dias (sexta, sábado e domingo) com fornecimento
de apenas arroz e feijão no almoço e jantar.
Ainda com base nessa normativa estadual, muito mais tímida do que as
emanadas de órgãos técnicos, mas que propalam como respeitada nas unidades
prisionais, é corriqueira a observação de que os gêneros alimentícios adquiridos
pela unidade prisional não são suficientes para preparo de refeições de acordo com
a referida resolução para todas as pessoas presas nos estabelecimentos (isso
desconsiderando que parte desses alimentos são destinados aos funcionários da
unidade prisional).
Não obstante a clara violação de diversos dispositivos legais, observa-se que a
superação desse cenário violador não se encontra no rol de prioridades do poder
público. Tal como exposto no Relatório intitulado “Diagnóstico das Inspeções do
Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do estado de São
Paulo (2014-2019)”, foi realizado um total de 82 requerimentos relativos ao direito
à alimentação em 38 pedidos de providências instaurados perante a Corregedoria
de Presídios: dos 78 pedidos já apreciados judicialmente, nenhum deles chegou
a ser deferido.
c) DIREITO À ÁGUA
A água é um bem jurídico essencial à manutenção da vida humana, sobretudo
daqueles que já têm inúmeros de seus direitos fundamentais violados, como é o caso
das pessoas em situação de prisão.
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O direito ao saneamento básico, que compreende o acesso à água, é universal,
extensível, portanto, a todos os cidadãos, consoante o art. 2º da Lei n. 11.445/2007,
que afirma que o princípio da universalização é o que rege o fornecimento de água.
A despeito disso, duas marcas do sistema prisional do estado de São Paulo são
o racionamento de água e a falta de banho quente.
Das 157 inspeções realizadas entre os anos de 2014 e 2021, em somente 46
unidades prisionais não havia racionamento. Assim, em 70,70% dos locais
visitados, o acesso à água era negado aos presos em algum período do dia. O
racionamento é, portanto, prática recorrente no cárcere paulista.
Nesse sentido, providencial a passagem do Relatório “Inspeções em Presídios
Durante a Pandemia da COVID-19”:
“A título ilustrativo, na Penitenciária Masculina de Sorocaba II, as
pessoas presas relataram que a água é liberada por apenas 45
minutos por dia, o que as obriga a dividir o recurso com
outras 20 pessoas no período. Em outras unidades, este tempo
é um pouco maior, mas, ainda assim, insuficiente para as
necessidades diárias e básicas de higiene. No CDP II de Pinheiros,
a água é fornecida pelo período de 1 a 2 horas por dia.”

Ainda mais assustadora é a postura do Juízo Corregedor ao fechar os olhos à
gravidade do problema, tal como observado no Pedido de Providências nº 100020348.2019.8.26.0496, em que, mesmo a própria direção da Penitenciária Masculina de
Serra Azul II admitindo a prática do racionamento, o juízo entendeu estarem sendo
observados os direitos das pessoas presas atinentes à oferta de água:
“Esta unidade prisional encontra-se atualmente vivenciando uma
situação extremamente delicada a respeito do abastecimento de
água. Dos dois poços semiartesianos existentes originariamente,
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apenas um encontra-se em funcionamento e, mesmo assim, em
condições problemáticas em face do tempo de uso (...).
Atualmente e até que seja solucionado não resta outra
alternativa à esta direção senão fazer um racionamento de
água em horários previamente planejados.” (manifestação da
direção da unidade prisional)
“Com efeito, as informações trazidas pelo Sr. Diretor da unidade
prisional dão conta de que os direitos dos detentos estão sendo
observados.” (decisão judicial)

