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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

  
AUTOS DE ORIGEM – MANDADO DE SEGURANÇA N. 2091074-09.2020.8.26.0000

  

(...) A ausência de manifestação colegiada da Eg. Corte estadual 

configurou indevida negativa de prestação jurisdicional. Tratando-se de 

questões relevantes, como as apresentadas no presente mandamus, 

devidamente suscitadas no writ originário, e não apreciadas pelo eg. 

Tribunal de origem, devem os autos serem remetidos a este para que o 

respectivo órgão colegiado, juiz natural da causa, se manifeste acerca 

da matéria. (AgRg no Habeas Corpus 592.647 – SP, Relator Ministro Felix 

Fischer, julgado em 15/10/2020) 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu 

Núcleo Especializado de Situação Carcerária e de seu Núcleo Especializado dos Direitos da 

Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, a quem incumbe, 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, dos 

necessitados, vem, com fundamento no art. 5º, LXVIII, e no art. 134 da Constituição 

Federal, bem como no art. 4º, I, VII, e IX, da Lei Complementar 80/94, e Lei 

Complementar estadual de São Paulo, n. 988/2006, impetrar

HABEAS CORPUS COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

em favor de TODAS AS PESSOAS IDOSAS PRESAS NAS UNIDADES PRISIONAIS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, contra ato coator do Órgão Especial do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo proferido no mandado de segurança n. 2091074-

09.2020.8.26.0000, impetrado contra decisão proferida em sede do habeas corpus n. 

2056672-96.2020.8.26.0000, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

1. SÍNTESE DOS FATOS
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Em razão de todo o cenário caótico causado pela Pandemia da Covid-19, 

especialmente para as pessoas que se encontram custodiadas pelo Estado, as quais, 

antes da Pandemia, já estavam sujeitas a uma situação bárbara, no dia 25 de março de 

2020, quando eram contabilizados apenas 2.055 casos da doença no país, os Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária e Núcleo Especializado dos Direitos da Pessoa Idosa 

e da Pessoa com Deficiência, ambos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

impetraram o habeas corpus coletivo n. 2056672-96.2020.8.26.0000 junto ao Tribunal 

de Justiça do Estado de SP requerendo a colocação em regime aberto ou prisão 

domiciliar de pessoas idosas, retirando pessoas componentes do grupo de risco do 

universo prisional e, ainda que irrisoriamente (pois de 216 mil pessoas presas em São 

Paulo1 aproximadamente 3.500 são idosas, conforme documento em anexo), 

reduzindo a superlotação carcerária para possibilitar um mínimo de condições para 

implementação de medidas efetivas de controle e tratamento.

         Após cinco dias do protocolo, em 30 de março de 2020, o habeas corpus foi então 

distribuído livremente para o desembargador relator Ricardo Tucunduva da 6ª 

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. Depois de 2 

(dois) dias, o relator deu vista à Procuradoria-Geral de Justiça e decidiu que, após, os 

autos deveriam retornar conclusos a ele, para a apreciação do pedido. A Procuradoria, 

então, opinou pelo conhecimento parcial da ordem. Após, o relator, sem nenhuma 

manifestação formal das partes, apontou que teria chegado ao seu conhecimento que 

teriam sido impetrados outros habeas corpus coletivos de teor semelhante e solicitou 

informações ao Gabinete do Presidente da Seção Criminal daquela Corte.

        Após 37 dias da data da impetração, o Presidente da Seção Criminal do TJ/SP, 

agindo fora de suas competências legais, cancelou a distribuição anteriormente 

feita e indeferiu liminarmente o mencionado habeas corpus, sob o argumento 

equivocado de que haveria imprecisão da autoridade coatora, bem como não teriam 

sido especificados/as os/as pacientes. 

1 Dados oficiais da Secretaria de Administra, data base 31 de julho de 2020.
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A parte mais cruel da história é que, entre a data da impetração (25 de março) e a 

data da prolação da recente decisão ilegal da Presidência da Seção Criminal (dia 30 de 

abril), que cancelou a distribuição anterior, passaram-se 47 dias e as pessoas IDOSAS 

presas começaram a MORRER e continuam correndo risco de MORRER dentro das 

unidades prisionais. A primeira delas foi justamente um homem idoso (67 anos) que 

estava detido na Penitenciária II de Sorocaba2, presídio onde o Núcleo Especializado de 

Situação Carcerária fez inspeção no dia 22 de junho e constatou uma série de 

violações de direitos, como ausência de atendimento de saúde de várias pessoas idosas, 

conforme relatório de inspeção em anexo e fotos juntadas nesta petição inicial. 

