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Campinas, 03 de setembro de 2020.
Processo Digital n° 0006531-56.2020.8.26.0502
Assunto: Pedido de Providências - Assistência jurídica, educacional, social e
Religiosa
À sua Excelência,
DOUTOR LEONARDO DELFINO
M.M. Juiz de Direito do DEECRIM 4ª RAJ
Campinas/SP
Excelentíssimo Senhor Juiz,
Recebo o relatório lavrado pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, e por seu teor, torna-se indispensável a prestação de esclarecimentos para
uma melhor compreensão de Vossa Excelência, visto que os fatos alegados se
encontram registrados na forma não condizente à realidade, muitos deles fruto da
insatisfação pessoal da situação vivida pelo apenado, seja pela suspensão das visitas
presenciais ou trabalho junto as empresas mantenedoras de mão de obra carcerária,
como também em face da suspensão das saídas temporárias, e por vezes, visando
eventual beneficiamento por conta do recomendo CNJ nº 62/2020.
Por suas características naturais, é certo que o ambiente prisional
é revestido de caráter consideravelmente insalubre, cuja praxe penitenciária, fazendo
melhor uso do seu empirismo, não raro demonstra costumeiras manifestações de
insatisfação injustificada por parte dos reeducandos, as quais ordinariamente apontam
para supostas más condições estruturais, de saúde e alimentação, além de
reclamações abordando morosidade processual, muitas delas carentes de qualquer
fundamentação consoante exposição a seguir.
1. KITS DE HIGIENE:
Os kits de higiene remontam a diversos itens que são adquiridos
sob a principal finalidade da manutenção dos ambientes, como também assepsia
pessoal conforme expostos na tabela abaixo (aquisições de abril a julho/2020)
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ITEM
CALÇA
CAMISETA
DESINFETANTE
SABÃO EM PÓ
DETERGENTE LÍQUIDO
ESPONJA DUPLA FACE
LAMINADOS DE ESPUMA (COLCHÃO)
PAPEL HIGIÊNICO
SACO DE LIXO 100 lts
VASSOURA
APARELHO DE BARBEAR
CREME DENTAL
ÁGUA SANITÁRIA
RODOS
SABÃO EM BARRA
SABONETE
ESCOVA DENTAL

QUANTIDADE
1100 UNIDADES
3140 UNIDADES
688 LITROS
1235 KG
1524 LITROS
1436 UNIDADES
768 UNIDADES
15128 ROLOS
120 PACOTES
79 UNIDADES
4800 UNIDADES
1296 UNIDADES
585 LITROS
151 UNIDADES
289 UNIDADES
4675 UNIDADES
3800 UNIDADES

Nesse contexto, considerando que os materiais acima descritos
foram distribuídos aos reeducandos, não é possível asseverar acerca de qualquer tipo
de omissão praticada, quando na verdade, empregamos todos os esforços possíveis
para aquisição e entrega dos utensílios. Insta salientar que todos materiais entregues
são registrados através de controles próprios, muitos recibados pelos próprios
internos.
Ademais, não corresponde à realidade a afirmação que os presos
recebem apenas 01 item por mês, considerando não apenas a logística empregada e
quantitativo dos materiais, mas também, a permissão do recebimento de SEDEX
contendo os objetos permitidos na Portaria Conjunta n° 001/2007.
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2. RACIONAMENTO DE ÁGUA
Na sociedade atual, inexiste lugar no mundo em que não haja
preocupação na adoção de medidas para controle do consumo de água, sobretudo
em face das condições de estiagem vivenciadas nos últimos anos, e não diferente, o
sistema prisional como um todo promove ações de sustentabilidade com o objetivo do
uso racional desse recurso.
Os relatos prestados pela Defensoria Pública descrevem
reclamações versando sobre insuficiência na distribuição de água, ao mesmo passo
que evidenciam exceções quanto aos presos dos pavilhões B, C, e H, alojamentos de
convívio comum, que na oportunidade não reclamaram de falta de água. A rede
hidráulica deste Centro de Progressão Penitenciária “Professor Ataliba Nogueira” de
Campinas é única ligada a todos os pavilhões habitacionais, bem como há
bebedouros instalados em área de convívio comum disponível a todo o tempo.
Sob nosso ponto de vista, a divergência acima descrita apresenta
um marcador que denota a verdade real dos fatos, visto que a média populacional dos
pavilhões é a mesma e o horário de distribuição é idêntico, não havendo possibilidade
de eventual falta de água afetar apenas alguns pavilhões.
Ademais, promovemos o registro diário do consumo de água, por
meio de relógios instalados nesta unidade, cujas anotações são remetidas às
autoridades superiores, como também arquivadas junto ao setor de infraestrutura,
restando demonstrado, como data base do mês de julho/2020, a média diária de
consumo exposta na tabela abaixo:
jul/20
CONSUMO TOTAL DO MÊS
MÉDIA DO CONSUMO DIÁRIO
MÉDIA DE PRESOS SOB CUSTÓDIA
MÉDIA DIÁRIA DE SERVIDORES
MÉDIA DE CONSUMO DIÁRIO PER CAPITA NO CPP CAMPINAS

