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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 

As conclusões foram obtidas através da análise de documentos e informações 
requisitados, do exame de dados constantes do SIAFEM e do SIGEO e integrantes 
de bases públicas da Secretaria da Administração Penitenciária/Ministério da 
Justiça/Ordem dos Advogados do Brasil/Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

1. Capacidade, população carcerária, aparato tecnológico e quadro de pessoal 

2. Vagas no sistema prisional 

3.Condições de funcionamento e segurança das unidades prisionais 

4. Reintegração social dos custodiados e egressos do sistema prisional. 

GASTOS 

-  Governo do Estado gastou durante o ano de 2018 mais R$ 4,1 bilhões em 
despesas com a Administração Penitenciária 

- 98% recursos - gestão da custódia da população penal  
- 2%  recursos - gestão da reintegração social da População Penal.  

-  95,9% dos valores se referem a despesas correntes e 4,1%, a despesas de 
capital. 

CAPACIDADE 

- 171 Unidades Prisionais - Capacidade para atender um total de 143.146 presos. 
- População carcerária (2018) :229.562 egressos 

- Déficit de 86.416 vagas - 60% da capacidade instalada -  Superlotação 
-  Em 2018 foram inauguradas 3 Unidades Prisionais, somando 2.497 vagas ao 
sistema penitenciário.  

- 12 novas unidades em construção em 2018 
-  Administração cumpriu apenas 19% das metas de criação de vagas previstas na 

LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). 



- Taxa de encarceramento do Estado -  535,5 presos  para cada 100 mil 
habitantes, superando a média do país (352 encarcerados a cada 100 mil 
habitantes) e do mundo (144 encarcerados a cada 100 mil habitantes). 

- SUPERLOTAÇÃO - DELEGACIAS 

- 1.962 egressos presos em delegacias - Secretaria da Segurança Pública 
- 49% respondem por crimes considerados não violentos (tráfico de entorpecentes 

e furtos) 
- 40% dos presos não chegaram a concluir o Ensino Fundamental 
-  21% não concluíram o Ensino Médio 
- Mais de 2/3 deles têm entre 18 e 35 anos 
- 55% se declarava preto ou pardo. 

CELULARES EM PRESÍDIOS 

- Apenas 13% - 23 das 171 Unidades Prisionais (13%) contam com bloqueadores 
de celular instalados. 

- Dificuldade de controle de uso de aparelhos - presos continuam a articular 
atividades criminosas no interior dos presídios. 

- 13.845 celulares apreendidos nos estabelecimentos prisionais 
-  4.889 apreensões de substâncias entorpecentes e proibidas 
- SAP implantou 177 aparelhos de scanner corporal para coibir a entrada de 

produtos e equipamentos vetados. 

AGENTES  

- Insuficiência de recursos humanos vinculados às atividades prisionais 

- 9,59 presos por agente de custódia - supera o índice nacional (8,2 presos por 
agente) e a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária (5 presos por agente).  

- Algumas Unidades Prisionais não possuem equipe mínima de saúde, conforme 
preconizado pela Portaria Interministerial nº 1.777/2003 

- Existência de apenas 97 cargos de Médico no quadro de pessoal da SAP.  
- Superlotação dos estabelecimentos X insuficiência de profissionais da saúde  - 

facilita transmissão de doenças infectocontagiosas. 

REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

- Atividades educacionais e laborterápicas aos detentos -  previstas na Lei de 
Execução Penal como mecanismos de diminuição da pena - oferecidas em 
parceria com a Fundação Prof. Dr. `Manoel Pedro Pimentel` 



-  Dentre os 174.308 presos condenados, a participação de 11.643 (7%) em 
cursos profissionalizantes,  

- 10.651 (6%) no Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania 
-  17.511 (10%) em atividades de Educação Formal.  
- SAP disponibilizou 829.657 postos de trabalho durante o exercício, obtendo um 

preenchimento de 446.131 (54%), com expressiva melhoria em face do ano 
anterior (2017 = 51.424). 

-  apenas 284 dos 107.913 egressos que saíram da prisão conseguiram 
recolocação no mercado de trabalho - 0,2% do total 

- RECOMENDAÇÕES TCE - ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

1. Conjugue esforços com demais órgãos de Estado (Secretaria de Segurança 
Pública, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público, Defensoria Pública, 
etc.) no sentido de encontrar soluções que reduzam a superlotação do sistema 
prisional paulista, a fim de fazer com que os presos cumpram suas penas com 
dignidade, e dessa forma impactar positivamente na reintegração social da 
população carcerária, com reflexos na diminuição da reincidência; 

2. Adote medidas para cumprir em tempo as metas de criação de novas 
vagas no sistema prisional (seja com a construção de novas UPs, seja com a 
ampliação de vagas nas UPs já existentes) previstas no plano de expansão do 
sistema penitenciário em 2008; 

3. Instalar de bloqueadores de sinal de aparelhos celulares nas UPs; 

4. Promova, na medida do possível e de acordo com as necessidades, o 
preenchimento dos cargos vagos no quadro de pessoal da SAP; 

5. Cumpra a Portaria Interministerial nº 1.777/2003 no que toca a equipe 
mínima de saúde nas UPs; 

6. Priorizar os recursos destinados às ações relativas à ressocialização dos 
presos como parte do `Programa de Gestão de Reintegração Social da População 
Penal, Egressos e seus Familiares` -  fundamental e absolutamente necessário para 
o correto funcionamento do sistema prisional do estado de São Paulo), de modo 
que o referido programa, no próximo PPA, potencialize os recursos orçamentários. 

7. Incremente, exponencialmente, a quantidade: de presos participantes de 
cursos de educação escolar e qualificação profissional; de presos trabalhando 
dentro das Unidades Prisionais e; de egressos do sistema prisional colocados no 
mercado de trabalho.