Diante de tal decisão, esta Defensoria Pública impetrou o mandado de segurança 

n. 2091074-09.2020.8.26.0000 perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça para que 

fosse suspenso o cancelamento da distribuição livre do referido habeas corpus 

anteriormente feita. O Tribunal, no entanto, decidiu, por maioria, denegar a segurança, 

mantendo o cancelamento da distribuição, mesmo que em total descompasso com o 

princípio do juiz natural e o direito ao julgamento por um tribunal competente, além das 

prementes necessidades de abertura do Poder Judiciário para a coletivização do habeas 

corpus, medida extremamente necessária em face da complexificação das demandas e 

cada vez mais pacificada pela jurisprudência de nossos tribunais superiores. Dessa 

forma, não restou alternativa que não a impetração do presente writ perante esta Corte 

superior, pelos argumentos a seguir expostos.

2. DO CABIMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO

A possibilidade do habeas corpus como instrumento de tutela da liberdade frente 

a possíveis coações ilegais é um direito fundamental da maior relevância, conforme 

positivado no artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal. A complexificação e a 

massificação das relações sociais, no entanto, têm representado um grande desafio à 

concretude de tal dispositivo. A situação das pessoas presas é uma clara ilustração 

2 Disponível em: https://noticias.r7.com/sao-paulo/sao-paulo-registra-primeira-morte-por-coronavirus-
no-sistema-prisional-19042020. Acesso em 11/09/2020, às 11h23min.

https://noticias.r7.com/sao-paulo/sao-paulo-registra-primeira-morte-por-coronavirus-no-sistema-prisional-19042020
https://noticias.r7.com/sao-paulo/sao-paulo-registra-primeira-morte-por-coronavirus-no-sistema-prisional-19042020
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disso, com a explosão das estatísticas de encarceramento nos últimos anos que deu 

origem ao fenômeno comumente conhecido como encarceramento em massa. No 

Estado de São Paulo, vivem 44 milhões de pessoas e 216 mil estão presas, ou seja, a 

cada 202 habitantes um está preso. 

É extremamente difícil a tutela individualizada de violações que acontecem de 

maneira massificada e com vítimas que se encontram dificultadas de vocalizar suas 

demandas por conta da situação de aprisionamento. Tal dificuldade, importante 

destacar, que está potencializada atualmente com a proibição de visitas em boa parte 

das unidades prisionais do país, sendo que no estado de São Paulo nem visitas 

virtuais as pessoas presas estão tendo. Neste ponto, vale lembrar que o Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária ingressou com a Ação Civil Pública 

10246824220208260053 em face do Estado de São Paulo pedindo a implementação de 

visitas virtuais, como ocorre em outros estados brasileiros e em outros países, e a 

instalação de telefones públicos, mas, embora tenha sido deferida tutela antecipada pela 

Vara da Fazenda Pública da capital, o Estado reverteu tal decisão em sede de agravo.

Sendo assim, urge a necessidade de abertura do Poder Judiciário para a admissão 

da tutela coletiva em sede de um instrumento tão essencial à proteção da liberdade, 

direito fundamental da máxima importância previsto de maneira ampla no caput do 

artigo 5° do texto constitucional e presente em formas mais concretas em diversos 

outros pontos da Lei Maior. Caso contrário, faríamos da Constituição Federal, em seu 

artigo 5°, LXVIII, uma letra morta, impedindo a viabilização de instrumentos que 

permitissem sua realização frente aos desafios de nosso tempo.

