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EXECELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CELSO DE MELO, RELATOR DA AÇÃO 

DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 684, DO EXCELSO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

 

 

 

 

ADPF N. 684  

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do 

NÚCLEO ESPECIALIZADO DE SITUAÇÃO CARCERÁRIA, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 138 do Código de 

Processo Civil, requerer o seu ingresso no feito em epígrafe na qualidade de AMICUS 

CURIAE, para o fiel cumprimento de sua missão institucional, e, ainda, com 

fundamento no disposto no art. 4º, I, V, VIII, X, XI, XIV e XVII da Lei Complementar 

80/94, e artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apresentar MANIFESTAÇÃO 

DEFENSORIAL nos seguinte termos:  
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1. SÍNTESE DA INICIAL 

 

O Partido Socialismo e Liberdade protocolou, no dia 13 de maio de 

2020, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que recebeu o n. 684 e foi 

distribuída para V. Exa., apontando como violados, pela situação prisional em que se 

encontram milhares de pessoas, o “princípio da dignidade da pessoa humana (art. 

1o, III), que proíbe a tortura e o tratamento desumano ou degradante (art. 5o, III), 

veda as sanções cruéis (art. 5o, XLVII, “e”), impõe o cumprimento da pena em 

estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do 

apenado (art. 5o, XLVIII) assegura aos presos o respeito à integridade física e moral 

(art. 5o, XLIX), e prevê̂ a presunção de inocência (art. 5o, LVII), além de outros 

direitos fundamentais como saúde, educação, alimentação adequada e acesso à 

justiça, os quais são gravemente afetados pela terrível realidade das prisões 

brasileiras nesse momento da epidemia. Tal cenário, é ainda flagrantemente 

incompatível com diversos tratados internacionais sobre direitos humanos 

ratificados pelo Brasil, como o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção 

contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ofendendo, ainda, a Lei de 

Execução Penal, como se verá mais adiante. 

 

Em apertada síntese, a inicial traz informações sobre a PANDEMIA que 

estamos vivenciando no mundo, que tem tido efeitos deletérios em nosso país, com 

baixo número de testes e pouca adesão às medidas de isolamento social, ressaltado 

que até o dia 12.05.2020 já foram computados 168.331 casos, com 11.519 óbitos1, 

números alarmantes e que não param de crescer. 

 

Ressalta que houve a edição da Recomendação n. 62/2020 pelo 

Conselho Nacional de Justiça, trazendo orientações “sólidas e racionais” sobre a 

 
1 https://covid.saude.gov.br/  

https://covid.saude.gov.br/
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atuação do judiciário frente a essa crise, no que toca ao sistema prisional. Entretanto, 

como bem destacado pelo autor, a norma vem sendo constantemente ignorada pelos 

diversos órgãos jurisdicionais do país. 

 

A par disso, destaca que as poucas medidas que estão sendo tomadas 

pelo poder executivo não são suficientes para evitar o alastramento do vírus nas 

prisões e, por consequência, para evitar um sem números de mortes que se 

avizinham. 

 

Uma das “medidas” apontadas é a edição da Portaria Interministerial 

n. 7/2020, dos Ministérios da Saúde e da Justiça, que estabelece diretrizes sobre 

maneiras de as unidades prisionais controlarem a situação, as quais são claramente 

inaplicáveis e absolutamente ineficientes.  

 

Por outro lado, o Ministério da Justiça encaminhou ao CNPCP, 

demonstrando a total falta de respeito aos preceitos mínimos da dignidade humana, 

proposta de alteração da Resolução n 9/2011, para que fosse permitida a prisão das 

pessoas em contêineres, medida que já foi declarada ilegal pelo STJ2 e vem sendo 

rechaçada por diversas instituições e entidades da sociedade civil. 

 

Além de pontuar a falta de medidas do Poder Executivo e a inércia de 

diversos órgãos jurisdicionais, aponta que a Presidência da República ignorou 

proposta oriunda do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais para a edição 

de decreto de indulto visando a diminuição da superlotação prisional, por meio do 

indulto de pena de pessoas que componham o grupo de risco para o COVID-19. 

 

Na exordial, também, deixa-se evidente que a doença já atingiu o 

sistema prisional e se alastra em uma velocidade maior do que para a 

 
2 HC 142.513-ES 
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população em geral, além de ter índice de mortalidade maior, demonstrando a 

falta de efetividade das medidas que o poder executivo vem adotando. 

 

“Notícia de 16 de abril de 2020 indicava, com base em dados oficiais, que, em 
uma semana, houve um crescimento de 1.300% de casos de detecção do COVID-
19 no sistema prisional brasileiro, o que demonstra um potencial de 
alastramento muito superior ao crescimento geral de infecções na população 
em geral.3” 
 

Isso, deixando de lado a evidente subnotificação, tendo em vista que, 

conforme nota técnica conjunta do CNJ e do CNMP, apenas 0,1% das pessoas presas 

haviam sido testadas, impossibilitando, portanto, que se tenha a dimensão exata da 

tragédia anunciada. 

 

Após exposição sobre a situação de alguns estados e sobre as 

peculiaridades do alastramento do vírus nas prisões do mundo, e exemplificação de 

medidas que estão sendo adotadas pelas Defensorias Públicas do país e por outras 

entidades, demonstra a legitimidade do proponente e o cabimento da presente 

ADPF. 

 

Avança discorrendo sobre o estado de coisas inconstitucional em que 

se encontra o sistema prisional brasileiro, como reconhecido pelo próprio STF na 

ADPF n. 347, a que se adiciona esse fatal ingrediente: uma crise de saúde inédita. 

 

Por fim, detalha a situação de vários estados mais uma vez apontando 

os graves problemas existentes nas unidades prisionais brasileiras, que impedem de 

propiciar o mínimo para evitar o avanço das contaminações no interior das prisões, 

bem como a inércia dos órgãos jurisdicionais nessa situação, o que exigiria o 

 
3 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/04/16/coronavirus-prisoes-tem-
aumento-de-1300-de-casos-confirmados-em-1-semana.htm 
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enfrentamento dessas questões por meio da presente ação constitucional, tendo em 

vista a violação de diversos preceitos constitucionais, requerendo o seguinte: 

 

“a título cautelar, os seguintes pleitos.  
  
1 – Determinações ao Poder Executivo:  
  
1.1 A determinação aos Estados da Federação, bem como à União, mediante 
comunicação aos Governadores, às Secretarias de Justiça e/ou Administração 
Penitenciária e ao DEPEN, para que se abstenham da prática de racionamento 
de água em todas as unidades prisionais do território nacional;  
  
1.2 A determinação aos Estados da Federação, bem como à União, mediante 
comunicação aos Governadores, às Secretarias de Justiça e/ou Administração 
Penitenciária e ao DEPEN, para que provejam assistência material integral 
aos presos, com atenção à entrega de suficientes itens de higiene e limpeza das 
celas e roupas, nos termos da Resolução nº 04/2017 do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária(DOC. 40), devendo ser utilizado o Fundo 
Penitenciário que dispõe de valores para este fim;  
  
1.3 A imposição aos Estados e à União da obrigatoriedade de fornecimento de 
equipamentos de proteção individual para os agentes públicos da 
administração penitenciária e socioeducativa, como máscaras, luvas e 
produtos de higiene para mãos;  
  
1.4 A determinação aos Estados da Federação, bem como à União, mediante 
comunicação aos Governadores, às Secretarias de Justiça e/ou Administração 
Penitenciária e ao DEPEN, para que mantenham equipes mínimas de saúde 
nas unidades prisionais, seguindo os padrões da Portaria Interministerial do 
Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde n. 1, de 2 de janeiro de 2014 – 
PNAISP(DOC. 14), ou, nos casos em que o estabelecimento não contar com 
equipe mínima e não for possível a implementação imediata, que o Estado 
elabore plano juntamente à rede de saúde local que dê conta dos atendimentos 
externos hospitalares necessários à população privada de liberdade que assim 
necessite, ressalvando-se que, em nenhuma hipótese, a ausência de escolta 
pode ser motivo idôneo para o não atendimento, sob pena de responsabilidade 
do gestor público;  
  
1.5. A determinação do Departamento Penitenciário Nacional para que 
promova a sistematização e divulgação, com periodicidade semanal,não 
apenas dos óbitos relativos a casos confirmados de COVID-19, mas que também 
sistematize e divulgue os óbitos gerais no sistema prisional, apontando as 
causas mais recorrentes, a fim de que se possa ter a dimensão do aumento da 
mortalidade geral e da subnotificação dos casos de óbitos no sistema por 
ausência de equipe de saúde que realize o diagnóstico;   
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1.6 A determinação aos Estados e à União para que a população prisional seja 
incorporada nos sistemas estaduais e federais de vigilância sanitária, para que 
autoridades de saúde possam acompanhar os óbitos e atuar na avaliação 
técnica dos dados e na prevenção;  
  
1.7. A solicitação de explicações ao Ministério da Justiça e ao Ministério da 
Saúde acerca da exequibilidade das medidas estampadas na Portaria 
Interministerial n. 7, diante dos dados produzidos pelo DEPEN e pelo CNJ que 
apontam para índices gerais de superpopulação, pela ausência de equipes que 
realizem diagnóstico ou atenção básica na maioria das unidades e pelo estado 
de coisas inconstitucional já reconhecido pelo Pleno do STF;  
  
1.8. A requisição às Secretarias de Administração Penitenciária (ou outras 
secretarias que tenham essa atribuição) dos Estados, bem como ao DEPEN, em 
nível Federal, de informações a respeito dos critérios utilizados para a 
realização de testes em presos com sintomas e a determinação de testagem em 
massa dos presos do grupos de risco indicados na Recomendação n. 62 do CNJ 
(idosos, pessoas com deficiência, mulheres gestantes, lactantes ou mães, 
indígenas, portadores de doenças e comorbidades que indiquem 
suscetibilidade maior de agravamento do estado de saúde a partir do contágio 
pelo COVID-19);  
  
1.9. A requisição às Secretarias de Administração Penitenciária (ou outras 
secretarias que tenham essa atribuição) dos Estados, bem como ao DEPEN, em 
nível Federal, de informações precisas a respeito da situação prisional e de 
saúde de presos e presas indígenas, conforme recomenda o art. 12 da Rec. 
62/20 do CNJ.  
  