Nesse sentido, outra decisão similar diz respeito ao Centro de Ressocialização
Masculino de Itapetininga. A partir do relato das pessoas presas e da observação
direta (como ligar a torneira e não sair água), a Defensoria pleiteou o fornecimento
ininterrupto de água no Pedido de Providências nº 1000306-77.2019.8.26.0521.
Em resposta, a própria Secretaria da Administração Penitenciária confessou o
racionamento de água na unidade, inclusive descrevendo os horários em que ele
ocorreria. O Juízo Corregedor, porém, negou o pedido da Defensoria:
“Referente ao racionamento de água, cumpre esclarecer que não
há racionamento, o que ocorre é o uso responsável e consciente de
um recurso natural, que aliás, é objeto de discussões e campanhas
no mundo todo, e que não poderia ser diferente em um
estabelecimento da Administração Pública. (...)
De segunda-feira à sexta-feira é liberdade água para todos
nos seguintes horários: das 05h00 às 08h00 – das 11h00 às
13h00 – das 16h00 às 19h00 – das 21h00 às 23h00. Aos
sábados e domingos a água somente é fechada à noite, ficando
liberdade durante todo o dia.” (manifestação da SAP)
“Conforme informações prestadas pela unidade prisional, verifico
que não há racionamento diário de água, mas sim a utilização
responsável e consciente do recurso, sendo o fornecimento
controlado conforme a necessidade de uso pela população
carcerária.” (decisão judicial)
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Ao lado do racionamento de água, a falta de banho quente nas unidades, ainda
que comumente camuflada pela SAP, também é uma marca do cárcere paulista.
Justamente em função disso que o NESC, em 19 de setembro de 2013, ajuizou
a Ação Civil Pública n° 1003644-18.2013.8.26.0053, a fim de exigir o fornecimento
de banho em temperatura adequada às pessoas presas nas unidades prisionais de
todo o estado.
Até hoje, porém, mesmo que passados quase nove anos da tramitação do feito,
a apelação interposta pela Fazenda estadual ainda pende de julgamento.
Neste ínterim, os presos seguem sem a garantia de banho quente. Segundo os
dados do Relatório “Inspeções em Presídios Durante a Pandemia da COVID-19”, com
exceção da Penitenciária Feminina da Capital, nenhuma unidade prisional de São
Paulo oferta banho aquecido a todas as pessoas presas de maneira adequada.
O que a Secretaria da Administração Penitenciária vem fazendo é a colocação
de, no máximo, quatro chuveiros com água aquecida nos pátios das unidades
prisionais,

número esse

insuficiente

para

fazer

frente

à

lotação

dos

estabelecimentos e às necessidades dos presos, sobretudo em períodos de baixa
temperatura.
A colocação de chuveiros em pátios coletivos somente mascara o problema.
Em não sendo possível o banho nas próprias celas, os presos deixam de utilizar o
recurso nos períodos mais frios do dia, haja vista que a saída das celas ocorre apenas
durante o banho de sol. Às pessoas presas é mais uma vez imposta pena mais
severa àquela originalmente aplicada pelo julgador.
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d) DIREITO À SAÚDE
Por conta de a pessoa presa conservar todos os direitos não atingidos pela
perda da liberdade, é dever de todas as autoridades garantir o respeito a sua
integridade física e moral, resguardando-se, nesse sentido, também o direito do
preso à saúde, nos termos dos arts. 6° e 196 da Constituição Federal.
Especificamente em relação à população privada de liberdade, os parâmetros
mínimos de atendimento encontram-se previstos na Portaria Interministerial n. 1,
de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde das
Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), e também na Portaria n. 482/2014 do Ministério da Saúde.
Dentre outros aspectos, tal política, devidamente aderida pelo estado de São
Paulo, determina qual a quantidade de profissionais de saúde que devem compor as
equipes mínimas de saúde nas unidades prisionais, a depender do tamanho de sua
população.
A despeito disso, o conjunto das inspeções realizadas entre os anos de 2014 e
2021 revelou que nenhuma das unidades possui equipe mínima de saúde
completa nos moldes da PNAISP. O quadro torna-se ainda mais dramático quando
se observa que, mesmo em meio a uma pandemia, 48,1% dos estabelecimentos
inspecionados não contavam sequer com um médico para prestar
atendimento.
Além da significativa falta de profissionais da área da saúde, na maior parte
dos locais de aprisionamento são frequentes os relatos de dificuldade na obtenção
de atendimento. Por diversas vezes, a solicitação de assistência é deliberadamente
ignorada, como destacado no Relatório intitulado “Inspeções em Presídios Durante
Rua Líbero Badaró, 616, 3º andar, Centro, São Paulo, SP – CEP 01008-000 –
e-mail: nucleo.carceraria@defensoria.sp.def.br
14

a Pandemia da COVID-19”, em relação ao CDP Masculino de Mauá:
“Na maior parte dos casos, é necessário gritar bater nas grades
para solicitar atendimento, sendo que os agentes muitas vezes
proferem xingamentos e ameaças de castigos caso continuem a
exigir atendimento médico. Em especial após a pandemia, se já
era de todo difícil ser encaminhado para o atendimento ao
pronto-socorro para atendimento, houve uma redução ainda
maior.”