Este tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em demandas da 

mais elevada importância nos últimos anos. Cabe destacar a decisão paradigmática 

proferida em sede do HC 143.641/SP, cujas pacientes circunscreveram-se a “todas as 

mulheres submetidas à prisão cautelar no sistema penitenciário nacional, que ostentem a 

condição de gestantes, de puérperas ou de mães com crianças com até 12 anos de idade 
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sob sua responsabilidade, e das próprias crianças”. Cumpre citar o importante trecho 

abaixo:

“É que, na sociedade contemporânea, burocratizada e massificada, as 
lesões a direitos, cada vez mais, assumem um caráter coletivo, sendo 
conveniente, inclusive por razões de política judiciária, disponibilizar-se 
um remédio expedito e efetivo para a proteção dos segmentos por elas 
atingidos, usualmente desprovidos de mecanismos de defesa céleres e 
adequados. Como o processo de formação das demandas é complexo, já 
que composto por diversas fases - nomear, culpar e pleitear, na ilustrativa 
lição da doutrina norte-americana (...), é razoável supor que muitos 
direitos deixarão de ser pleiteados porque os grupos mais vulneráveis - 
dentre os quais estão os das pessoas presas - não saberão reconhecê-las 
nem tampouco vocalizá-los.” (STF. HC 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski. Julgado em 24/10/2018)

Na mesma esteira, ao julgar o HC 118.536/SP, o Ministro Dias Toffoli decidiu com 

base nos seguintes fundamentos a admissão da impetração, determinando a análise da 

questão de fundo carreada em habeas corpus coletivo manejado perante o Superior 

Tribunal de Justiça:

“Recorde-se que no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma, 
em 20/2/18, admitiu, historicamente, o primeiro habeas corpus coletivo 
para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar de 
mulheres presas preventivamente, em todo o território nacional, que 
sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas 
com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas 
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Naquela assentada, 
tive a oportunidade de consignar que o habeas corpus, que tutela direito 
fundamental tão caro para sociedade brasileira - a liberdade -, necessita 
ser repensado, justamente porque nossa Constituição prevê que a lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (CF, 
art. 5º, inciso XXXV), sobretudo dos mais vulneráveis, cujo tratamento 
coletivo desempenhará a relevantíssima função de promoção efetiva de 
acesso à justiça. A meu ver, o cabimento do habeas corpus coletivo 
para se discutir direitos individuais homogêneos 
inquestionavelmente desborda em tratamento mais isonômico na 
entrega da prestação jurisdicional. Admissível, portanto, o cabimento 
desse remédio constitucional na sua forma coletiva, para se discutir 
direitos individuais homogêneos, sobretudo por se tratar de grupo de 
pessoas determinadas ou determináveis, o que viabilizará a apreciação do 
constrangimento ilegal.” (STF. HC 118.536/SP. Min. Rel. Dias Toffoli. 
Julgado em 15/06/2018) (g.n.)
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Recentemente, este Superior Tribunal de Justiça subscreveu o cabimento e a 

importância da admissibilidade dos writs coletivos através da decisão que concedeu a 

ordem pleiteada no histórico habeas corpus n. 596.603/SP que trata de centenas de 

pessoas presas ilegalmente por tráfico privilegiado, conforme evidencia trecho 

abaixo:

“1. Ante a necessidade de salvaguardar um dos direitos fundamentais 
mais preciosos do ser humano, a liberdade, o Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar o HC n. 143.641/SP, rompeu com a resistência registrada nos 
seus precedentes, quanto à inadmissibilidade do uso do writ 
constitucional de maneira coletiva. Na oportunidade, assentaram-se 
diretrizes a respaldar o maior espectro do remédio heroico, entre elas: a 
existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos 
problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais 
coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de 
grupos vulneráveis; o fortalecimento da abordagem coletiva, em 
atendimento a maior isonomia às partes em litígio e em prestígio à 
celeridade processual, mitiga as dificuldades estruturais do acesso 
das coletividades ao Poder Judiciário. 
2. A moldura fática trazida pela Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo – mais de mil presos, que, a despeito da reconhecida prática de 
crime de tráfico privilegiado, cumprem pena de um ano e oito meses, em 
regime fechado, com respaldo exclusivo no ultrapassado entendimento de 
que a conduta caracteriza crime assemelhado a hediondo – permite 
solução coletiva, por reproduzirem a mesma situação fático-jurídica. 
Precedente (HC n. 575.495/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, 
julgado em 2/6/2020, DJe 8/6/2020).” (HC 596.603/SP, Rel. Min. Rogério 
Schietti Cruz. Julgado em 08/09/2020.)