VALORES
13547 m³
437m³
2.080
80
200 litros

Ainda no cerne da questão, temos que no ano de 2018 cada
brasileiro consumiu em média 154 (cento e cinquenta e quatro) litros de água por dia,
pouco a cima da recomendação defendida pela Organização das Nações Unidades,
que é de 110 (cento e dez) litros per capita diária. Conclui-se, portanto, que a média
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individual de consumo do CPP Campinas se encontra dentro dos parâmetros exigidos
pelos órgãos internacionais, injustificado, sob nosso ponto de vista, quaisquer queixas
que versam sobre o tema. (fonte: Sistema Nacional de Informações sobre
Saneamento)
3. ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL
O CPP Campinas foi fundado em 1986, e como qualquer estrutura
com 34 anos de existência aliada à finalidade da utilização predial, recebemos com
naturalidade questões voltadas ao aparecimento de pequenos problemas estruturais,
os quais devem ser monitorados e consertados na medida do possível.
Para tanto, mantemos a disposição uma estrutura setorial
especialmente destinada a reparos e manutenções, cujas ações ocorrem diariamente,
com enfoque praticamente exclusivo às áreas de convívio carcerário.
Desta feita, cumpre registrar que os vasos sanitários que outrora
apresentavam problemas foram todos substituídos no dia 25 de junho de 2020, no
total de 12 (doze) peças, ocasião em que promovemos o levantamento sistêmico
buscando eventuais entupimentos nos ralos sanitários em suas instalações de esgoto,
sendo sanados os problemas detectados.
Ressalto que constantemente os internos são orientados a não
jogar quaisquer tipos de material por meio da rede de esgoto a fim de não as danificar.

Palestra de orientação realizada (18/08/2020)
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Não menos importante, aponto que no dia 01/07/2020, após todo
os trâmites licitatórios, iniciaram os serviços de operação e manutenção preventiva de
todo o sistema de esgoto das unidades deste complexo penitenciário, efetuados pela
empresa especializada La Protec – Lourivaldo Bernardino Serviços Gerais de meio
ambiente.
Dentro do mesmo objetivo, efetuamos o levantamento do
quantitativo de camas deterioradas, e já realizamos a compra dos materiais por meio
do Processo SAP – PRC – 2020/25554/V1, destinado à aquisição de insumos para
manutenção, e confecção de novos objetos.
Em abordagem à reivindicação sobre a qualidade dos colchões,
cabe asseverar que a densidade dos artigos adquiridos pelas unidades da Pasta é
padrão 33, sendo que no período de abril a julho de 2020 adquirimos e distribuímos
768 (setecentos e sessenta e oito) colchões, e outros 800 (oitocentos) colchões
comprados no dia 25/08/2020 através do processo SAP – PRC 2020/19794, sendo
oportunamente recolhidos aqueles eventualmente em mal estado.
4. CONTROLE DE PRAGAS
Com referência ao planejamento de dedetização e desratização, os
controles de praga são efetuados após o término da eficácia garantida pela empresa
responsável, ocorrendo em média a cada seis meses, conforme último laudo exibido
a seguir:

Realizado: 25/06/2020
Validade até: 25/09/202
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Em ação concomitante nas buscas ativas são realizadas as
assepsias nos pavilhões habitacionais, onde os custodiados retiram os colhões e
pertences pessoais para a limpeza e arejamento do ambiente, bem como, são
realizadas limpezas internas e nos arredores de capinação e varrição a fim de evitar
e eliminar vetores.
5. ALIMENTAÇÃO
A estrutura do CPP Campinas possui cozinha própria, responsável
pelo preparo das refeições servidas na própria unidade, como também no CDP
Hortolândia.
Desse modo, a aquisição dos gêneros alimentícios não ocorre de
maneira aleatória, mas sim orientada por dispositivos legais específicos, no caso, a
Resolução SAMSP 16/1998, a qual não apenas especifica itens e quantitativo per
capita, como também possui modelos de cardápios a serem seguidos, conforme
exposto a seguir:

(fonte: Secretaria da Fazenda. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES
SUBORDINADAS ÀS SECRETARIAS DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, pág 08)
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É seguro afirmar que os recursos públicos destinados para a
aquisição dos gêneros alimentícios são baseados nos índices per capita constantes
dos dispositivos reguladores mencionados, e, portanto, devem ser plenamente
observados.
As alegações no sentido que presos passam fome na custódia
desta unidade beira o absurdo, e pode ser constatado facilmente por meio das
condições de saúde e IMC dos próprios presos entrevistados.
Quando apontam para inexistência de verduras e frutas, é
importante mencionar que pode ocorrer ocasionalmente atrasos nas entregas, fator
que pode gerar a ausência deste alimento em dias muito específicos, mas via de regra
são disponibilizados para todos os presos.
Ainda, sob o mesmo tema, cabe refletir que caso estivesse
estabelecido o caos na alimentação preparada no CPP Campinas, conforme relatado
pelos nobres defensores, é certo que haveria sérios reflexos principalmente no CDP
de Hortolândia (regime fechado), unidade a qual possui grande sensibilidade afeta a
questões de alimentação inadequada, dada as suas características de regime mais
grave, como também a custódia de presos provisórios.
560 gramas.

A título de informação, as refeições preparadas pesam em média

Registro que esta unidade prisional dispõe de duas hortas
hortifrutigranjeiros a fim de incrementar e subsidiar a alimentação dos presos
custodiados, e para mesma finalidade, estamos majorando a capacidade de produção
de uma segunda área destinada ao cultivo de alimentos. Nesse segmento, em
levantamento efetuado de janeiro à julho/2020, com parâmetro nos valores utilizados
pela empresa CEASA, conseguimos reforçar a alimentação dos presos custodiados,
conforme demonstrativo de imagens, quantitativos e valores :
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Horta I – procução de hortifrutis

Horta II – produção e expansão de área
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Quantitativo de produção das hortas

Valores produzidos
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Segue apenso em documento avulso o cardápio fornecido aos
privados da liberdade no mês de agosto/2020.
Por conseguinte, informo que as horas determinadas para as
refeições nesta unidade prisional são às 6:00 horas o desjejum, 11:00 horas o almoço
e 16:30 horas o jantar, períodos esses semelhantes das unidades prisionais federais
que são oferecidas às 6:15 horas, 11:15 horas e 17:15 horas, sublinhando que a
alimentação ofertada é de boa qualidade, bem preparada, com valor nutritivo
adequado à saúde e à robustez física.
Acrescento que o privado de liberdade poderá receber de seus
familiares os itens constantes na portaria conjunta nº 001/2007, dentre eles produtos
alimentares, cujo dispositivo legal é plenamente cumprindo uma vez que se encontra
vigente até a ocasião.
Diante de todo o exposto, concluímos pela suficiência das refeições
ofertadas aos apenados custodiados neste estabelecimento penal, dentro dos valores
calóricos e de nutrientes necessários à subsistência humana.
6. SAÚDE
A equipe de saúde deste estabelecimento penal é formada
atualmente por 19 integrantes, dentre os quais 1 diretora de saúde, 2 enfermeiros, 3
auxiliares de enfermagem, 10 agentes de segurança penitenciária, 2 assistentes
sociais e 1 psicólogo.
Em face da pandemia do coronavírus, implementamos como praxe
a realização de buscas ativas junto a população carcerária a fim de verificar eventuais
internos sintomáticos às síndromes respiratórias, e nos poucos casos constatados,
adotamos as providências necessárias e harmônicas às instruções superiores,
conforme reportado em diversos relatórios reportados ao Poder Judiciário.
Quanto ao banho de sol, este estabelecimento penal permite,
juntamente com as atividades recreativas, no horário das 8:00 às 11:00, e das 13:00
às 17:00 horas, ocasiões em que o acesso ao setor de enfermaria é sem quaisquer
restrições, de modo que qualquer interno pode comparecer diretamente ao setor de
saúde, e posteriormente ao atendimento ambulatorial, caso seja necessário
encaminhamento externo, o deslocamento é realizado com total celeridade haja vista
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esta unidade prisional ser destinada ao cumprimento penal em regime semiaberto,
sem a necessidade de escolta da polícia militar.

