RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

PENITENCIÁRIA MASCULINA DE BERNARDINO DE CAMPOS

Data: 31/01/2020
Horário: 09h30 às 15h
Defensores Públicos responsáveis pela inspeção:
Maria Camila Azevedo Barros, Mayara Rossales Machado e Eduardo Ciaccia Rodrigues
Caldas
Coordenador de Execução Penal: 8ª Unidade da Defensoria Pública de Marília –
Flávio de Almeida Pontinha
Juízo de Execução responsável:
3ª RAJ - Bauru
Diretor:
Gilvan Gomes de Lima Júnior – Diretor Técnico III
Funcionário responsável pelo fornecimento das informações coletadas na visita:
Gilvan Gomes de Lima Júnior – Diretor Técnico III
Descrição da metodologia/narrativa da inspeção: Foi realizada
entrevista, dirigida pela relatora da inspeção, com o diretor da unidade e,
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posteriormente foram visitadas as instalações da penitenciária e entrevistados
diversos presos dos raios 01, 05 e 06. Tudo conforme roteiro abaixo detalhado.
Chegamos no local por volta das 09h30min, oportunidade em que o diretor
nos recebeu prontamente, dando-se início à entrevista com ele. Além de responder ao
questionário padrão, prestou algumas outras informações. Foram entregues também
ofícios com pedidos de informação acerca das especificidades da população prisional,
condições de trabalho e estudo, estrutura de saúde e distribuição de medicamentos,
alimentação das pessoas presas e procedimento de revista utilizado.
Posteriormente, a equipe deu início à visita às instalações da penitenciária.
O primeiro local visitado foi o setor de revista das visitas, o qual conta com um aparelho
de scanner corporal e um de objetos. Vale registrar, que apesar dos argumentos
expostos por nós foi exigido que passássemos pelo scanner corporal. Ademais, smj, não
houve, até a presente data, resposta do ofício nº 04/2020 referente aos mecanismos de
revista utilizados.

Figura 1 Defensor Público passando pelo Scanner
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Em seguida, visitamos o almoxarifado, no qual são armazenados os
alimentos, utensílios de cozinha e materiais de higiene. O local encontra-se em boas
condições e não verificamos qualquer produto com o prazo de validade ultrapassado.

Figura 2 almoxarifado

Após, fomos ao parlatório, com divisória de vidro, sem qualquer contato
com o visitante. E, ato contínuo, à enfermaria. A estrutura física da enfermaria é boa,
com consultórios para atendimento médico e odontológico, porém não há médicos e
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dentistas lotados no estabelecimento, de sorte que as pessoas presas são
encaminhadas para atendimento médico externo, o que depende de disponibilidade de
escolta pela polícia militar. De acordo com a enfermeira da Penitenciária, em raras
oportunidades, os consultórios foram utilizados por profissionais particulares,
contratados pelos familiares do paciente.

Figura 3 parlatório

Figura 4 enfermaria
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Figura 5 consultório odontológico

Figura 6 consultório médico
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Figura 7 cela da enfermaria

Depois, visitamos o setor de inclusão, onde nos foi apresentado o kit higiene
distribuído às pessoas presas assim que chegam ao estabelecimento prisional,
conforme fotografia abaixo. Não tivemos contato com as pessoas presas neste
estabelecimento, contudo, em visita aos raios do convívio, nos foi passada a situação
de Paulo Henrique Virgílio, Matrícula 741.869-2, o qual se encontraria há 05 meses na
inclusão. Tal situação foi confirmada pela Direção da Penitenciária. Segundo o Diretor,
trata-se de preso que cumpre pena no estado do MS e que veio para São Paulo para ser
apresentado em audiência na Comarca de Ourinhos/SP. No entanto, apesar dos
esforços empreendidos pela Direção, o estado de origem, até a data da inspeção, não
tinha providenciado o retorno do preso, razão pela qual ele permanecia na inclusão,
sem direito a banho de sol ou visitas.
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Figura 8 vestuário fornecido pela casa

Figura 9 kit higiene

Seguimos, então, para a ala de medida preventiva de segurança pessoal, a
qual conta com 04 celas, com capacidade para um preso cada. No dia da inspeção, havia
12 presos em tal setor. As celas possuem portas chapeadas e banheiro com chuveiro.
Há janelas gradeadas na parte superior das paredes e pátio ao final do corredor, o que
garante iluminação razoável para o pavilhão. De acordo com as pessoas presas, está
sendo garantido banho de sol suficiente.
7
Rua Líbero Badaró, N° 616 - 3º Andar – São Paulo/SP – CEP 01008-000
Tel.: 3105-0919 r. 314/315