Ademais, é importante mencionar que a coletivização do habeas corpus tem 

fundamento legal expresso, seja com a possibilidade de juízes e tribunais 

concederem ordem de habeas corpus de ofício (artigo 654, §2º, CPP), seja pela 

garantia extensão de efeitos do writ para demais pacientes na mesma situação 

(artigo 580, CPP). Tanto é assim que a decisão proferida no já citado habeas corpus n. 

143.641 não foi a primeira do Brasil a reconhecer esse tipo de coletivização, como 

demonstra, por exemplo, o julgamento do HC 142.513/ES pelo Superior Tribunal de 

Justiça.
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Não resta dúvida de que se mostra cabível a análise da violação de direitos de 

coletivos determinados ou determináveis das pessoas presas através deste remédio 

constitucional, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, 

como nos recentes Habeas Corpus Coletivos, julgados durante esta pandemia, que 

debateram a prisão mantida em face de não pagamento de fiança (HC COLETIVO 

568.693 do STJ3) e a soltura das pessoas presas em face do não pagamento de 

pensão alimentícia (HC COLETIVO 568.021 do STJ4).

A pandemia do novo coronavírus, sem precedentes na contemporaneidade, 

demanda especial celeridade e efetividade na garantia do acesso à justiça à coletividade 

das pessoas privadas de liberdade, especialmente vulneráveis pelas condições de 

aprisionamento que enfrentam no sistema prisional brasileiro. No caso em questão, 

tratando-se de pessoas idosas, tal risco é sensivelmente potencializado.

Importante considerar também que se trata de ato coator perpetrado 

indistintamente contra um considerável coletivo de pessoas, ainda que parte de grupo 

plenamente determinável, quais sejam, todas as pessoas idosas privadas de 

liberdade no Estado de São Paulo.

Diante disso, sem dúvidas, o habeas corpus coletivo é o instrumento mais 

adequada para o presente pleito. Não se olvida, portanto, de que se mostra cabível a 

análise da violação de direitos de coletivos determinados ou determináveis das 

mulheres presas em questão através deste remédio constitucional, conforme 

entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 

3 Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/323434/presos-em-todo-brasil-com-liberdade-
condicionada-a-fianca-devem-ser-soltos. Acesso em 13/04/2020, às 11h32min.

4 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/ministro-stj-estende-hc-todos-presos-divida-
alimentar. Acesso em 13/04/2020, às 11h32min.

https://www.migalhas.com.br/quentes/323434/presos-em-todo-brasil-com-liberdade-condicionada-a-fianca-devem-ser-soltos
https://www.migalhas.com.br/quentes/323434/presos-em-todo-brasil-com-liberdade-condicionada-a-fianca-devem-ser-soltos
https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/ministro-stj-estende-hc-todos-presos-divida-alimentar
https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/ministro-stj-estende-hc-todos-presos-divida-alimentar
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3. DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ante a obviedade, pouco é preciso dizer para demonstrar a legitimidade da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a propositura do presente writ 

impetrado em favor de pessoas idosas presas em estabelecimentos prisionais de São 

Paulo que, além de fazerem parte do grupo de risco em decorrência de sua idade, estão 

expostas nestes espaços a celas superlotados e insalubres, elementos esses capazes de 

agravar sobremaneira os riscos à saúde desta população. 

A missão da instituição de promoção dos direitos humanos, de forma individual 

ou coletiva, em todos os graus dos necessitados, é trazida na Constituição da República 

no art. 134,

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. 

A rigor, tal discussão ainda era relevante à época, mas com a positivação da 

legitimidade da Defensoria Pública de propor ações civis públicas em 2007 e, 

posteriormente, com a edição da Lei n. 13.300/2016, que inclui a Defensoria Pública 

como legitimada para a proposição de mandado de injunção individual ou coletivo, 

qualquer divergência sobre isso restou superada.