Também é frequente a queixa quanto à oferta insuficiente de medicamentos.
Via de regra, as pessoas presas destacam que paracetamol e dipirona são os únicos
medicamentos fornecidos para qualquer tipo de enfermidade.
Digno de nota, também, a quantidade de pessoas que fazem uso de bolsa de
colostomia e sonda e não recebem tratamento adequado para higiene e troca dos
equipamentos.
Diante desse cenário de violações, a regra é, uma vez mais, a inércia do poder
público. Como destacado no Relatório das inspeções de 2014 a 2019, dos 86
pedidos judiciais relacionados ao direito à saúde, apenas 5 deles foram
deferidos. Observa-se, assim, uma verdadeira conivência das autoridades com o
quadro dramático do cárcere paulista.
e) DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA
A Constituição Federal é expressa ao colocar a dignidade da pessoa humana
como um fundamento primordial da República Federativa do Brasil:
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
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fundamentos: (...) III – a dignidade da pessoa humana.

Não havendo margem para dúvidas, a Constituição Federal ainda se propõe a
expressamente assegurar às pessoas presas o respeito à integridade física, conforme
art. 5º:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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;
c) de trabalhos forçados;
e) cruéis;

É indiscutivelmente vedada, portanto, a prática de tratamento degradante e
cruel, tortura e violência física ou psíquica em relação às pessoas presas. É obrigação
do Estado, assim, respeitar as pessoas por ele custodiadas.
Todavia, são comuns relatos de agressão, sobretudo no momento de inclusão
no sistema. Das 157 unidades inspecionadas entre os anos de 2014 e 2021, em 90
delas as pessoas presas confirmaram a ocorrência de agressões perpetradas por
agentes penitenciários.
Apesar da naturalização da barbárie e da violência vivenciadas nos locais de
aprisionamento, chama ainda mais atenção a atuação do Grupo de Intervenção
Rápida (GIR). 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 262, de 28 de setembro de
2009, o grupo foi criado para conduzir operações como:
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“revistas especiais em celas e demais dependência para
localização de armas de fogo, aparelhos de telefonia móvel
celular, drogas, outros objetos não permitidos e túneis; combate a
movimentos de indisciplina, revoltas, motins, rebeliões e
tentativas de fugas; remoção de interna de presos e demais
atividades dessa natureza.”

A despeito da função que lhe fora legalmente atribuída, o GIR vem perpetrando
uma série de violações aos direitos das pessoas presas. A título de nota, por exemplo,
levantamentos realizados por este Núcleo nos últimos anos apontam que, além de
agressões, tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes, uma violação de
direito também perpetrada pelos agentes consiste na destruição e na subtração de
pertences pessoais dos presos.
Valendo-se da força, o GIR extrapola sua competência funcional para humilhar
e desumanizar aqueles que se encontram em situação de prisão. O ingresso do GIR
nos diversos estabelecimentos prisionais não se restringe a situações de motins e de
rebeliões. Pelo contrário, a incursão é, na verdade, constante.
Das 130 unidades inspecionadas entre 2014 e 2019, em 98,6% delas em que
houve a incursão do GIR foram narradas violações de direitos, como agressões
físicas, xingamentos, dentre outras humilhações.
Tais agressões, muitas vezes, podem ser visualizadas nos próprios corpos das
vítimas:
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Ainda que as violações sejam visíveis, inclusive a olho nu, os esforços para ver
esse cenário superado mostram-se pouco efetivos. Dos 35 pedidos judiciais feitos
em relação ao tema, apenas 2 foram deferidos, ambos relativos à Penitenciária
Masculina I de Avaré. O primeiro deles consistiu na oitiva judicial de pessoas presas
para que pudessem relatar atos de violência praticados pelo GIR; o segundo, por sua
vez, dizia respeito à submissão de pessoas com lesões aparentes ao exame de corpo
de delito. Importante destacar, todavia, que este último pedido foi apenas deferido
4 meses após sua formulação, muitos dias depois, portanto, das agressões, ocasião
em que a maioria esmagadora das marcas já não eram mais tão evidentes.
De todo modo, seja em casos de abusos mais evidentes, seja em situações mais
sutis de violação de direitos, a postura do Judiciário paulista tem sido de referendar
as práticas violentas.
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f) DIREITO À ASSISTÊNCIA MATERIAL
A rotina de higiene é um dos passos fundamentais à garantia da sobrevivência
das pessoas presas no espaço do cárcere, uma vez que contribui para prevenção de
doenças e, consequentemente, para preservação da boa saúde.
No que tange à garantia deste direito à assistência material, a Lei de Execução
Penal, bem como as Regras de Mandela – tal como intituladas as Regras Mínimas das
Nações Unidas para Tratamento de Reclusos –, estabelecem de forma expressa que:
Art. 12, LEP. A assistência material ao preso e ao internado
consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas.
Art. 13, LEP. 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.
Regra 18, Regras de Mandela.
1. Deve ser exigido que o preso mantenha sua limpeza pessoal e,
para esse fim, deve ter acesso a água e artigos de higiene,
conforme necessário para sua saúde e limpeza.
Regra 19, Regras de Mandela.
1. Todo preso que não tiver permissão de usar roupas próprias
deve receber roupas apropriadas para o clima e adequadas para
mantê-lo em boa saúde. Tais roupas não devem, de maneira
alguma, ser degradantes ou humilhantes.
2. Todas as roupas devem estar limpas e ser mantidas em
condições adequadas. Roupas íntimas devem ser trocadas e
lavadas com a frequência necessária para a manutenção da
higiene.