2  - Determinações ao Poder Judiciário:  
  
2.1 – Que seja determinado aos juízes e Tribunais, em relação aos casos 
individuais sob sua competência, que procedam à substituição das prisões 
preventivas pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do 
Código de Processo Penal ou pela prisão domiciliar, levando em consideração 
a especificidade da população indígena presa, aos custodiados/as:  
  
i) em virtude de crimes praticados sem violência ou grave ameaçae que 
estejam presos em unidades prisionais que se encontrem acima de sua 
capacidade máxima, ressalvados aqueles que estejam em celas especiais ou 
sala de Estado Maior ou que, de outro modo, não tenham contato próximo e 
reiterado com a população carcerária em geral, bem como outros casos 
excepcionalíssimos, a serem concretamente fundamentados pelo juízo 
competente, sob pena de nulidade da decisão;  
  
ii) insertos no grupo de risco aumentado para mortalidade por complicações 
da infecção pelo COVID-19, notadamente encarcerados idosos, assim 
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considerados aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 
termos do art. 1º da Lei 10.741/2003, ressalvados casos excepcionalíssimos, a 
serem concretamente fundamentados pelo juízo competente, sob pena de 
nulidade da decisão;   
  
iii) pessoas com deficiência, nos termos da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (internalizada pelo Decreto 
6949/2009),soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, 
doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas, doenças 
imunodepressoras, pessoas diabéticas e portadoras de outras doenças que 
indiquem suscetibilidade maior de agravamento do estado de saúde a partir 
do contágio pelo COVID-19, a serem identificadas pelas equipes das unidades 
prisionais,ressalvados casos excepcionalíssimos, a serem concretamente 
fundamentados pelo juízo competente, sob pena de nulidade da decisão;  
  
iv) gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou 
com deficiência, ressalvados casos excepcionalíssimos, a serem concretamente 
fundamentados pelo juízo competente, sob pena de nulidade da decisão; 
2.2 – Que seja determinado aos juízes de primeira instância que realizem a 
revisão das prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) 
dias, levando em conta, nas decisões, a atual pandemia declarada pela OMS e 
os termos da Recomendação n. 62 do CNJ, sob pena de nulidade;  
  
2.3 –  Que seja determinado aos juízes responsáveis pela análise das prisões em 
flagrante ou audiência de custódia, a aplicação obrigatória de medidas 
cautelares alternativas à prisão, ressalvados os casos de relaxamento ou 
liberdade provisória sem condições, para os novos custodiados em flagrante 
por crimes cometido sem violência ou grave ameaça, ressalvados casos 
excepcionalíssimos, a serem concretamente fundamentados pelo juízo 
competente, sob pena de nulidade da decisão;   
  
2.4 – Que seja determinado aos juízes responsáveis pela execução penal, 
levando em consideração a especificidade da população indígena presa, o 
deferimento de prisão domiciliar a todos os sentenciados/as:   
  
i) em virtude de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e que 
estejam presos em unidades prisionais que se encontrem acima de sua 
capacidade máxima, ressalvados aqueles que estejam em celas especiais ou 
sala de Estado Maior ou que, de outro modo, não tenham contato próximo e 
reiterado com a população carcerária em geral, ressalvados casos 
excepcionalíssimos, a serem concretamente fundamentados pelo juízo 
competente, sob pena de nulidade da decisão;  
  
ii) insertos no grupo riscoaumentado para mortalidade por complicações da 
infecção pelo COVID-19, notadamente encarcerados idosos, assim 
considerados aqueles com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos 
termos do art. 1º da Lei 10.741/2003, ressalvados casos excepcionalíssimos, a 
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serem concretamente fundamentados pelo juízo competente, sob pena de 
nulidade da decisão;  
  
iii) pessoas com deficiência, nos termos da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência (internalizada pelo Decreto 6949/2009), 
soropositivos para HIV, portadores de tuberculose, câncer, doenças 
respiratórias crônicas, doenças cardíacas, doenças imunodepressoras, pessoas 
diabéticas e portadoras de outras doenças que indiquem suscetibilidade maior 
de agravamento do estado de saúde a partir do contágio pelo COVID-19, a 
serem identificadas pelas equipes das unidades prisionais,ressalvados casos 
excepcionalíssimos, a serem concretamente fundamentados pelo juízo 
competente, sob pena de nulidade da decisão;  
  
iv) gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por pessoa menor de 12 anos ou 
com deficiência,em situação de prisão provisória ou definitiva, ressalvados 
casos excepcionalíssimos, a serem concretamente fundamentados pelo juízo 
competente, sob pena de nulidade da decisão; 
 
2.5 - Que seja determinado aos juízes responsáveis pela execução penal que 
defiram a progressão ou saída antecipada em relação a todos os presos em 
cumprimento de pena em regime semiaberto em unidade que operem acima 
de sua capacidade máxima, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula 
Vinculante 56 do STF, priorizando-se aqueles que estejam mais próximos do 
lapso de progressão ou do cumprimento integral da pena, a serem transferidos 
ao regime aberto, preferencialmente na modalidade de prisão albergue 
domiciliar, até que a Colônia ou estabelecimento congênere adeque-se ao seu 
limite máximo de ocupação;  
  
2.6 –A colocação em prisão domiciliar de todas as pessoas presas por débito 
civil de alimentos, confirmando-se, em sede de jurisdição constitucional, a 
decisão monocrática de extensão proferida pelo C. STJ no HC 568.021/CE, e a 
proibição de decretação de novas prisões por alimentos durante o período de 
pandemia, suspendendo-se o cumprimento dos mandados de prisão pendentes 
que versem sobre débito civil alimentar.  
  
2.7 – A solicitação aos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário (GMF) dos Tribunais Estaduais de informações a respeito dos 
critérios utilizados para a realização de testes em presos com sintomas e a 
determinação de testagem em massa dos presos do grupos de risco indicados 
na Rec. 62 do CNJ (idosos, pessoas com deficiência, mulheres gestantes, 
lactantes ou mães, portadores de doenças e comorbidades que indiquem 
suscetibilidade maior de agravamento do estado de saúde a partir do contágio 
pelo COVID-19);  
  
2.8 - Seja instado o Conselho Nacional de Justiça a proceder à formulação, por 
via de resolução, juntamente com autoridades sanitárias, de protocolos de 
atenção aos presos que forem liberados durante o período da pandemia, a fim 
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de que sejam instruídos sobre a identificação de sintomas e a importância de 
respeito aos protocolos sanitários gerais, inclusive com orientação sobre 
quando recorrer ao sistema de saúde em caso de agravamento, bem como 
sobre a importância do distanciamento social e/ou “quarentena”domiciliar, 
na medida das possibilidades individuais, consideradas as condições de 
precariedade em que vive a maior parte da população selecionada pelo 
sistema penal;  
  
2.9 A requisição aos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário (GMF) dos Tribunais Estaduais de informações precisas a respeito 
da situação carcerária e de saúde de presos e presas indígenas, conforme 
recomenda o art. 12 da Rec. 62/20 do CNJ.  
  
VII. 2. Pedidos definitivos  
  
Acerca das particularidades da jurisdição constitucional, este C. Supremo 
Tribunal Federal assentou-se no sentido de que a decisão, nesse tipo de ação, 
reveste-se de cláusula de mutabilidade, tendo-se em vista que, pela amplitude 
de seu objeto, o advento de fatos novos ou a necessidade de garantir a 
segurança jurídica podem levar à modulação dos efeitos das decisões.  
  
Desde, pelo menos, o julgamento do RE 370.682/SC, no qual se passou a 
entender pela possibilidade de atribuição de efeitos ex nunc a uma declaração 
de inconstitucionalidade, esta Suprema Corte vem sedimentando a tese de que 
a possibilidade de modulação dos efeitos de uma decisão jurisdicional em sede 
de jurisdição constitucional é intrínseca à sua própria natureza.  
  