Aliás, foi com base na referida lei que o STF, no julgamento do habeas corpus 

coletivo n. 143.641/SP, substituiu o polo ativo naquele processo, reconhecendo a 

legitimidade ativa da Defensoria Pública da União, em razão da abrangência 

territorial da questão, que ali ultrapassava os limites de um estado da federação.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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“(...) parece-me que a legitimidade ativa deve ser reservada aos atores 
listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a 
legislação referente ao mandado de injunção coletivo.
No caso sob exame, portanto, incidirá o referido dispositivo legal, de 
maneira a reconhecer-se a legitimidade ativa à Defensoria Pública da 
União, por tratar-se de ação de abrangência nacional, admitindo-se os 
impetrantes como amici curiae. Dessa forma, e sem demérito nenhum aos 
demais impetrantes, os quais realizaram um proficiente trabalho, 
garante-se que os interesses da coletividade estejam devidamente 
representados.” (STF – HC n. 143.641 – Min. Rel. Ricardo 
Lewandowski)

Neste diapasão, fazendo um paralelo baseado no entendimento do STF acerca da 

abrangência territorial e da legitimidade da Defensoria Pública da União para pleito com 

extensão nacional, se a abrangência da questão posta no presente writ é 

regional/estadual, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é legitimada para 

impetrá-lo.

Ora, o simples fato de estarem presos os pacientes que serão abrangidos pelo 

presente já demonstra não só a hipossuficiência organizacional, mas, como é de 

conhecimento público, a própria hipossuficiência financeira, tendo em vista a acentuada 

seletividade do sistema penal, que encarcera apenas pessoas pobres – as exceções 

confirmam tal regra. 

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 artigo 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.

Nota-se, portanto, que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

inegavelmente, é instituição legitimada para buscar a concretização dos direitos das 

pessoas presas nos estabelecimentos de regime semiaberto superlotados, através do 

manejo do único instrumento jurídico hábil para a efetivação desses direitos.



10

4.  DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

O mundo assiste atônito ao avanço do CORONAVÍRUS. O alastramento do vírus 

(Covid-19) em diversos países é tamanho que a Organização Mundial da Saúde declarou 

estado de Pandemia (11/03/2020). No Brasil, a Portaria n. 188/2020 do Ministério da 

Saúde5, decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo SARS COV 2. A recomendação da OMS para evitar 

a disseminação da doença continua sendo a mesma: isolamento social e cuidados de 

higiene. 

4.1. Panorama do Coronavírus no Brasil 

O Brasil tem vivido um aumento exponencial de casos de COVID-19. Conforme 

informações oficiais, passamos de 5 milhões de casos em todo o país, além de 152 

mil óbitos em decorrência da COVID-196.

O país se estabeleceu entre os dois primeiros países do mundo em número de 

óbitos, estando atualmente atrás apenas dos Estados Unidos7 e é o terceiro em número 

de casos atrás de Estados Unidos e Índia. 

Se o quadro já é preocupante por si só, quando ponderamos a respeito da 

notória subnotificação dos casos no país, fruto do baixo número de testes realizados, o 

quadro é ainda mais grave. Estudo feito pelo Núcleo de Operações e Inteligência em 

Saúde (NOIS), formado por cientistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC/RJ), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto D’or, revelou que 

5 Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-
241408388. Acesso em 11/09/2020, às 15h15.
6 Disponível em:  https://covid.saude.gov.br/ . Acesso em 15/10/2020, às 12h.
7 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51718755. Acesso em 11/09/2020, às 
15h15min.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereiro-de-2020-241408388
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/13/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-13-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/13/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-13-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51718755
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o Brasil teria, em verdade, 12 (doze) vezes mais casos de Covid-19 do que os de fato 

confirmados8. 

Mesmo diante de tamanha calamidade, o Brasil segue sendo um dos países que 

menos realiza exames para COVID-19 no mundo. Entre os países com mais de 20 mil 

casos confirmados, o país é o pré-antepenúltimo em números de testes realizados por 

um milhão de habitantes, estando atrás de outros 23 países (mesmo sendo o terceiro 

com mais casos em todo o planeta)9.

4.2. Panorama do Coronavírus no estado de São Paulo

O estado de São Paulo ultrapassou 1 milhão de casos confirmados de COVID-

19 e 37 mil óbitos em decorrência da doença10, sendo o estado com maior número de 

óbitos (aproximadamente um quarto do total) e casos no Brasil. Importante destacar 

que o grupo de pessoas maiores de 60 anos, ao qual os pacientes do presente habeas 

corpus pertencem, responde por 74,5% das mortes no estado.

SE SÃO PAULO FOSSE UM PAÍS, ELE SERIA O 5º COM MAIS CASO DE COVID 

NO MUNDO, atrás apenas dos Estados Unidos, da Índia, do restante do Brasil e da 

Rússia e na frente da Espanha, Colômbia, Peru, Argentina e México, por exemplo.