Os itens e a quantidade de entrega e reposição especificamente encontram-se
ainda previstos na Resolução n° 4/17, do CNPCP:
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A realidade, entretanto, é muito distante do que se encontra estabelecido nas
normativas.
Nas 130 inspeções objeto de análise do Relatório “Diagnóstico das Inspeções
do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública do estado de
São Paulo (2014-2019)”, 69% dos presos entrevistados afirmaram não receber
sequer sabonete todas as vezes que necessitam. De um modo mais geral,
inclusive, mais da metade afirmou não haver reposição de peças de roupa. Devido à
falta de reposição, chama atenção, ainda, a péssima qualidade do vestuário.
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A título exemplificativo, cita-se, aqui, o Centro de Progressão Penitenciária de
Valparaíso, que contava, no ano de 2017, com uma população de 1.769 pessoas
presas. Mensalmente eram distribuídos, todavia, 145 sabonetes, 125 escovas de
dente, 200 pastas de dente, 406 aparelhos de barbear e 2560 rolos de papel
higiênico.
A lista acima revela de forma evidente a escassez material: apenas 8,19% dos
presos receberam sabonete, 11% pasta de dente, 7% escova de dente e 22,9%
aparelho de barbear. Em relação ao papel higiênico, a média foi de 1,2 rolos por mês
para cada. E, infelizmente, a quantidade de itens entregues neste presídio não foge
à regra dos demais estabelecimentos paulistas.
Mais uma vez de maneira exemplificativa, junta-se aos autos documentos e
informações relativos às seguintes unidades: a) Penitenciária de Bernardino de
Campos; b) Penitenciária 3 de Hortolândia; c) Penitenciária 1 de Guareí; d)
Penitenciária de Cerqueira César e, e) Centro de Progressão Penitenciária de
Campinas.
Na Penitenciária de Bernardino de Campos, cujo relatório de inspeção segue
em anexo5, 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 que segue juntado6, para uma população média de 1350

5

Doc. – Relatório da inspeção na Penitenciária de Bernardino de Campos
Doc. – Informação sobre quantidade de papel higiênico distribuído em 2019 na Penitenciária de
Bernardino de Campos
6
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pessoas foram distribuídos no ano de 2019 (destacando que nem todas foram
destinadas para a população presa), 506 unidades de papel higiênico.
Já na Penitenciária 3 de Hortolândia, a unidade, 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 mês7. Considerando que são custodiadas no
estabelecimento 1500 pessoas e essa média, somente a cada 20 meses haverá
reposição, o que, a toda evidência, desrespeita as normas do CNPCP e é totalmente
desarrazoado, ficando clara a insuficiência dessa entrega.
Sobre a situação dos laminados de espuma, exemplifica-se com a situação
encontrada na Penitenciária 1 de Guareí8, onde, conforme observado diretamente
pela equipe da Defensoria Pública que realizou a inspeção, uma vez que as visitas de
inspeção das unidades prisionais feitas pela instituição exigem a entrada nos locais
de aprisionamento, não apenas visita da área administrativa, os colchões estão em
péssimo estado de conservação, não apenas rasgados, o que ocorre pela péssima
qualidade e pelas péssimas condições das celas (umidade, principalmente). Lembrese que os laminados, por conta da superlotação, precisam ser estendidos no chão,
onde a água do banheiro, em razão dos problemas hidráulicos, chega e onde dezenas
de pessoas precisam circular em um espaço diminuto.
Aliás, as lâminas de espuma (nome correto, tendo em vista que não se trata
de colchão, conforme nomenclatura da própria empresa que as fornece) tem uma
qualidade péssima e densidade inadequada, o que faz com que se deteriorem
rapidamente, principalmente, como pontuado, no ambiente em que precisam ser
usados. Assim, pela opção de compra de um produto de péssima qualidade, é preciso
7
8