Figura 10 pessoas presas no seguro

Vale destacar que, no seguro, os casais Mirela – nome registral Emerson –
matrícula 872.433 e Alessandro, matrícula 896.725, e Maicon, matrícula 560.487, e
Tanyver, matrícula 1.129.808-0, encontravam-se no local em razão da orientação
sexual deles e manifestaram interesse em serem transferidos para penitenciária com
ala específica para presos homossexuais e/ou transexuais.
Não fomos ao pavilhão disciplinar, porquanto, no momento da visita, as
pessoas presas estavam tomando banho.
Na sequência, fomos até a cozinha e a padaria. O local conta com boa
ventilação. As condições de higiene são adequadas. A câmara fria estava em boas
condições de preservação.
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Figura 11 Cozinha

Figura 12 padaria

Em seguida, visitamos o pavilhão escolar, com salas de aula em ótimas
condições. Carteiras novas. Salas iluminadas e bem limpas. O setor também conta com
uma pequena biblioteca. No dia da visita não estava tendo aula, pois ainda era período
de férias escolar.
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Figura 13 Biblioteca

Figura 14 salas de aula

Posteriormente, visitamos o setor de convívio. Existem 08 raios no setor de
convívio. O primeiro raio é destinado a presos que trabalham, o segundo àqueles que
estudam, o terceiro e o quarto aos que trabalham em firmas. Por fim, os raios cinco,
seis, sete e oito são destinados aos presos que não trabalham, nem estudam. Todas as
celas possuem portas chapeadas. Banheiro com chuveiro. Além disso, há banheiro no
pátio.
Em razão do curto tempo disponível para inspeção, optamos por visitar um
raio de trabalho e dois raios sem trabalho e estudo. Assim, enquanto a Defensora
Pública Mayara entrevistava as pessoas presas no raio um. Eu e o Defensor Público
Eduardo Caldas visitamos os raios 05 e 06.
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As celas dos raios 05 e 06, assim como as dos raios 07 e 08 – não visitados , estão superlotadas. Com efeito, possuem capacidade para 12 pessoas, no entanto há
mais de 40 por cela, ou seja, mais de 333,33% da capacidade recomendada. Em vista
dessa situação, as pessoas presas são obrigadas a dividir as camas. Além disso, alguns
são obrigados a dormir no chão e outros em redes.

Figura 15 banheiro coletivo do raio 01
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Figura 16 celas superlotadas

Durante as entrevistas, as reclamações dos presos se concentraram nos
seguintes itens:


Saúde – ausência de médico e dentista no estabelecimento. Demora para
atendimento externo. Falta de medicamentos;



Racionamento de água – De acordo com o Diretor do Estabelecimento, o
racionamento era recente e fora provocado pela queima da bomba de
água. Porém, tal situação foi contestada pelas pessoas presas, as quais
relataram que há racionamento com frequência;



Higiene e limpeza – fornecimento insuficiente de materiais de limpeza e
higiene;



Alimentação – pouca quantidade;



Vestuário – fornecimento insuficiente para a variação de temperatura
ao longo do ano. Além de relatos acerca da “blitz do pertence”, na qual os
agentes recolhem todos os pertences que a pessoa possua acima do
limite permitido (dois de cada);



Serviço social – críticas à psicóloga e à assistente social do
estabelecimento, notadamente no que concerne aos critérios para
realização do exame criminológico. De acordo com as pessoas presas,
todos são reprovados no primeiro exame, independentemente das
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respostas dadas as perguntas formuladas, muitas das quais seriam
inapropriadas. Por exemplo: arrogância, narcisismo, não demonstra
arrependimento;


Trabalho e estudo – inexistências de vagas suficientes de trabalho e
estudo;



Assistência jurídica – atendimento jurídico precário. Ausência de
informações sobre andamento processual e direito a benefícios.