Assim, dado o caráter extremamente mutável da atual situação global diante 
do advento de uma pandemia, é bem possível que os pedidos e medidas tenham 
que ser modulados ao longo do trâmite da presente ADPF.  
  
Feita tal ressalva, requer-se, a título definitivo:  
  
1 – Sejam confirmados os pedidos cautelares formulados acima, tendo-se em 
vista que todos decorrem diretamente da lei ou da jurisprudência deste C. STF, 
mantendo-se em vigor tais medidas até o final da pandemia ou, no que couber, 
mantidas as medidas mesmo que posteriormente ao fim da pandemia de 
COVID-19, visando ao controle da disseminação de doenças no sistema 
prisional pela racionalização das hipóteses de aprisionamento;   
  
2 – Seja definitivamente declarado o descumprimento de preceitos 
fundamentais relativos ao direito à vida, à saúde e à liberdade e à dignidade 
humana na omissão e na ausência de medidas eficazes por parte dos Poderes 
Públicos na obrigação de evitação da disseminação da pandemia da COVID -
19 no sistema prisional;  
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3 – Sejam sistematizados e divulgados, pelo Conselho Nacional de Justiça, os 
dados acerca do cumprimento, pela Administração Pública e pelas instâncias 
judiciais inferiores, das medidas decorrentes dos pedidos formulados na 
presente ação, sendo a forma de controle do cumprimento da decisão sugerida 
abaixo.  
  
Em sendo deferida a medida cautelar pleiteada, ou em caso de deferimento no 
mérito, requer-se o seu cumprimento nos moldes do quanto decidido no HC 
143.641/SP, comunicando-se os gestores públicos respectivos, bem como os 
Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar 
Estadual e Federal, para que, em prazo a ser fixado por esta Corte, respeitada 
a urgência da matéria, a partir do recebimento das informações necessárias, 
implementem de modo integral as determinações estabelecidas.  
  
Com vistas a conferir maior agilidade à implementação das medidas, também 
requer-se seja oficiado o Departamento Penitenciário Nacional, às Secretarias 
de Administração Penitenciária e de Segurança Pública estaduais em todas as 
unidades da federação para que comuniquem, com urgência e brevidade, em 
prazo a ser definido por Vossas Excelências, os estabelecimentos penais sobre 
o teor da decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, 
informar os respectivos juízos as condições dos indivíduos custodiados que se 
enquadrem nas hipóteses acima delineadas, sob pena de responsabilidade.  
  
Para a realização do controle do cumprimento da decisão, sugere-se seja 
determinado que todas as ações, bem como a atuação dos Estados e União no 
cumprimento dos provimentos, sejam imediatamente comunicadas ao 
Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e 
Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas– DMF, do Conselho Nacional 
de Justiça, previsto pela Lei n. 12.106/2009, nos termos do art. 14, parágrafo 
único, da Recomendação CNJ n. 62/2020, e, ainda, ao Comitê para o 
acompanhamento e supervisão das medidas de prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavírus – Covid-19 tomadas pelos tribunais brasileiros, órgão 
instituído no âmbito do Conselho Nacional de Justiça por meio da Portaria n. 
53, de 16 de março de 2020(DOC. 41), com atribuição específica para o 
acompanhamento das medidas de prevenção à disseminação do novo 
coronavírus no âmbito das competências dos Tribunais pátrios.  
  
No mesmo sentido, as decisões que eventualmente excepcionem o 
cumprimento de provimento visando à colocação de pessoa em meio aberto, 
diante da cláusula de possibilidade de reconhecimento de casos 
excepcionalíssimos, sejam informadas ao Comitê e ao DMF-CNJ, a fim de que 
possa haver o monitoramento acerca do cumprimento da ordem do C. STF, sem 
prejuízo das medidas recursais jurisdicionais cabíveis nos casos concretos.  
  
Note-se que a delegação ao CNJ para o monitoramento de decisão exarada em 
âmbito coletivo pelo C. STF conta com precedentes dessa Suprema Corte. 
Cuida-se das decisões proferidas nas ADI’s 4357/DF e 4425/DF, relativamente 
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às normas da Emenda Constitucional no 62/2009, delegando ao Conselho 
Nacional de Justiça a supervisão e controle do cumprimento da decisão acerca 
dos pagamentos dos precatórios pelos entes públicos. 

 

Ante o teor da ação constitucional proposta, que traz importantes 

pleitos sobre tema relevante e com grande repercussão social, a Defensoria Pública 

do estado de São Paulo pleiteia, conforme exporá a seguir, sua admissão como 

amicus curiae, visando a apresentação de dados e informações imprescindíveis para 

o adequado deslinde da causa. 

 

 

2. DO CABIMENTO DA INTERVENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO COMO AMICUS CURIAE 

 

Tendo em vista a relevância e os efeitos da presente ação a ser julgada 

por essa E. Corte Suprema, reforçando sua missão constitucional de zelar pela 

Constituição Federal, a Defensoria Pública vem solicitar o seu ingresso no feito, com 

o intuito de contribuir para o debate a ser travado quando de seu julgamento. 

 

A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação e defesa em todos os graus de jurisdição dos 

necessitados. É o órgão através do qual o Estado concretiza seu dever fundamental 

de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos, nos moldes dados pelo inciso LXXIV, do art. 5º da CF. 

  

A Lei Complementar n. 80/1994, dando azo ao mandamento 

constitucional, define que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 

regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 
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direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

 

Não se pode olvidar que a Defensoria Pública, como instrumento de 

ação afirmativa, visa à concretização do princípio da isonomia ou igualdade, na 

medida em que o Estado, por meio dela, trata desigualmente os desiguais 

(necessitados), almejando à igualdade de condições. Nas palavras da Ministra do 

Supremo Tribunal Federal CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA4,  

 

A definição jurídica objetiva e racional de desigualdade dos 

desiguais, histórica e culturalmente discriminados, é concebida 

como forma de promover a igualdade daqueles que foram e são 

marginalizados por preconceitos encravados na cultura 

dominante da sociedade. Por esta desigualação positiva promove 

a igualação jurídica efetiva; por ela afirma-se uma fórmula 

jurídica para se provocar uma efetiva igualação social, política e 

econômica no e segundo o Direito, tal como assegurado formal e 

materialmente no sistema constitucional democrático. A ação 

afirmativa é, então, uma forma jurídica para se superar o 

isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas as 

minorias. 

 

Em outras palavras, a Defensoria Pública é o instrumento pelo qual se 

garante o acesso à Justiça aos necessitados, desprovidos de recursos financeiros 

para custear os encargos do processo. 

    

Entretanto, a Defensoria Pública não é apenas um órgão patrocinador 

de causas judiciais. É muito mais! É a Instituição Democrática que promove a 

inclusão social, cultural e jurídica das classes historicamente marginalizadas, 

 
4ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Ação afirmativa – O conteúdo democrático do princípio da 
igualdade jurídica. Revista de Direito Público, n º 15/85. 
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visando à concretização e a efetivação dos direitos humanos, no âmbito nacional e 

internacional, à prevenção dos conflitos, em busca de uma sociedade livre, justa e 

solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, com a erradicação da 

pobreza e da marginalização, em atendimento aos objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º da Constituição.    

 

Nas palavras de MARCIO THOMAZ BASTOS5,  

 

As instituições sólidas são os instrumentos que as democracias 
têm para se realizar enquanto tais. E as democracias, para 
abandonarem o rótulo de democracias formais, se tornando 
verdadeiras democracias de massas, devem construir instituições 
que consigam garantir a todos, sem discriminações, os direitos 
previstos nas constituições democraticamente escritas. (...) Não 
mais podemos nos preocupar só com o Estado Julgador e com o 
Estado Acusador, em detrimento do Estado Defensor. 

 

Ainda no plano normativo constitucional, o art. 134 da CRFB dispõe: 

 
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão 
e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 
defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 
Constituição Federal.       (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 80, de 2014) 

 

Na perspectiva infraconstitucional, a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo tem como uma de suas funções institucionais a defesa criminal da 

população vulnerável em todos os graus de jurisdição, visando assegurar o exercício 

 
5 II Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil promovido pelo Ministério da Justiça e pelo Programa 
das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, 2006.   
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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pleno de seus direitos e garantias fundamentais (artigo 4º, incisos I e XVII, da Lei 

Complementar nº 80/94). 

 

Como se não bastasse, a lei de execuções penais elenca a Defensoria 

Pública como órgão de execução, que tem como função, de acordo com o art. 81-A, 

LEP, velar  

 
“pela regular execução da pena e da medida de segurança, 
oficiando, no processo executivo e nos incidentes da execução, para 
a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma 
individual e coletiva.” 

 

       Diante de tal cenário normativo, destacamos que as Defensorias Públicas 

desta República foram citadas 21 vezes na petição inicial. A Defensoria Pública do 

Estado de São, por sua vez, foi citada 6 vezes na inicial e, por fim, o Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária Defensoria Pública do Estado de São Paulo que 

subscreve esta peça foi especificamente citado a fl. 44 em face de sua Política 

Institucional sólida de inspeções de monitoramento das condições materiais 

de aprisionamento nos estabelecimentos destinados à privação da liberdade 

de adultos. Tal política foi instituída pela Deliberação nº 296/20146 do Conselho 

Superior da Defensoria deste Estado.  