Doc. – Itens de higiene na Pen. III de Hortolândia
Doc. - Relatório de inspeção da Penitenciária I de Guareí
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que a reposição seja constante e não na forma como se dá na unidade prisional em
questão que fornece, em média, a cada 15 meses, levando em conta a informação
prestada pela direção9 de que em um mês forneceram 122 lâminas de espuma (para
1877 presos, esse número por mês somente garantirá a troca do colchão em 15
meses), tudo isso no pedido de providências n. 1000151-74.2019.8.26.0521.
No tocante a dois itens básicos, sabonete e camiseta, a situação da
Penitenciária de Cerqueira Cesar10 serve como ótimo exemplo do que o estado
entende como entrega suficiente desses itens, conforme informações prestadas pela
unidade11 no pedido de providências n. 1000008-81.2020.8.26.0026. Em relação ao
fornecimento de camisetas, foram entregues tão somente 1.086 camisetas durante
todo o ano de 2019. Assim, não houve sequer a entrega de 1 camiseta por pessoa
presa. O mesmo ocorrendo com os demais itens, como, por exemplo, a entrega de
4,7 sabonetes por pessoa presa em 2019!
Em decorrência de inspeção no Centro de Progressão Penitenciária de
Campinas12 também se instaurou o pedido de providências n. 000653156.2020.8.26.0502 que, dentre outros temas, questiona a precaridade de assistência
material. Segundo informe da direção da unidade prisional13 em 4 meses foram
comprados: a) 4675 unidades de sabonetes, ou seja, média de 1168 sabonetes por
mês. Considerando a capacidade da unidade prisional (2080 presos) temos que cada
preso teve 0,56 sabonete por mês, quantidade que é evidentemente insuficiente; b)
3800 unidades de escova dental, ou seja, 950 escovas por mês, motivo pelo qual é
possível se falar que temos 0,45 escovas mês por preso. A qualidade da escova
permite inferirmos que ela não dura um mês, motivo pelo qual o valor
9

Doc. - Informação sobre colchões na Pen. 1 de Guareí.
Doc. - Relatório de inspeção Penitenciária de Cerqueira Cesar
11
Doc. - Informações sobre assistência material na Pen. Cerqueira César
12
Doc. – Relatório de Inspeção no Centro de Progressão de Pena de Campinas
13
Doc. – Informações prestadas pela direção sobre itens de higiene no CPP de Campinas
10
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informado é relevante; c) 1296 unidades de creme dental, o que equivale a 324
unidades mensais, o que significa 0,15 unidades creme dental/mês por preso. A
qualidade do objeto e a quantidade fornecida por preso (0,15 pastas/mês) nos
permite concluir, sem muita dificuldade, pela insuficiência; d) 4800 unidades
de aparelho de barbear, o que equivale a 1200 unidades por mês e 0,57 unidades
mês por preso. A qualidade do aparelho de barbear deixa evidente que a quantidade
é insuficiente, ainda mais quando é certo que os presos são obrigados a manter a
barba feita, sob pena de sanção disciplinar; e e) 15128 rolos de papel higiênico, ou
seja, 3782 rolos mensais, ou 1,8 rolo de papel higiênico por mês por preso. Isso se
os rolos não forem utilizados também pelos servidores. Nem é preciso perquirir
muito acerca da qualidade do material, o que torna ainda mais evidente a
insuficiência da quantidade adquirida. Dessa forma, está absolutamente
comprovada a completa ausência dos itens básicos, desobedecendo-se a própria
Resolução 26/2013, da SAP.
A despeito da situação dramática, não se observa qualquer ação positiva das
autoridades. Foram feitos 57 pedidos judiciais sobre assistência material e nenhum
deles chegou a ser deferido pelos respectivos juízos, com base nas mais diversas
argumentações, argumentações essas, em sua maior parte, contrárias às normativas
específicas e à própria LEP.