Disciplina – recente atuação do GIR, com uso abusivo de balas de
borracha, spray de pimenta. Além de tapas, chutes e chineladas. Os
agentes do GIR também levaram muitos pertences pessoais. Em relação
à disciplina, as pessoas presas relataram, ainda, a existência de sanções
coletivas. Por exemplo, no dia da visita, o raio 05 estava sem acesso à
televisão por 90 dias, porque supostamente teria sido encontrado um
aparelho celular em uma das celas. Outro exemplo de sanção coletiva,
seria a privação de suco, fruta e sobremesa a todo o raio quando é
apreendida bebida alcoólica;



Visitas – tratamento constrangedor às visitas. Segundo às pessoas
presas, os visitantes precisam comparecer com antecedência ao
estabelecimento para retirar senha para visita. E, no dia da visita, são
obrigados a aguardar várias horas e, muitas vezes, impedidos de entrar
no local por mera suspeita por parte dos agentes. Tudo isso, sem falar
nas agressões verbais sofridas e nas revistas irregulares, tais como uso
do “banquinho” e revista pessoal.

Na ocasião, recolhemos diversas cartas, a respeito de pedidos individuais
de saúde e assistência jurídica. Além disso, algumas pessoas presas nos entregaram
relatos acerca das condições do estabelecimento prisional, os quais seguem anexo ao
presente relatório.
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Era o que tínhamos a relatar.
Administração: Conforme dados fornecidos pela direção:
- quantidade de agentes penitenciários lotados na unidade: 203, sendo que
78 estavam em atividade no dia.
Lotação do estabelecimento: (Conforme dados fornecidos pela direção)
- capacidade total do estabelecimento: 846
- lotação atual: 1788
- número de pavilhões: 8
- número de celas por pavilhão: 08
- capacidade de presos por cela: 12 pessoas.
- quantidade de celas do setor de inclusão: 3, com capacidade para 12 cada.
- número de presos no setor de inclusão: 02.
- quantidade de celas no seguro: 04.
- capacidade de presos no seguro: 04
- quantidade de presos no seguro: 12
- quantidade de celas no setor de disciplina: 12 (cada uma com capacidade
para 1 pessoa)
- capacidade de presos no setor de disciplina: 12
- quantidade de presos no setor de disciplina: 17
- quantidade de leitos na enfermaria: 06
- número de presos no ambulatório no dia da visita: 05
Perfil dos Presos: Conforme dados fornecidos pela direção
- presos aguardando vaga em HCTP: nenhum.
- presos IDOSOS: 08
- presos com deficiência física: 11, sendo 07 com deficiência física, 03 visual,
e um auditiva.
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- presos indígenas: não há.
- presos estrangeiros: não há.
- presos adolescentes: não há.

Gerenciamento da População Prisional: Conforme dados fornecidos pela
direção, pelas pessoas presas e observados diretamente.
- separação de presos: não há separação entre reincidentes e primários,
tampouco de acordo com a natureza do delito. Além do mais, existem 103 presos
aguardando vaga em regime semiaberto, os quais permanecem presos junto com os de
regime fechado. A divisão entre os raios é feita de acordo com aqueles que trabalham
e/ou estudam, e os que não trabalham, nem estudam.
- Facção prisional: O diretor da unidade informou que não tem
conhecimento, oficialmente.
- banho de sol: das 8h às 10h30 e das 13h às 16h para o convívio e para o
seguro. De acordo com a informação do Diretor da Penitenciária, não há banho de sol
na inclusão, nem no setor disciplinar.
Instalações: Conforme dados fornecidos pela direção
- construção da unidade prisional: 2014;
- laudo da Vigilância Sanitária: não possui, todavia houve visita no ano de
2018;
- laudo da Defesa Civil: não possui.
- laudo do Corpo de Bombeiros: sim, com validade até 2021;
- camas para todos os presos: não há.
- colchões para todos os presos: há em depósito, todavia não cabem nas
celas;
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- estado dos colchões: Em observação direta, a equipe da Defensoria
percebeu que os colchões são ruins, como na maioria das unidades prisionais.