 

      Desde a publicação da referida Deliberação Estado até hoje, o Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária já realizou 175 inspeções em estabelecimentos 

prisionais, atuação que pôde beneficiar aproximadamente 200 mil pessoas, direta 

ou indiretamente. 

 

 
6https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=50677
&idModulo=5010 
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É inegável, portanto, que compete à Defensoria Pública zelar pelos 

direitos das centenas de milhares de pessoas presas em nosso país, pessoas que, em 

geral, não teria acesso ao judiciário ou minimamente à justiça se não por meio da 

instituição, sendo de rigor o reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública 

participar dessa ação constitucional para garantir a inclusão nos autos de 

informações relevantes para o adequado julgamento. 

 

No que toca especificamente à Defensoria Pública do estado de São 

Paulo, importante destacar que, apesar de ter cerca de 1/5 da população do país, o 

estado de São Paulo concentra cerca de 1/3 da população prisional, com contingente 

de 233.089 pessoas presas7, ou seja, a decisão aqui proferida atingirá de maneira 

direta a vida de mais de 230 mil pessoas no estado, a esmagadora maioria delas 

representadas judicialmente por essa instituição, haja a vista a vulnerabilidade 

social e econômica da população processada criminalmente8). 

 

Ademais, a admissão da Defensoria Pública na condição de amicus 

curiae reveste-se como fator de legitimação social desta Suprema Corte, porquanto 

não se deve olvidar o papel constitucional de se garantir pleno acesso à Justiça aos 

acusados e presos hipossuficientes, que mais sofrem prisões e condenações. 

 

É o que se depreende da ementa de julgamento da ADIn 2130-3/SC:  

 
(...) - A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no 
processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se 
como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, 

 
7 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0
MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9 <acesso 
em 12.05.2020 – 22h01m> 
8 Transformando em números tal realidade e trazendo os dados do Infopen de 2017, temos que “64% da 
população prisional é composta por pessoas negras. Na população brasileira acima de 18 anos, em 2015, 
a parcela negra representava 53%, indicando a sobre-representação deste grupo populacional no sistema 
prisional”. Em termos de escolaridade, 90% não possui sequer o ensino médio completo. (Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf. Acessado em 12.05.2020, às 22h04min). 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://www.conjur.com.br/dl/infopen-levantamento.pdf
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enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao 
postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização 
concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que 
nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente 
pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e 
de instituições que efetivamente representem os interesses gerais 
da coletividade ou que expressem os valores essenciais e 
relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra 
inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base 
normativa legitimadora da intervenção processual do amicus 
curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate 
constitucional. 

 

A respeito, pede-se licença para ressaltar que a atuação da Defensoria 

Pública, na qualidade de amicus curiae, está sedimentada pela jurisprudência dos 

Tribunais brasileiros, havendo vários precedentes no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, assim como perante o Nobre Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, neste, em incidente da mesma natureza: Incidente de 

Inconstitucionalidade (nº 0041454-43.2012.8.26.0000). 

 

Com efeito, apenas como exemplo, a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, por meio do Núcleo Especializado de Situação Carcerária e/ou do Núcleo 

Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores, foi admitida como 

amicus curiae nas seguintes ações: 1) Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

5.874 que discute o decreto presidencial de indulto de dezembro de 2017; 2) Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 44, que trata da garantia constitucional 

da presunção de inocência e da (im)possibilidade de prisão automática após 

julgamento em segunda instância e 3) no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP 

impetrado em favor de todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema 

penitenciário nacional, que ostentam a condição de gestantes, de puérperas ou de 

mães com crianças com até 12 anos de idade. Ora, em todos esses casos, os dados e 

argumentações apresentados pela Defensoria Pública pluralizaram e fortificaram o 

debate público jurídico. 
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 Portanto, presentes os requisitos legais, afigura-se imperiosa a 

admissão da Defensoria Pública para que possa trazer ao debate a sua compreensão 

institucional acerca da matéria posta em debate. 

 

 

3. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL, PANDEMIA e CONDIÇÕES DOS 
PRESÍDIOS PAULISTAS 
 
 

Cumprindo o papel de amicus curiae, cabe a essa Instituição 

apresentar de maneira detalhada a situação em que se encontram as unidades 

prisionais paulistas, conforme constatamos durante anos de inspeções nesses 

estabelecimentos, dando concretude, ao menos no território paulista, ao estado de 

coisas inconstitucional. 

 

Ao receber a ADPF n. 347, proposta pelo Partido Socialismo e 

Liberdade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o Estado de Coisas 

Inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, o que legitimaria a adoção de 

medidas excepcionais para caminhar em direção à solução do problema, 

principalmente em situações como a atual em que se vê uma PANDEMIA sem 

precedentes.  

 

Conforme exposto na inicial da referida ação, se tem o estado de coisa 

inconstitucional quando há  

 

“(i) vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais 
de um número significativo de pessoas; (ii) prolongada omissão 
das autoridades no cumprimento de suas obrigações para 
garantia e promoção dos direitos; (iii) a superação das violações 
de direitos pressupõe a adoção de medidas complexas por uma 
pluralidade de órgãos, envolvendo mudanças estruturais, que 
podem depender da alocação de recursos públicos, correção das 
políticas públicas existentes ou formulação de novas políticas, 
dentre outras medidas; e (iv) potencialidade de 
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congestionamento da justiça, se todos os que tiverem os seus 
direitos violados acorrerem individualmente ao Poder Judiciário”. 

 

Assim, ao admitir a ADPF n. 347, o STF reconheceu todos os requisitos 

apontados e se posicionou pela necessidade de enfrentamento da questão, 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, concluiu-se 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”. 

 

Os dados recentes acerca da população prisional publicados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN/MJ), no INFOPEN/2017, trazem um 

diagnóstico contundente desse problema. 

 

 Os dados alarmantes publicados demonstram que, segundo 

levantamento do primeiro semestre de 2017, o Brasil atingiu a espantosa marca de 

726.354 pessoas privadas de liberdade, que se amontoam nas 423.242 vagas 

disponibilizadas. Havia, portanto, déficit de cerca de 303 mil vagas, acarretando em 

171,62% de ocupação no Sistema Penitenciário, 89.150 de déficit só no estado de 

São Paulo9 (isso sem contar aqueles que estão presos em delegacias). 

 

 
9http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-
rev-12072019-0721.pdf  

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019-0721.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-sinteticos/infopen-jun-2017-rev-12072019-0721.pdf
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O Conselho Nacional de Justiça divulgou, ainda, em julho do ano 

passado, que atualmente o país já registra pelo menos 812.564 pessoas presas. 

 

Essa superlotação retira qualquer possibilidade de garantir 

condições mínimas para o cumprimento da pena de acordo com as previsões legais, 

o que significa distribuição insuficiente (as vezes inexistente) de itens de 

higiene básicos, insuficiência de atendimentos de saúde, falta de profissionais 

de saúde na esmagadora maioria das unidades prisionais, falta de estrutura 

para fornecer água aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade 

e variedade da alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o 

tratamento de enfermidades, levando a morte ou ao agravamento de situações 

absolutamente tratáveis em situação de liberdade10, além de outras nefastas 

consequências. 

 

A falta de dignidade e condições mínimas para o cumprimento de 

penas nas unidades prisionais fica devidamente ilustrada com essa chocante 

constatação: “Um preso morre a cada 19 horas em São Paulo”11. 

 

Ora, se em situações de normalidade da saúde pública, em que se 

enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos 

bem estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande 

número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades 

prisionais, a perspectiva diante da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS é ainda mais 

preocupante. 

 

 
10https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-
mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm  

11https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-
em-sao-paulo.htm 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
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É de conhecimento público que a medida mais eficiente para evitar a 

disseminação do vírus causador da COVID-19 é o isolamento e a evitação de 

aglomerações em locais fechados e sem ventilação, medidas impossíveis de se tomar 

em um sistema que tem em média (171% de superlotação). Em grande parte 

das unidades prisionais, a taxa de ocupação é ainda mais assustadora, como na 

Penitenciária III de Lavínia, que conta com 844 vagas, mas cuja população 

carcerária atinge 1.949 pessoas presas12, numa taxa de inaceitáveis 230,92 de 

ocupação. 

 

Abaixo, a falta de ventilação e a insalubridade em imagens: 

 

 

 
 
 
 
 

 
12 http://www.sap.sp.gov.br/ - pesquisa em 16/03/2020 

http://www.sap.sp.gov.br/
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(estado interno das celas e “janelas” – CDP I de Pinheiros/SP – setembro de 2017. A capacidade da 
unidade prisional é de 521 pessoas, mas hoje vivem 1317 pessoas, ou seja, a taxa de ocupação é de 

inaceitáveis 252,78%13) 

 

 
13 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 CDP de Belém/SP. Na data da 
inspeção - 30.01.2017 a taxa de superlotação era de 301%. Atualmente a situação é ainda mais 

alarmante, a taxa de superlotação é de 353%. A ala de progressão que tem capacidade para abrigar 
110 pessoas abriga 35314.) 