Passados 6 meses da impetração inicial, os poucos testes feitos nos mostram que 

em 15 de outubro chegamos no estado mais rico desta República a, pelo menos, 1.747 

agentes penitenciários contaminados e 31 mortos. Do outro lado das grades, a mais 

bárbara delas, 8.964 pessoas presas já se contaminaram e 39 morreram11.

8 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/14/pesquisas-
subnotificacao-casos-confirmados-brasil.htm. Acesso em 11/09/2020, às 15h17.
9 Disponível em: https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-brasil-e-mundo-testes/. Acesso em 
11/09/2020, às 15h17. 
10 Disponível em:  https://covid.saude.gov.br/ . Acesso em 15/10/2020, às 12h.
11 Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/download_files/covid-19/boletim-covid-14-10-20.pdf. Acesso em 
15/10/2020., às 12h

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/14/pesquisas-subnotificacao-casos-confirmados-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/14/pesquisas-subnotificacao-casos-confirmados-brasil.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/04/14/pesquisas-subnotificacao-casos-confirmados-brasil.htm
https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/analise-brasil-e-mundo-testes/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/13/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-13-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/13/casos-e-mortes-por-coronavirus-no-brasil-em-13-de-julho-segundo-consorcio-de-veiculos-de-imprensa.ghtml
http://www.sap.sp.gov.br/download_files/covid-19/boletim-covid-14-10-20.pdf
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Nas atividades de inspeção realizadas pela Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo nos últimos meses, ou seja, durante a pandemia, pode-se observar a gravidade das 

condições das pessoas presas e a potencialização do sofrimento nesse período sem 

precedentes. Na Penitenciária II de Sorocaba, com capacidade para 757 pessoas, 

2.080 cumprem pena e 34,53% foi contaminada pela COVID-19, com 5 óbitos de 

presos registrados, parte deles idosos. Nesta unidade, com grande parcela da 

população prisional idosa, há um racionamento de água em que apenas 2 horas são 

liberadas por dia. São 6 minutos de água diariamente para todas as necessidades, 

conforme relatório em anexo. No Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros na 

capital paulista, com capacidade para 793 pessoas, 1.623 cumprem pena e 50,21% 

foi contaminada, conforme relatório em anexo. No Centro de Detenção Provisória II de 

Osasco, com capacidade para 833 pessoas, 1.614 cumprem pena, 24% delas 

contaminadas. Não bastasse, o tratamento para as pessoas que testaram positivo no 

CDP de Osasco foi o isolamento em único raio com capacidade quatro vezes inferior, por 

20 dias e sem banho de sol, conforme relatório em anexo. “Aplicando-se a média de 

contágio dessas três unidades (39%) a todo o Estado, podemos estar diante de um cenário 

de 85 mil pessoas presas contaminadas pela COVID-19. Entretanto, um número irrisório 

das 176 unidades prisionais passou por testagens”12.

Por fim, nas inspeções mais recentes realizadas nos últimos dias nas duas 

Penitenciárias de Guareí, a situação é tão cruel quando nas demais. Na Penitenciaria I, 

960 pessoas foram contaminadas enquanto na Penitenciária II, 682, conforme 

informações oficiais da SAP em anexo.

4.3. Coronavírus e pessoas idosas - Grupo vulnerável 

A experiência no enfrentamento da pandemia pelo mundo tem demonstrado que 

há um grupo de risco muito mais vulnerável às complicações em decorrência da 

COVID-19. Segundo o Ministério da Saúde13 este grupo é formado por pessoas idosas 

12 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/da-ingenuidade-a-realidade-a-morte-do-habeas-
corpus-coletivo-em-sao-paulo/
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(mais de 60 anos) e ou com comorbidades, ou seja, que mesmo aqueles que não 

tenham nenhum problema de saúde associados, mas que tenham mais de 60 anos fazem 

parte do grupo de risco. No Brasil, 10 a cada 100 habitantes têm mais de 65 anos. 

Do total de mortos até 29 de março, quando da impetração no TJ, 79 a cada 

100 tinham mais de 65 anos (imagem ilustrativa abaixo14): 

No Estado de São Paulo, os idosos respondem por apenas 16,5% dos casos de 

COVID-19 em todo o estado. No entanto, respondem por 52,8 % dos óbitos15, o que 

demonstra como a letalidade da doença nessa faixa etária é extremamente 

potencializada.