Figura 17 colchões

- fornecimento de água: a informação oficial é de que, via de regra, não há
restrição, todavia, os presos entrevistados relataram que há racionamento.
- água aquecida para banho: não há.
- fornecimento de energia elétrica: de acordo com os entrevistados, há
fornecimento de energia nas tomadas das 5h30 às 00h. E as luzes funcionam das 5h30
às 7h30 e das 18h às 22h.
- estado das celas: todas as celas, principalmente as dos raios 05 ao 08, estão
superlotadas, sem espaço para circulação das pessoas, haja vista a relação entre a
capacidade da unidade e o número de presos. Alguns presos também relataram a
existência de vazamentos de água constantes e percevejos.
-áreas de convívio: em condições regulares, com banheiros em
funcionamento, portas gradeadas, ventilação e iluminação razoáveis;
- estado das celas do setor de enfermaria: portas chapeadas, com banheiros
e chuveiro. Iluminação e ventilação regular. Quantidade de presos compatível com a
capacidade do setor.
-estado das celas do setor de inclusão: não foram visitadas.
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- estado das celas do castigo: não foram visitadas.
- estado das celas do seguro: portas chapeadas, com banheiros e chuveiro.
Iluminação e ventilação regular. Pequeno pátio ao final do corredor. Quantidade de
presos superior a capacidade do setor, porém suficiente para acomodar todos.
Higiene:
A direção informou que seria entregue o “kit” de higiene a todos os presos
no momento da inclusão, bem como que haveria reposição sempre que solicitado. No
entanto, as pessoas presas relataram dificuldade em obter a reposição do material de
higiene pessoal.
O kit é composto de 02 sabonetes, 02 aparelhos de barbear, 01 pasta de
dente, 01 escova de dente. São fornecidos 04 rolos de papel higiênico por cela
semanalmente. As visitas não podem levar.
A limpeza das celas é feita e organizada pelas próprias pessoas presas. Já a
limpeza dos raios é realizada pelos presos que ficam nas primeiras celas.
De acordo com os entrevistados, os produtos de limpeza são fornecidos
semanalmente.
Alimentação:
Segunda a Direção, há 3 refeições para todas as pessoas presas: café da
manhã servido às 7h, almoço às 10h30h e jantar às 16h. A alimentação é produzida no
próprio estabelecimento e há orientação de nutricionista. Ademais, de acordo com a
direção, são guardadas amostras por 03 dias.
É permitida a entrada de outros alimentos nos dias de visita, de acordo com
a lista da SAP.
De acordo com o relato das pessoas presas, a qualidade é regular, porém a
quantidade e variedade insuficiente.
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Figura 18 almoço servido às pessoas presas

Diante disso, concluímos que a alimentação é insuficiente, em quantidade e
com valor nutricional inadequados, embora seja melhor que outras unidades do
estado.

Vestuário:
Na avaliação dos defensores, em observação direta, as roupas estavam em
boas condições de uso. No entanto, as pessoas presas relataram que a quantidade
fornecida pela direção é insuficiente, além de ser inadequada para a variação de
temperatura ao longo do ano. Elas narraram que têm direito a apenas duas peças de
cada modelo, já incluindo as trazidas por familiares, e que há apreensão do excedente
pelos agentes.
Atendimento de Saúde:
O atendimento de saúde é precário, para não dizer inexistente. O
estabelecimento possui apenas duas auxiliares de enfermagem, com carga horária de
30horas semanais, para atender uma população prisional de quase 1800 pessoas. Não
há farmacêuticos, dentistas, tampouco médicos.
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Todos os atendimentos médicos e odontológicos são realizados
externamente e dependem da disponibilidade da polícia militar para fornecer escolta,
o que acarreta demora excessiva. Durante a inspeção colhemos diversos pedidos de
atendimentos de saúde e odontológico individuais, conforme lista abaixo:
1) Cristiano Pedroso de Carrasco – Mat. 165.872 – artrose/ fibromialgia –
medicação;
2) Gabriel Aparecido Machado – Mat. 857.792 – catarata. Última consulta
médica em 06/2018;
3) Jaime Donizete da Silva – Mat. 252.414 – urinando sangue;
4) Caio Cesar Laurentino de Queiroz – Mat. 603.271 – hérnia;
5) Emerson Lopes de Castro – Mat. 246.579 – hérnia;
6) Cristóvão Nogueira Pereira – Mat. 329.259 – consulta com
oftalmologista;
7) Edson Carvalho Silva – Mat. 454.141-3 – problema no tímpano;
8) Peterson Thiago Dantas da Silva – Mat. 925.790 – bronquite asmática,
necessita fazer exame;
9) Rogério Fernandes Lucindo – Mat. 096.388 – aguardando cirurgia para
úlcera nervosa;
10) Douglas Feitosa de Melo – Mat. 515.543 – úlcera, está aguardando COC
há 08 meses;
11) Jefferson da Silva Pereira – Mat. 889.128 – platina na perna e ferida com
infecção;
12) David Willames da Silva Santos – Mat. 820.107 – varizes, dor e
formigamento;
13) John Lenon Santos da Silva – Mat. 784.968 – coceira e diarreia;
14) Judicael Santos Neto – Mat. 643.360 – hérnia na barriga. Fraqueza, dor
abdominal, diarreia e vômito;
15) Fabiano Paulino dos Santos – Mat. 606.090 – manchas pelo corpo
inteiro;
16) Anderson de Castro Borges – Mat. 698.601 – problema vascular na
perna. Sente muita dor;
17) Jefferson Araujo do Nascimento – Mat. 255.262 – problema no menisco,
sentindo dor há dois anos;
18) Hermelindo Fernandes de Lima – Mat. 420.059 – vitaminas para
tratamento de HIV/AIDS;
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19) Marcos Miguel Felix – Mat. 753.944 – é cadeirante, com diversos
problemas de saúde, necessita de consulta médica;