 

 
14  Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 
19 de março de 2020. 
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(cela na Penitenciária de Taquarituba/SP – abril de 2018. A taxa de superlotação na unidade na 
data da inspeção era de 212,51%. A unidade que tem capacidade para abrigar 847 pessoas na 

época abrigava 1800) 

 

Além disso, é preciso manter a higienização das mãos e recintos, mas 

a insuficiência na entrega de sabonete e materiais de limpeza é corriqueira. Não há 

entrega de álcool em gel para as pessoas presas nas unidades prisionais do estado15. 

Sequer garante-se água com regularidade para tanto.  

 

Assim, é notória a falta de condições de um estabelecimento prisional 

superlotado conter o contágio entre as pessoas que estão presas ou que trabalham 

e circulam nesse ambiente. A única solução é mitigar a lotação desses 

estabelecimentos, observando-se radicalmente a Constituição Federal e a legislação 

 
15 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/estamos-perdendo-o-
controle-da-cadeia-diz-agente-penitenciario-de-sp-sobre-tensao-do-coronavirus.shtml. Acesso em 
13/05/2020, às 13h07min. 

 

 
 

 
 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/estamos-perdendo-o-controle-da-cadeia-diz-agente-penitenciario-de-sp-sobre-tensao-do-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/estamos-perdendo-o-controle-da-cadeia-diz-agente-penitenciario-de-sp-sobre-tensao-do-coronavirus.shtml
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nacional, evitando-se e fazendo cessar as violações de direitos daqueles/as que 

estão presos/as e de todos/as que trabalham ou de alguma forma são 

atingidos pelo sistema prisional.   

 

Abaixo imagens da superlotação: 

 

 
 

(CPP de Pacaembu – “mar de gente” - vista do pátio com parcela da população prisional do 
estabelecimento. Na data da inspeção -20/02/2018- a taxa de superlotação era de 271%. A situação 

hoje16 é ainda mais alarmante a unidade tem taxa de superlotação de 278,57%, a unidade tem 
capacidade para 686 pessoas, mas abriga 1911) 

 
 

 
16 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 
19 de março de 2020.  
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(CPP de Pacaembu - algumas pessoas precisam dormir no banheiro pela falta de espaço. Na data da 
inspeção-20.02.2018- a taxa de superlotação era de 271%. A situação hoje17 é ainda mais alarmante 

a unidade tem taxa de superlotação de 278%, a unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas 
abriga 1911) 

 

 

 
17 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 
19 de março de 2020.  
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(CPP de Pacaembu - vista de um dos pavilhões. Na data da inspeção-20.02.2018- a taxa de 
superlotação era de 271%. A situação hoje18 é ainda mais alarmante a unidade tem taxa de 

superlotação de 278%, a unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas abriga 1911) 

 
18 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 
19 de março de 2020.  
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(Ala de Progressão Feminina de Tupi Paulista - Não há espaço para a circulação. Na data da 

inspeção- 20.10.2017 - a unidade tinha taxa de superlotação de 275% ) 

 

 
(Ala de Progressão Feminina de Tupi Paulista - Os pertences pessoas ficam amontoados e se 

confundem. Na data da inspeção- 20.10.2017 - a unidade tinha taxa de superlotação de 275%) 
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3.1. Panorama das condições de aprisionamento em São Paulo 

 

a)  Inspeções feitas e ações judiciais decorrentes das inspeções 

 

Inicialmente, vale expor a forma como foram coletados os dados a 

seguir apresentados. 

 

Neste ponto, 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 qual é realizada pelo Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária (NESC). Tal política foi instituída pela 

Deliberação nº 296/201419 do Conselho Superior da Defensoria deste Estado.  

 

Desde a publicação da referida deliberação até hoje, o Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária já realizou aproximadamente 175 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 de (in)salubridade 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 175 inspeções, desde abril de 2014, como acima 

apontado, os dados abaixo expostos se referem a 130 inspeções feitas por tal Núcleo 

 
19https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=5067
7&idModulo=5010 

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=50677&idModulo=5010
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=50677&idModulo=5010
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no período de abril de 2014 a julho de 2019, pois foram os dados compilados até o 

início da crise de saúde e início do teletrabalho na instituição. 

 

 Nestas inspeções, foram feitas entrevistas com os diretores das 

unidades para saber sobre o funcionamento e estrutura de cada unidade, além de 

entrevistas com centenas 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.  

 

b) Superlotação e perfil demográfico da população idosa 

 

 Segundo dados colhidos no portal eletrônico da Secretaria de Administração 

Penitenciária, em 17 de março de 2020, é possível concluir que 124 unidades 

prisionais do estado estavam superlotadas, em outras palavras, 69% das 

unidades abrigam mais pessoas que a sua capacidade (gráfico abaixo).  
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Este dado é importante baliza para debatermos a propagação de 

doenças com alto poder de contaminação, como o caso do COVID-19. A superlotação 

somada às demais condições de insalubridade “servem de potencializadores das mais 

diferentes iniquidades e enfermidades nesse ambiente fechado” (MINAYO e 

CONSTANTINO, 2015, p.30).  

 

Algumas unidades prisionais chegam a ter taxa de 278% de 

superlotação, como é o caso do Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu 

(fotos abaixo). 

 

(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 hoje20 é ainda mais alarmante a 

unidade tem taxa de superlotação de 278%, a unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas 
abriga 1911) 

 
20 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 
19 de março de 2020.  
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 Na Itália, país onde houve grande propagação do vírus e as pessoas 

estão cumprindo quarentena obrigatória, há recomendação para que, quando 

necessitem sair, obedeçam o distanciamento de 1 metro entre uma pessoa e 

outra21 para se evitar propagação do vírus.  

 

De que maneira, em uma cela projetada para 10 a 12 pessoas, que 

abriga 40, seria possível manter distanciamento necessário como propõe a Portaria 

Interministerial n. 07/2020?  

 

c) Racionamento de água  

 

O racionamento de água é a realidade na maioria das unidades 

prisionais do estado de São Paulo. Conforme gráfico abaixo, 70,8% das unidades 

se utiliza da prática desumana e degradante de racionamento, sob a 

“justificativa” estapafúrdia de “uso racional de água”.  

 

Em pedidos de providências propostos por este Núcleo em sede de 

Juízos Corregedores de Presídios do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

foram feitos 77 requerimentos relacionados à água, dentre eles a proibição do 

racionamento de água, controle da qualidade da água, entre outros (gráfico abaixo). 

Entretanto, apenas em 10% dos casos o respectivo Juízo deferiu os pedidos 

pleiteados, ou seja, na maioria esmagadora dos casos o Judiciário não sanou o 

problema apresentado e as unidades continuam sem fornecimento adequado de 

água e nada indica que mudarão a postura por conta dessa crise, pelo contrário. 

 

 

 
21  https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51859631 <acesso em 17 de março de 
2020> 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51859631
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Desta feita, o que se pode observar é que na realidade milhares de 

pessoas presas NÃO têm acesso à água mesmo com tentativas judiciais para a 

garantia de tal direito.  

  

Por sua vez, a prevenção de contaminação do COVID-19 está 

intimamente relacionada à prática de higiene e lavagem das mãos22, sendo uma das 

medidas mais eficazes contra a contaminação, isto porque este vírus, diferente de 

outros, não se propaga somente pela via aérea, se prolifera também pela superfície 

de contato (toque a objetos) e depois o toque da mão à boca ou rosto. De tal forma, 

como é possível que se mantenha rotina de lavagem das mãos se não há água em 

boa parte do dia para uso? 

 

 
22  https://noticias.r7.com/saude/lavar-a-mao-e-uma-das-medidas-mais-eficazes-contra-
coronavirus-02022020 <acesso em 17 de março de 2020> 

https://noticias.r7.com/saude/lavar-a-mao-e-uma-das-medidas-mais-eficazes-contra-coronavirus-02022020
https://noticias.r7.com/saude/lavar-a-mao-e-uma-das-medidas-mais-eficazes-contra-coronavirus-02022020
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d) Assistência material (itens de higiene e vestimenta)  

  

 Como explicitado acima, a rotina de higiene é um dos passos 

fundamentais para evitar a contaminação. Ocorre que a maioria das unidades 

prisionais não conta com distribuição de kits de higiene de maneira periódica e 

suficiente.  

Nas 130 inspeções objeto de análise deste panorama, 69% das 

pessoas presas entrevistadas pelos defensores afirmaram que não recebem 

sabonete todas as vezes que necessitam (gráfico abaixo). 

 

 

 

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 
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metade afirma que não há reposição de peças de roupa. Chama a atenção a 

péssima qualidade das roupas devido à falta de reposição (foto abaixo).  