7. COMUNICAÇÃO COM O MUNDO EXTERIOR
Devido a pandemia esta unidade prisional está tomando todas as
precauções necessária à fim de evitar o contágio epidemiológico na população
carcerária e servidores, utilizando-se de todos os materiais de prevenção e assépticos
nos processamentos das correspondências e SEDEX enviados aos presos, bem
como, tendo o zelo de utilizar do mecanismo de quarentena desses materiais por 03
(três) dias, a fim de evitar qualquer forma de transmissão do COVID 19.
Diante disso, a afirmação de atraso no processamento das
correspondências e SEDEX é, sem sombra de dúvidas, o maior exemplo de má-fé
praticada pelos presos reclamantes, visto que TODOS estão cientes dos
procedimentos de quarentena necessários para distribuição dos produtos, conforme
delineado anteriormente.
Aliás, é oportuno mencionar que apuramos através do serviço de
inteligência que a reclamação de atrasos na entrega dos produtos visava fragilizar as
inspeções nos produtos encaminhados na tentativa de introduzir ilícitos penais na
unidade prisional. Fato é que apreensões ocorridas em embalagens de SEDEX
tratava-se de evento raro neste estabelecimento, porém, com a suspensão das
visitações presenciais por conta da pandemia, registramos várias tentativas de
introdução de materiais não permitidos/ilícitos por este meio.
Por outro lado, é reconhecido que as medidas de reforço e
aprimoramento de segurança interna e externa recentemente adotadas em parceria
com a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central, gerou aumento de
relevo nos ilícitos remetidos pelos correios, ocasionado pela grande dificuldade de
outros meios para execução dos delitos, cujos números expressivos se encontram
expostos a seguir:




09.06.2020 - duas cartelas de 7,5 cm, e uma fita de 9,5cm aparentando ser
LSD;
22.06.2020 - 04 (quatro) invólucros contendo substancia entorpecente análoga
a cocaína e onze fitas com aparência de droga sintética;
22.06.2020 - dez fitas com aparência de droga sintética;
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14.07.2020 - 10 (dez) tiras aparentando ser droga sintética;
05.08.2020 - 02 (duas) tiras com aparência de maconha sintética;
06.08.2020 - 02 (duas) tiras com aparência de maconha sintética;
25/08/2020 - 22 (vinte e duas) tiras de papel com aparência de entorpecente
sintético.

* dados de junho a agosto de 2020
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Com referência à ausência de álcool em gel, cabe destacar que
disponibilizamos dispenses com o produto em diversos ambientes da estrutura
administrativa, contudo, não é recomendável a plena disponibilização de álcool junto
a população carcerária, dada a alta probabilidade de ser consumido como bebida
alcoólica. Ainda, é preciso ressaltar que lavar as mãos com água e sabão, conforme
disponibilizado aos internos, possui melhor efeito que higienização com álcool.
Sob o mesmo fulcro, é preciso lembrar que as medidas de
prevenção à COVID-19 implementadas nesta unidade se mostraram eficientes até
então, visto que não registramos surtos da doença, apenas casos pontuais.
Assim sendo, é prudente concluir que apesar do caráter de extrema
adversidade ocasionado pela pandemia da Covid-19, os órgãos subordinados à Pasta
não permaneceram inertes ao terrível cenário até então desconhecido que se
apresentou, uma vez que houve grande mobilização para adequação de medidas
cabíveis à cada realidade visando a manutenção das condições de dignidade,
segurança e saúde do apenado, cujas decisões e providências foram adaptadas e
executadas em total harmonia às orientações prestadas pelos órgãos especializados
em saúde pública.
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Desse modo, diante dos questionamentos prestados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, abordando tópicos neste momento crítico
atualmente vivenciado em todas as esferas, apresentamos a Vossa Excelência as
respectivas argumentações pertinentes, e nos colocamos à disposição para quaisquer
outros esclarecimentos.

Respeitosamente,

MÁRCIO JOSÉ VIEIRA
Diretor Técnico III
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