20) Carlos Alberto Feliciano – Mat. 481.824 – necessita de endoscopia;
21) João Alberto Mathias – Mat. 368.318 – 68 anos de idade, necessita de
consulta cardiológica e ortopédica;
22) José Fernando de Cerqueira Silva – Mat. 597.493 – teve dois enfartos e
um derrame, razão pela qual precisa de acompanhamento com
cardiologista;
23) Diogo Fagundes de Almeida – Mat. 514.488 – precisava fazer
endoscopia, porque bebeu soda cáustica e usava sonda;
24) Luiz Cabral Sobrinho – Mat. 304.558 – consulta com urologista por
suspeita de câncer de próstata;
25) Adriano Portela de Almeida – Mat. 464248 – consulta médica com
especialista, em razão de dores no ombro e cisto no peito;
26) Maurício Rosa Machado – Mat. 760.387 – dentista para extração de
dentes;
27) Marcio da Silva Nunes – Mat. 215.995 – dentista para extração de dente;
28) Caio José de Souza – Mat. 739.000 – dor de dente;
29) Lucas Felipe Soares Pereira – Mat. 921.349 – dor de dente há mais de
um ano;
30) Leandro de Jesus Silva – Mat. 833.587 – dor de dente;
31) Luis Fernando de Lima Anacleto – Mat. 879.455 – consulta com
dentista, por causa de dor de dente;
32) Natal Rodrigues – Mat. 262.828 - consulta com dentista, por causa de
dor de dente;

20
Rua Líbero Badaró, N° 616 - 3º Andar – São Paulo/SP – CEP 01008-000
Tel.: 3105-0919 r. 314/315

33) Leonardo Antonio da Silva – Mat. 469.917 – consulta com dentista, por
causa de dor de dente;
34) Robson Roberto Tobal – Mat. 1.021.201 – dentista, por causa de dor de
dente;
35) Adriano Cesar da Silva Leite – Mat. 377.145 – dor de dente há 08 meses;
36) Aguinaldo Antonio de Oliveira – Mat. 499.754 – dor de dente há um mês;
37) Gabriel Benedito Prudhon – Mat. 1.145.303 – febre, dor de cabeça e
diarreia há um dia;
38) Cleber Aparecido de Souza Coelho – Mat. 547498 – virose há uma
semana;
39) Wesley de Souza Cipriano – Mat. 697605 – virose há duas semanas;