 

 

 

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.  (gráfico abaixo). 
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O estado de calamidade das condições de aprisionamento é brutal. As 

pessoas estão expostas a condições que fogem de qualquer parâmetro de 

humanidade. Assim, sem a reposição dos kits de higiene, ficam proibidas de 

maneira involuntária de se prevenirem. As vestimentas que não acompanham as 

mudanças climáticas fazem com que essas pessoas não consigam se proteger de 

outros problemas de saúde, fiquem expostas a friagem e contraiam outros agravos 

de saúde que podem prejudicar seu sistema imunológico e expô-las a ainda mais 

graves desfechos caso contraiam o COVID-19.  

 

e) Saúde - ausência de equipe mínima de saúde e comorbidade  

 

A maioria das unidades prisionais do estado de São Paulo não possui 

equipe mínima de saúde completa de acordo com a Portaria Interministerial 

nº1/2014 (PNAISP) ou, ao menos, com a Deliberação Comissão Intergestores 

Bipartite CIB n. 62.  

 

Diversas unidades não têm sequer médicos em seu quadro de 

funcionários. Muitas equipes são compostas unicamente por auxiliares de 

enfermagem.  

 

Segundo o levantamento de dados feitos através de resposta de ofícios 

à unidades prisionais (das 130 unidade inspecionadas 110 unidades responderam 

ao ofício), podemos concluir que: 77,28% das unidades prisionais no estado NÃO 

possui equipe mínima de saúde (24 unidades têm equipes de acordo com a CIB 

n.62, ou seja, equipe bem mais enxuta e com menos profissionais de diferentes áreas 

e nenhuma unidade possui equipe de saúde de acordo com o PNAISP).  
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Neste ponto, vale ressaltar que, no ano de 2018, nas unidades 

prisionais paulistas, 1 pessoa presa morreu a cada 19 horas23. O dado já é capaz 

de revelar a brutal realidade vivida pelas pessoas presas, entretanto, se levarmos 

em consideração o caráter pandêmico do CORONAVÍRUS e sua fácil proliferação, 

este número certamente será ainda mais alarmante.  

 

Em 38 pedidos de providências coletivos propostos por este Núcleo, 

em sede da Corregedoria de Presídios, foram feitos 85 requerimentos em relação à 

saúde, em sua maioria para complementação de equipe de saúde. Entretanto, 

mesmo com a constatação de que a maioria das unidades não possui equipe mínima 

de saúde completa, NENHUM pedido foi deferido. 

 

Através dos noticiários, temos visto a dificuldade que as equipes de 

saúde em todo mundo têm passado para conseguir prestar o atendimento adequado 

para todas as pessoas infectadas pelo vírus ou que têm suspeita de estarem 

infectadas.  

 

Imaginemos, agora, um contexto de alta proliferação do vírus: de que 

maneira, em uma unidade prisional, poderia ser realizado o atendimento de 

diversas pessoas que não têm a possibilidade de manter-se em quarentena por falta 

de equipe mínima de saúde e estrutura física na unidade? 

 

Uma das grandes preocupações relacionadas à PANDEMIA do vírus, e, 

por isso, medidas drásticas são adotadas (fechamento de estabelecimentos, escolas, 

cancelamentos de eventos públicos), é evitar a sua propagação, pois, caso haja uma 

curva ascendente epidemiológica, o SUS não conseguirá  prestar todos os 

 
23 https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-
horas-em-sao-paulo.htm <acesso em 18 de março de 2002>  

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
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atendimentos médicos necessários24 (tabela abaixo), como tem acontecido na Itália, 

por exemplo.    

 

Deste modo, é evidente que, para além de uma questão de saúde 

individual de milhares de pessoas, deve-se levar em consideração aspectos de saúde 

pública, no sentido de equacionar de maneira inteligente o uso das vagas em leitos 

hospitalares para as pessoas que realmente terão de fazer uso destes.  

 

Entre o período de maio de 2016 a junho de 2019, a Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, fez pedidos de providências para o atendimento médico de 

797 pessoas presas com as mais diferentes enfermidades (gráfico abaixo), 

contabilizando somando aqueles feitos a partir das inspeções nas unidades. 

  

Observa-se que algumas das comorbidades mais comuns são 

problemas respiratórios, HIV, diabetes, tuberculose e problemas 

cardiológicos.  Assim, fica claro que grande parte das pessoas presas fazem 

parte do grupo de risco.  

 
24 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sus-nos-estados-nao-tem-leitos-de-
uti-contra-o-coronavirus.shtml <acesso em 17 de março de 2020>  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sus-nos-estados-nao-tem-leitos-de-uti-contra-o-coronavirus.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sus-nos-estados-nao-tem-leitos-de-uti-contra-o-coronavirus.shtml
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Importante destacar que a pessoa presa conserva todos os direitos 

não atingidos pela perda da liberdade, impondo a todas as autoridades o respeito à 

sua integridade física e moral - artigo 38 do Código Penal. Assim, não há como 

olvidar que o direito à saúde, bem como qualquer outro direito da pessoa em 

situação de privação da liberdade, deve permanecer integralmente preservado, e, 

nessa condição, deve ser respeitado e promovido pelo Estado, nos termos do artigo 

6.º da Constituição Federal.  
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f) Banho de sol  

 

As celas, em sua maioria, não possuem circulação de ar ou ventilação 

natural (fotos abaixo). As pessoas presas ficam confinadas durante a maior parte do 

dia em ambientes propícios à proliferação das mais diversas doenças. As portas das 

celas, em sua maioria, são chapeadas (não gradeadas) e não há janelas 

(principalmente para as pessoas no setor disciplinar). A médica infectologista 

Sandra de Oliveira Campos (professora da UNIFESP) afirma que a abertura de 

janelas e a circulação de ar pode evitar a propagação do vírus25.  

 

Os horários do banho de sol são restritos, poucas horas diárias e, 

mesmo no horário de banho de sol, há aglomeração de pessoas na quadra, pois não 

há espaço físico para circulação (foto abaixo). Através das informações coletadas nos 

relatórios elaborados após as referidas 130 inspeções, é possível fazer algumas 

afirmações sobre o tempo de banho de sol: 

 

a) Banho de sol no setor convívio:  a média de horas de banho de sol diária 

para as pessoas presas neste setor é de 7h30;  

b) Banho de sol no setor “seguro”26 - A média de tempo diminui 

significativamente em relação ao setor convívio: 3h30 diárias.  Em 21 

unidades prisionais não há oferta de banho de sol para as pessoas presas no 

setor. E em 3 unidades o banho de sol é ofertado a cada dois dias;  

c) Banho de sol no setor disciplinar 27- a situação mais alarmante é para as 

pessoas presas no setor disciplinar, 84 unidades prisionais não respeitam 

 
25 https://www.jcnet.com.br/noticias/nacional/2020/03/717668-abrir-as-janelas-pode-reduzir-
chances-de-contagio-pelo-coronavirus.html <acesso em 17 de março de 2020>  

26em 32 das 130 unidades não há setor “seguro” 

27Em resposta de ofícios encaminhados à SAP em 17 unidade prisionais não houve resposta acerca 
dos questionamentos de horários de banho de sol. E 16 unidade não possuem setor disciplinar.  

https://www.jcnet.com.br/noticias/nacional/2020/03/717668-abrir-as-janelas-pode-reduzir-chances-de-contagio-pelo-coronavirus.html
https://www.jcnet.com.br/noticias/nacional/2020/03/717668-abrir-as-janelas-pode-reduzir-chances-de-contagio-pelo-coronavirus.html
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o direito ao banho de sol, não garantem nenhuma hora diária de banho 

de sol. As pessoas presas são obrigadas a ficarem confinadas nesses espaços 

fechados sem circulação de ar e iluminação.  

 

 

(foto de celas sem iluminação artificial, a luz é do flash da câmera)  

 

(pessoas em cela com praticamente enhuma iluminação ou ventilação) 
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Todos os elementos até aqui expostos dão conta da gravidade da 

questão. Neste ponto, não há nenhum tipo de discussão que tangencie ou que 

coloque em dúvida a gravidade do COVID-19, inclusive ganhando conotação de 

pandemia pela OMS. Assim, basta assumir o risco que está se correndo caso não seja 

tomada nenhuma providência concreta para preservar a vida das pessoas presas, 

dos agentes penitenciários e de toda uma coletividade. 

 

 

4. INEFETIVIDADE DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E INÉRCIA DO JUDICIÁRIO 

LOCAL 

 

O quadro apresentado acima, como não poderia deixar de ser, 

configura o cenário perfeito para uma tragédia sem precedentes, pois retira 

qualquer possibilidade de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena 

de acordo com as previsões legais, o que significa distribuição insuficiente 

(invariavelmente inexistente) de itens de higiene básicos, insuficiência de 

atendimentos de saúde, falta de profissionais de saúde na esmagadora 

maioria das unidades prisionais, falta de estrutura para fornecer água 

aquecida para banho e baixíssima qualidade, quantidade e variedade da 

alimentação servida, tudo a impossibilitar o efetivo combate e o tratamento de 

enfermidades, levando à morte ou ao agravamento de situações absolutamente 

tratáveis em situação de liberdade28, além de outras nefastas consequências. 