Conforme quadro abaixo, a letalidade do COVID-19 é imperdoável com os idosos, 

ela chega a 37,8% nas pessoas com 90 anos ou mais, a 33,5% a pessoas que tem 

entre 80 e 89 anos, a 19,95% naquelas pessoas entre 70 e 79 anos e, por fim, 

chega a 9,3% nas pessoas que tem entre 60 e 69 anos. Aqui falamos de casos de 

idosos em geral e não de pessoas presas, ponderando que nos cárceres em condições 

animalescas a letalidade é muito maior. 

13 Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-715-
casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca Acesso em 11/09/2020, às 15h17min.
14 Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/evolucao-da-epidemia-no-brasil/. Acesso em 
11/09/2020, às 15h19min.
15 Disponível em: https://www.seade.gov.br/coronavirus/#. Acesso em 07/10/2020, às 20h19min.

https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46843-brasil-registra-114-715-casos-de-coronavirus-e-7-921-mortes-pela-doenca
https://piaui.folha.uol.com.br/evolucao-da-epidemia-no-brasil/
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No âmbito do Governo Federal, o Ministério da Saúde expediu a Portaria n. 

454/2020, que “declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão 

comunitária do coronavírus (covid-19)”. A Portaria determinou ainda que “as pessoas 

com mais de 60 (sessenta) anos de idade devem observar o distanciamento social, 

restringindo seus deslocamentos para realização de atividades estritamente 

necessárias, evitando transporte de utilização coletiva, viagens e eventos 

esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e religiosos e outros com 

concentração próxima de pessoas”.

Em legislação estadual, o Decreto n. 64.864/2020, entre outras medidas, 

recomendou “aos Municípios a suspensão, por 60 (sessenta dias), do funcionamento dos 

Centros de Convivência do Idoso, inseridos no Programa “São Paulo Amigo do Idoso”.

No âmbito infralegal, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) em 

conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) editou “Orientação às gestões de 

assistência social municipais, prioritariamente voltado aos serviços de acolhimento 
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institucional de adultos, idosos, pessoas em situação de rua, entre outros, para observação, 

prevenção e encaminhamento de casos com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(COVID-19).”

Pelo referido documento, determinou-se: “ATENÇÃO PRIORITÁRIA E 

EMERGENCIAL nos Serviços prioritários para atenção emergencial e público de maior 

vulnerabilidade: Idosos/as; Adultos e famílias em situação de rua; Jovens e Adultos com 

deficiência; Atendidos pelos serviços de acolhimento institucional nas modalidades de 

abrigo institucional, casa lar, casa de passagem, residência inclusiva e pelos serviços no 

domicílio da proteção social básica, destinado a pessoas idosas e com deficiência.”

Legislação no âmbito do Município de São Paulo, por sua vez, o Decreto n. 59.283, 

de 16 de março de 2020, “declara situação de emergência no Município de São Paulo e 

define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus”, 

incluindo no grupo de risco, expressamente, os maiores de 60 (sessenta) anos.

Infere-se do conjunto normativo relativo ao Covid-19, assim, que as pessoas 

idosas estão, presumidamente, em situação de alto risco e devem evitar 

aglomerações de qualquer natureza ante o contágio comunitário. Há também 

reconhecimento oficial da especial situação de risco para as pessoas idosas 

acolhidas institucionalmente, as quais se encontram, obrigatoriamente, em 

convívio coletivo.

A par das medidas que vêm sendo adotadas, o fato é que a população idosa 

encarcerada se encontra em ainda maior situação de risco diante do estado de coisas 

inconstitucional já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. 

Abaixo algumas fotos tiradas em inspeções realizadas pelo Núcleo Especializado 

de Situação Carcerária em unidades prisionais do estado de São Paulo capazes de 

ilustrar a cruel realidade das pessoas idosas no cárcere. 
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(idoso, 84 anos - Usa andador e mal consegue se locomover, tem parafuso no fêmur - Penitenciária 

Masculina de Serra Azul II). 
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(idoso, 81 anos - tem artrose nas mãos, não conseguia nem falar direito de tão fraco e debilitado - 

Penitenciária Masculina II de Sorocaba).