g) DIREITO AO BANHO DE SOL
É direito da pessoa presa permanecer ao livre, durante determinado período
do dia, o que se convencionou chamar de direito ao banho de sol. O resguardo desse
direito é de extrema importância, como forma não apenas de recreação e interação
entre os presos, mas, sobretudo, de preservação de sua saúde física e mental.
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Nesse sentido, dispõem as Regras de Mandela:
Regra 23
1. Todo preso que não trabalhar a céu aberto deve ter pelo menos
uma hora diária de exercícios ao ar livre, se o clima permitir.
2. Jovens presos, e outros com idade e condições físicas adequadas,
devem receber treinamento físico e de lazer durante o período de
exercício. Para este fim, espaço, instalações e equipamentos
devem ser providenciados.

A Lei de Execução Penal, por sua vez, apenas refere-se ao banho de sol quando
preceitua que tal direito é garantido, por 2 horas diárias, às pessoas presas que estão
em regime disciplinar diferenciado (RDD):
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui
falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina
internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou
estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar
diferenciado, com as seguintes características:
IV – direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias
para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que
não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

Ora, se mesmo para quem está em pior situação (de RDD) há o direito a 2 horas
diárias de banho de sol, por óbvio que as demais pessoas presas também possam
gozar de banho de sol ao menos por igual período.
Entretanto, apesar da obviedade, de acordo com as respostas obtidas nas 130
unidades inspecionadas entre 2014 e 2019, na maior parte delas, o banho de sol no
setor do convívio girava em torno de apenas 6 horas diárias, restando as pessoas
trancadas por 18 horas ao dia.
A situação é ainda mais dramática no caso dos setores de “castigo”, “seguro” e
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“inclusão”. Apesar da previsão da LEP e da decisão deste Supremo Tribunal Federal
no habeas corpus coletivo nº 172.136/SP, impetrado pelo NESC, de relatoria do Min.
Celso de Mello, que determinou o banho de sol de ao menos 2 horas diárias em todos
os setores das unidades prisionais, é uma prática comum não haver oferta de banho
sol nos setores de “castigo”, “seguro” e “inclusão”.
As pessoas alocadas nestes setores são assim obrigadas a permanecer em celas
pequenas, com pequena circulação de ar, sem iluminação artificial e/ou natural, em
verdadeiras masmorras.
Nesse sentido, frases como “Se você for em um zoológico, doutor, os animais
serão mais bem tratados do que a gente” resumem bem a situação vivenciada
dentro do sistema paulista. Esta, mais especificamente, foi dirigida à equipe deste
Núcleo Especializado durante atividade de inspeção realizada no interior do estado
de São Paulo.

III. CONCLUSÃO
Inegável, como exposto acima e melhor detalhado nos relatórios que seguem
em anexo, que as condições de aprisionamento no estado de São Paulo são
degradantes e que as prisões paulistas não estão aptas a receber seres humanos,
sendo necessário que se avance na superação dessas mazelas.
Para tanto, como já bem pontuado nos votos e decisões proferidas até aqui, o
enfrentamento à superlotação prisional é ponto fundamental e poderia ser
minimizada se houvesse a estrita observância da lei pelo poder judiciário paulista,
como, por exemplo, com a aplicação dos entendimentos pacificados dos tribunais
superiores, mais precisamente, com a aplicação da Súmula Vinculante n. 56, STF,
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que, no que toca à determinação para que ocorra a análise da possibilidade de
progressão antecipada para “abrir vaga” no semiaberto antes da inserção de outra
pessoa, é solenemente ignorada.
Além disso, conforme destacamos durante o texto e o relatório, a fiscalização
exercida pelo poder judiciário paulista em relação às condições de aprisionamento
são absolutamente inefetivas, pois, além de as visitas realizadas pelos juízos
corregedores não serem adequadas para efetivamente verificar as condições de
aprisionamento, quando provocados pela Defensoria Pública após as inspeções de
monitoramento nas unidades prisionais, as decisões vão no sentido de ignorar
comprovações documentais das violações para simplesmente corroborar todas as
ilegalidades observadas nas unidades prisionais.
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,
bem como determinar medidas visando o fim da superlotação e, também,
determinar a reformulação da sistemática da fiscalização exercida pelo poder
judiciários sobre as condições de aprisionamento, assim, efetivar medidas para
superação das condições sub-humanas, insalubres, degradantes e de superlotação
nos espaços prisionais, nos termos já requeridos na inicial.
São Paulo, 26 de julho de 2022.
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