Figura 19 exemplos de problemas de pele apresentados

Ainda em relação às questões de saúde, a direção e as pessoas presas
relataram a ocorrência de um suicídio de um preso que se encontrava no seguro. E, os
entrevistados comentaram sobre uma morte ocorrida na unidade por problemas de
saúde.
Assistência Jurídica
Segundo a direção, o atendimento jurídico é feito por um advogado da
FUNAP e pela Defensoria Pública, o que, por certo, é insuficiente para atender de forma
adequada a toda a população prisional. Muitas pessoas presas nos apresentaram cartas
solicitando informações sobre o cumprimento da pena, direito a progressão de regime.
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Educação
Segundo informações fornecidas pelo Diretor, a unidade tem 25 vagas para
alfabetização, 50 para o ensino fundamental e 75 para o ensino médio. Não há vagas
para ensino profissionalizante.
Atualmente, 23 pessoas presas estão matriculadas na alfabetização, 43 no
ensino fundamental e 75 no ensino médio. Ou seja, há um número irrisório de presos
estudando.
As instalações do pavilhão escolar estavam em boas condições de uso e as
poucas pessoas entrevistadas que já estudaram na unidade relataram que o ensino é
adequado e as professoras da rede estadual de ensino bastante prestativas.
Esportes e Cultura
Segundo os presos entrevistados, é permitida a prática de esportes na
quadra, a qual é utilizada para jogarem futebol. Porém, de acordo com relatos, no dia
da atuação do GIR houve o recolhimento dos materiais utilizados como gol.
O pavilhão escolar possui uma biblioteca, sendo que, regularmente, é
fornecida às pessoas presas listas de livros para escolha.
Ademais, há projeto de remição por leitura em apenas um dos raios.
Assistência social.
Apenas uma das pessoas presas relatou que já se utilizou do serviço da
assistente social da unidade, para regulamentar a guarda dos filhos. Avaliou o
atendimento como adequado.
Por outro lado, houve muitas reclamações relacionados ao atendimento da
psicóloga e das assistentes sociais durante os exames criminológicos. De acordo com
os entrevistados são feitas perguntas inapropriadas e os critérios de avaliação não são
claros. Eles narram que, no primeiro exame, todos são reprovados, independentemente
da resposta dada.
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Trabalho:
Atualmente existem somente 350 vagas de trabalho, e, ainda assim, nem
todas estão preenchidas, apesar de haver interesse por parte das pessoas
entrevistadas. Conforme informações prestadas pela direção, há 150 vagas para
trabalho interno em serviços gerais da unidade, das quais 131 estão preenchidas. Há,
outrossim, 200 vagas de trabalho em oficina interna, das quais 92 estão preenchidas.
Além disso, nos foi informado verbalmente, que, em razão de alterações na
FUNAP, foram reduzidos os postos de trabalho na unidade. Por exemplo, antes aos
presos dos raios 05 ao 08 era permitido o trabalho de costura de bolas, porém não há
mais o contrato.
Os poucos presos que trabalham que foram entrevistados relataram que os
dias trabalhados estão sendo computados adequadamente para efeitos de remição,
mas que não estão recebendo corretamente a remuneração. Apenas rateio, em torno
de 50 a 100 reais por mês. Disseram, outrossim, que a remuneração do trabalho
externo para aqueles que estão no semiaberto é de aproximadamente 40 centavos por
dia e que há ameaça de perder o trabalho. Acrescentaram que quando estão com
problema de saúde e não conseguem ir trabalhar “cortam o semiaberto” [sic].
Disciplina/ocorrências:
Conforme a direção, os presos recebem assistência técnica nas sindicâncias
para apuração das faltas. Contudo, as pessoas presas referem que a assistência é
deficiente, meramente formal.
Ademais, não há informação de rebeliões nos últimos 03 anos.
Quanto às incursões do GIR, os sentenciados entrevistados relataram que
houve uma incursão recente, na qual os agentes levaram diversos pertences pessoais,
além do material utilizado no gol e para fazer as redes de dormir e das garrafas de água.
Outrossim, relataram uso de spray de pimenta, balas de borracha, chineladas, tapas e
23
Rua Líbero Badaró, N° 616 - 3º Andar – São Paulo/SP – CEP 01008-000
Tel.: 3105-0919 r. 314/315

chutes, além das agressões verbais. De acordo com alguns presos, alguns agentes
penitenciários acompanharam a incursão vestidos com o uniforme do GIR.

Figura 20 lesões decorrentes da atuação do GIR

Também houve relatos de agressões verbais e físicas por parte dos agentes
penitenciários, especialmente os de nome Daniel e Fernando foram mencionados em
várias celas.
Há obrigação de cortar o cabelo e a barba, consoante relato das pessoas
entrevistadas e da Direção. O sentenciado que se recusa a cortar o cabelo “perde
algumas regalias” [sic], podendo, inclusive, acarretar falta por desobediência.
Por fim, houve relatos de sanções coletivas. Nesse sentido, os presos do raio
05 estavam proibidos de usar televisão por 90 dias. Outro exemplo, foi o de não
fornecimento de frutas, suco e sobremesa, quando é encontrada bebida alcoólica nos
raios.
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Visitas:
Conforme a direção, as visitas são realizadas 06 vezes ao mês, sempre aos
finais de semana. O horário de visitação é das 8h às 16h. Os visitantes passam por
revista pelo scanner corporal e banquinho. Além disso, podem trazer alimentos desde
que estejam de acordo com a portaria.
As pessoas entrevistadas, de outra parte, acrescentaram que é necessário
que os visitantes retirem uma senha no dia anterior, que há muita espera e que, não
raras vezes, são realizadas revistas vexatórias, com uso de banquinho e revista pessoal.
Disseram ainda que há agressões verbais e questionaram a ausência de critérios claros
sobre os alimentos que podem ingressar na unidade, variando muito de acordo com o
agente responsável.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
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