 

Atualmente, apesar de não se ter estudos sobre a propagação do vírus 

nas cadeias, já temos acesso a estudos científicos robustos a respeito da 

potencialização da transmissão do vírus dentro de ambientes fechados. Um dos 

principais está relacionado ao surto de COVID-19 que acometeu o navio cruzeiro 

 
28 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-
silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm 
Acesso em 25/03/2020 às 13h09min. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/08/14/massacre-silencioso-mortes-por-doencas-trataveis-superam-mortes-violentas-nas-prisoes-brasileiras.htm
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Diamond Princess, que transportava no momento 3.700 pessoas, entre tripulação e 

passageiros29. Em 3 de fevereiro foram encontrados dez casos de contaminação pelo 

novo coronavírus dentro dessa embarcação, e, mesmo com a implementação de 

medidas de contenção já a partir do dia seguinte, em 20 de fevereiro já haviam 619 

pessoas contaminadas, quase 20% de todos que estavam no navio. 

 

Um estudo sobre o caso realizado por acadêmicos que atuam na 

Suécia, na Alemanha e no Reino Unido demonstrou que a taxa de reprodução do 

número de contaminados no navio foi inicialmente quatro vezes maior do que 

aquela encontrada no epicentro do início da pandemia na China, em Wuhan. Sendo 

assim, caso não tivesse ocorrido nenhuma intervenção para mitigar a circulação do 

vírus dentro do navio, o estudo estima que o número de infectados seria de 

aproximadamente 2.920, ou seja, 79% de todas as pessoas que estavam na 

embarcação30. 

 

O espalhamento do vírus no caso relatado acima se deu de maneira 

extremamente rápida por conta dos fatores ambientais encontrados no navio, 

envolvendo muitas pessoas aglomeradas em pequenos espaços, pouca circulação de 

ar e muito contato entre as pessoas e destas com superfícies contaminadas pelo 

vírus. Todos esses elementos estão presentes nas unidades prisionais de São 

Paulo, de maneira muito mais potencializada. 

 

Se tamanho grau de contaminação foi encontrado em um cruzeiro de 

luxo,  podemos esperar uma catástrofe inúmeras vezes maior caso isso ocorra 

 
29 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/diamond-princess-como-um-
cruzeiro-de-luxo-se-tornou-uma-gigantesca-incubadora-de-coronavirus-24267305. 
30 ROCKLÖV, J.; SJÖDIN, H.; WILDER-SMITH, A. COVID-19 outbreak on the Diamond Princess cruise 
ship: estimating the epidemic potential and effectiveness of public health countermeasures . in: Journal 
of Travel Medicine, 28 fev. 2020. Disponível em: https://academic.oup.com/jtm/advance-
article/doi/10.1093/jtm/taaa030/5766334. 

https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/diamond-princess-como-um-cruzeiro-de-luxo-se-tornou-uma-gigantesca-incubadora-de-coronavirus-24267305
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/diamond-princess-como-um-cruzeiro-de-luxo-se-tornou-uma-gigantesca-incubadora-de-coronavirus-24267305
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa030/5766334
https://academic.oup.com/jtm/advance-article/doi/10.1093/jtm/taaa030/5766334
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em um ambiente insalubre e extremamente superlotado como um 

estabelecimento penitenciário paulista, pelos motivos aqui trazidos. Da mesma 

forma, várias das medidas de mitigação que foram tomadas no caso do navio, como 

a quarentena e o isolamento massivo, são impraticáveis no ambiente das unidades 

prisionais, sendo a retirada das pessoas presas do grupo de risco do ambiente 

carcerário um caso de extrema urgência.  

 

Como já apontado, em situações de normalidade “Um preso morre a 

cada 19 horas em São Paulo”31 por conta da situação descrita. Adicionando a essa 

conta um vírus que se propaga facilmente em aglomerações e com falta de 

higienização adequada, o fim é previsível. 

 

Nos Estados Unidos já temos claros exemplos de tal risco. No estado 

de Ohio, o sétimo mais populoso do país, o sistema prisional já responde por 20% 

de todos os casos de COVID-19 confirmados. Após uma política de realização 

massiva de exames em uma de suas unidades prisionais, a Instituição Correcional 

de Marion, foi confirmado que 73% das pessoas ali custodiadas estavam 

contaminadas32, demonstrando como o sistema carcerário possui um grande 

potencial de se transformar em uma verdadeira incubadora do vírus.  

 

No Brasil, a situação é mais grave. Isso porque há claro aumento exponencial 

da doença, com o país figurando como um dos epicentros de sua disseminação no mundo 

atualmente, conforme estudo divulgado pela Universidade John Hopkins33. 

 

 
31https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-
em-sao-paulo.htm 

32 Disponível em: https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-
updates/2020/04/20/838943211/73-of-inmates-at-an-ohio-prison-test-positive-for-coronavirus.  
33 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/com-84-mil-casos-e-6-mil-mortes-brasil-vira-
um-polo-global-da-covid-19/. Acesso em 06/05/2020, às 17h36min. 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-dezenove-horas-em-sao-paulo.htm
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/20/838943211/73-of-inmates-at-an-ohio-prison-test-positive-for-coronavirus
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/04/20/838943211/73-of-inmates-at-an-ohio-prison-test-positive-for-coronavirus
https://exame.abril.com.br/brasil/com-84-mil-casos-e-6-mil-mortes-brasil-vira-um-polo-global-da-covid-19/
https://exame.abril.com.br/brasil/com-84-mil-casos-e-6-mil-mortes-brasil-vira-um-polo-global-da-covid-19/
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Note-se que, até o dia 13/05/2020, já foram identificados 188.974 casos 

e 13.149 óbitos em decorrência da COVID-19, dos quais 51.097 casos e 4.118 óbitos 

são no estado de São Paulo34 e diversas medidas vem sendo tomadas em vários âmbitos. 

Os números provavelmente já são muito maiores, já que as autoridades de saúde têm 

reiteradamente afirmado que não há kits para testar todos as pessoas que apresentem 

sintomas, gerando uma já flagrante subnotificação da doença. 

 

Estudos recentes têm demonstrado a dimensão dessa subnotificação. 

Pesquisadores ligados à UFMG, baseando no aumento de casos de síndrome 

respiratória em comparação com anos anteriores, estimam 7,7 casos reais para 

cada caso notificado35. Já pesquisadores ligados à USP, tendo como referência a 

letalidade do vírus na Coréia do Sul (país com alto número de testes realizados), 

fizeram uma projeção estatística que aponta mais de 1,6 milhão de infectados em 

04.04.202036. 

 

Reportagem veiculada recentemente aborda como a subnotificação da 

COVID-19 é ainda mais gritante dentro do sistema prisional, onde apenas 0,3% da 

população passou por exames37.  

 

Até 13.05.2020, apenas 2.326 pessoas presas haviam sido 

submetidas a testes, em um universo de mais de 755 mil. Mesmo com tamanha 

falta de dados a respeito da pandemia dentro das unidades prisionais, já podemos 

 
34 Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 13/05/2020, às 13h29min. 
35 Disponível em: https://www.cedeplar.ufmg.br/noticias/1234-nota-tecnica-estimate-of-
underreporting-of-covid-19-in-brazil-by-acute-respiratory-syndrome-hospitalization-reports. 
Acesso em 06/05/2020, às 17h41min. 
36 Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/. Acesso em 06/05/2020, às 
17h41min. 
37 Disponível em 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ
2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso 
em 13/05/2020, às 13h30min. 

https://covid.saude.gov.br/
https://www.cedeplar.ufmg.br/noticias/1234-nota-tecnica-estimate-of-underreporting-of-covid-19-in-brazil-by-acute-respiratory-syndrome-hospitalization-reports
https://www.cedeplar.ufmg.br/noticias/1234-nota-tecnica-estimate-of-underreporting-of-covid-19-in-brazil-by-acute-respiratory-syndrome-hospitalization-reports
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19-subnotificacao/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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vislumbrar seu efeito catastrófico: no Brasil, a letalidade do vírus entre as 

pessoas presas já é cinco vezes maior do que entre o restante da população38. 

 

Ocorre que, para a população carcerária do Estado de São Paulo, ainda 

não foi adotada NENHUMA medida efetiva de saúde pública para a proteção da 

saúde e vida das pessoas presas e dos agentes penitenciários que trabalham nas 176 

unidades prisionais do estado. Por ora, a única medida adotada foi a suspensão de 

visitas, restringindo-se mais direitos desse público vulnerável39.  

 

Isso sem dizer que tal medida não tem condições de barrar qualquer 

contágio, tendo em vista que as pessoas que trabalham nas unidades prisionais, bem 

como o diuturno ingresso de novas pessoas presas e cumprimento de mandados 

judiciais antes da sua total paralisação já são suficientes para o contato das pessoas 

presas com os vírus , sendo a única saída, com respeito à Constituição Federal, a 

diminuição da população prisional. 

 

Por conta disso, o risco de termos um cenário catastrófico em São 

Paulo é grande.  

 

No dia 22 de abril de 2020, duas pessoas já tinham morrido em 

decorrência da COVID-19, um na Penitenciária II "Dr. Antônio de Souza Neto" de 

 
38 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-
entre-presos-brasileiros-e-o-quintuplo-da-registrada-na-populacao-geral.shtml. Acesso em 
06/05/2020, às 17h41min. 
39 Importante destacar que a SAP afirma estar tomando outras várias medidas para evitar a 
contaminação no interior das unidades. Entretanto, essas supostas medidas são refutadas por 
sindicato de agentes penitenciário de SP, o SIFUSPESP, inclusive com veiculação de notícia sobre o 
que chamam de “padrão Caiuá”, referência à unidade prisional em que se gravou vídeo com as 
supostas medidas (https://sifuspesp.org.br/noticias/7442-coronavirus-procedimento-mostrado-
no-video-em-caiua-tem-que-ser-garantido-pela-sap-em-todas-as-unidades-defende-
sifuspesp#deny) 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-entre-presos-brasileiros-e-o-quintuplo-da-registrada-na-populacao-geral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-entre-presos-brasileiros-e-o-quintuplo-da-registrada-na-populacao-geral.shtml
https://sifuspesp.org.br/noticias/7442-coronavirus-procedimento-mostrado-no-video-em-caiua-tem-que-ser-garantido-pela-sap-em-todas-as-unidades-defende-sifuspesp#deny
https://sifuspesp.org.br/noticias/7442-coronavirus-procedimento-mostrado-no-video-em-caiua-tem-que-ser-garantido-pela-sap-em-todas-as-unidades-defende-sifuspesp#deny
https://sifuspesp.org.br/noticias/7442-coronavirus-procedimento-mostrado-no-video-em-caiua-tem-que-ser-garantido-pela-sap-em-todas-as-unidades-defende-sifuspesp#deny


 

C 

 

 

 
Rua Líbero Badaró, nº 616 – 3º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP 01008-000 

Tel.: 3105.5799 r. 314/315/316/317 

 
47 

Sorocaba e o outro na Penitenciária I "Nestor Canoa", de Mirandópolis40. Menos de 

15 dias depois, no dia 05 de maio de 2020, foram 6 as mortes confirmadas41, um 

aumento de 300% em 13 dias. 

 

Hoje, temos 8 óbitos no estado de São Paulo, somadas a 76 

suspeitas e 17 casos confirmados! 

 

Além disso, verifica-se que, até 06.05.2020, 5 agentes 

penitenciários faleceram em razão da COVID-19, havia outros 79 agentes 

penitenciários confirmados com a doença, além de 65 casos suspeitos42. 

 

Mesmo com o crescente número de casos confirmados, tanto em 

pessoas presas, quanto em agentes prisionais, o Tribunal de Justiça de São Paulo 

permanece inerte e ignorando a Recomendação n. 62/2020, CNJ, violando, por 

conseguinte, o direito à saúde e à vida de milhares de pessoas. 

 

Ilustrativo dessa postura são os números de prisões em flagrantes 

convertidas em preventivas na capital paulista, a maior “porta de entrada” de 

pessoas para as prisões brasileiras. Em levantamento feito pela Defensoria Pública 

do estado de São Paulo, constatou-se que, durante a pandemia do COVID 19, ou seja, 

no período de 18/03/2020 até 04/05/2020, o índice de conversões de prisões 

em flagrante em preventiva ficou acima de 68%, conforme gráfico abaixo.  

 

 
40 Disponível em: https://sifuspesp.org.br/noticias/7519-mais-um-detento-morre-por-
coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp.  
41 https://ponte.org/em-lista-de-47-paises-brasil-e-4o-com-mais-mortes-de-presos-pela-covid-19/ 
<acesso em 13.05.2020 – 00h47m> 
42 Disponível em https://www.sifuspesp.org.br/noticias/7567-quase-80-servidores-
penitenciarios-estao-com-coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp. Acesso em 13/05/2020, às 
13h34min. 

https://sifuspesp.org.br/noticias/7519-mais-um-detento-morre-por-coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp
https://sifuspesp.org.br/noticias/7519-mais-um-detento-morre-por-coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp
https://ponte.org/em-lista-de-47-paises-brasil-e-4o-com-mais-mortes-de-presos-pela-covid-19/
https://www.sifuspesp.org.br/noticias/7567-quase-80-servidores-penitenciarios-estao-com-coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp
https://www.sifuspesp.org.br/noticias/7567-quase-80-servidores-penitenciarios-estao-com-coronavirus-no-sistema-prisional-de-sp
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Em abril de 2020, mês inteiro sob a pandemia, o índice de conversões 

do flagrante em preventivas foi de inaceitáveis 69,4%, conforme tabela abaixo. 

 

 



 

C 

 

 

 
Rua Líbero Badaró, nº 616 – 3º andar – Centro – São Paulo – SP – CEP 01008-000 

Tel.: 3105.5799 r. 314/315/316/317 

 
49 

 

No período de fevereiro a dezembro de 2018, a média geral de 

manutenção de prisões na capital paulista foi de 66,87% dos casos, Entre janeiro 

e março de 2019, a porcentagem total de manutenção de prisões foi de 69,31%, ou 

seja, comparando-se o período de Pandemia com os dados dos anos anteriores, fica 

evidente que a postura do judiciário paulista permanece a mesma mesmo com uma 

Pandemia inédita na contemporaneidade. 

 

Note-se que tem ocorrido, inclusive, a manutenção da prisão de 

pessoas pela tentativa de prática de furto, inclusive de bens insignificantes, como 

shoyu, prestobarba, xampu, refrigerantes, sucos, desodorantes etc43. 

 

Não só nas análises individuais o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 

sido omisso no enfrentamento da questão.  

 

A Defensoria Pública do estado de São Paulo impetrou 03 habeas 

corpus de caráter coletivo junto ao referido tribunal44 e todos eles, de maneira ilegal, 

sequer puderam ser julgados pelo “juiz natural”, pois a presidência da seção 

criminal, de maneira arbitrária e inconstitucional, usurpou a competência e, como 

um juízo de exceção, indeferiu liminarmente todos eles. 

 

Além disso, os juízos corregedores das unidades prisionais, em sua 

maioria, da mesma forma ignoram o dever de o estado garantir a saúde e a vida das 

 
43 Disponível em https://www.cartacapital.com.br/justica/em-plena-pandemia-justica-de-sp-
mantem-preso-homem-que-roubou-prestobarba/Acesso em 13/05/2020, às 13h37min. 

44 Habeas Corpus Coletivo no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo para garantia da efetivação 
da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça a todos os grupos populacionais nela 
listados (HC n. 2053753-37.2020.8.26.0000); Habeas Corpus Coletivo no Tribunal de Justiça do 
estado de São Paulo em prol das pessoas idosas encarceradas (HC n. 2056672-96.2020.8.26.0000); 
Habeas Corpus Coletivo no Tribunal de Justiça de São Paulo em prol de pessoas em regime 
semiaberto em algumas unidades do Vale do Paraíba (HC n. 206410724.2020.8.26.0000) 

https://www.cartacapital.com.br/justica/em-plena-pandemia-justica-de-sp-mantem-preso-homem-que-roubou-prestobarba/
https://www.cartacapital.com.br/justica/em-plena-pandemia-justica-de-sp-mantem-preso-homem-que-roubou-prestobarba/
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pessoas custodiadas sob sua responsabilidade. Essa instituição realizou pedidos de 

progressão antecipada das pessoas que cumprem pena em regime semiaberto 

perante os juízos corregedores, em observância da Recomendação n. 62/2020 do 

CNJ e Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, em favor de todas as 

pessoas que cumprem pena em todos os Centro de Progressão Penitenciária do 

estado, mas todos eles, até o momento, foram indeferidos sem sequer uma análise 

acurada. 

 

Cumpre ressaltar, também, decisão da Corregedoria Geral de Justiça 

do TJ/SP que foi além da omissão, atuou ativamente impedindo um alívio na 

superlotação do sistema prisional, impedindo a saída temporária de cerca de 34 mil 

pessoas, o que significaria a possibilidade, por exemplo, de utilização dessas vagas 

para permitir o adequado isolamento das pessoas com suspeita de contaminação.  

 

Nota-se, portanto, que ao lado do grave quadro de violação de direitos 

descrito, temos o judiciário local conivente com a tragédia que se anuncia no 

horizonte, violando os mais comezinhos preceitos fundamentais.  

 

 

5 . DOS PEDIDOS  

 

Em razão do exposto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com 

fundamento nos artigos 138 e 950, § 3º, do Código de Processo Civil, requer seja deferido 

o seu ingresso no presente Incidente na condição de AMICUS CURIAE e que seja a 

presente ADPF julgada procedente. 

 

Por fim, com fundamento no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 

80/94, requeremos a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do 

processo. 
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São Paulo, 14 de maio de 2020. 

 

THIAGO DE LUNA CURY 
Coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – NESC 
 

MATEUS OLIVEIRA MORO 
Coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – NESC 
 

LEONARDO BIAGIONI DE LIMA 
Coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo – NESC 
 

 

  
 


		2020-05-14T16:13:33-0300