(idosa,64 anos - tem câncer no nariz, não anda sem auxílio, tem pressão alta, diabetes (toma insulina), 

tem artrose, escoliose e bico de papagaio e ainda é algemada em caso de trânsito interno - Penitenciária 

Feminina de Tupi Paulista).
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(idoso (85 anos) - Está senil, sem memória, bexiga solta. Penitenciária Masculina II de Sorocaba)

                  

(Idoso. 67 anos. Suspeita de doença de chagas, tem hipertensão, artrose, artrite, bursite, esporão no 

fêmur. Usa bengala. Fez tratamento para hanseníase. Penitenciária Masculina II de Sorocaba)
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(Idoso 71 anos. Usa muletas e tem séria dificuldade para locomoção; Penitenciária Masculina I 

de Guareí. Inspeção em 23 de setembro de 2020)
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(Idoso, 66 anos. Está cego, pois teve catarata e perdeu a visão; Penitenciária Masculina I de 

Guareí. Inspeção em 23 de setembro de 2020)

4.4. Panorama da COVID-19 no contexto do encarceramento. 
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A testagem na população em geral, assim como para as pessoas presas e 

servidores do sistema penitenciários é baixa. Foram aplicados apenas 100 mil testes 

em TODO o Brasil em pessoas presas e funcionários16, o que representa somente 

12,31% de toda população carcerária no país, tomando como base o levantamento do 

Conselho Nacional de Justiça de meados do ano passado17. O Guia da OMS 

“Preparednesse, prevention and control of Covid-19 in prisons and other places of 

detention” estabelece medidas para prevenção da Covid-19 no contexto do 

encarceramento, uma destas medidas é a testagem massiva das pessoas presas como 

forma de controle. 

Em cálculo feito com os dados disponibilizados pelo DEPEN (Departamento 

Penitenciário Nacional) é possível afirmar que a letalidade da COVID-19 entre pessoas 

presas no Brasil é 5 (cinco) vezes maior18 do que aquela registrada na população em 

geral. 

O Brasil é o segundo país com maior número de mortes de pessoas presas em 

decorrência da COVID-19 em todo o planeta, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O 

Estado de São Paulo representa 25,43% das mortes de pessoas presas pela doença no 

país, 29 das 114 mortes, sendo a unidade federativa com o maior número de óbitos 

entre tal população. 

Conforme anotado acima, a Penitenciária II de Sorocaba foi alvo de inspeção 

recente por parte do Núcleo Especializado de Situação Carcerária, realizada em 

22/06/2020. Durante tal situação, realizada após uma testagem em massa para a 

COVID-19, ficou evidente o estado de calamidade que a pandemia já representa dentro 

16 Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVl
IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9. Acesso em 
11/09/2020, às 15h19min.
17 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-
presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
18 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 11/09/2020, às 
15h20min.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYThhMjk5YjgtZWQwYS00ODlkLTg4NDgtZTFhMTgzYmQ2MGVlIiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
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://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/05/letalidade-do-coronavirus-entre-presos-brasileiros-e-o-quintuplo-da-registrada-na-populacao-geral.shtml
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do sistema prisional paulista: 719 pessoas presas e 21 servidores públicos, isto é, 

34,53% da população prisional da unidade estava contaminada no dia da inspeção. 

Na ala de progressão, segundo informações passadas pelos agentes penitenciários, 

cerca de 140 pessoas estavam contaminadas com a COVID-19, isto é, 41,05% das 

pessoas presas nesta ala.

No início da inspeção, a direção da unidade informou aos defensores públicos 

que a direção havia acionado a Vigilância Sanitária indagando o procedimento que 

deveria ser adotado em relação às pessoas presas infectadas. Durante a inspeção, já 

informou que a Vigilância Sanitária havia respondido a indagação, recomendando que 

as pessoas presas infectadas deveriam ficar nas celas do andar de cima dos raios e as 

não infectadas no andar de baixo. Ou seja, entre a realização dos testes na semana 

anterior à inspeção e o fim desta, as pessoas contaminadas (que testaram positivo) 

estavam junto de pessoas que testaram negativo para a COVID-19. Isso demonstra 

a ausência completa de qualquer planejamento por parte da Secretaria de 

Administração Penitenciária em lidar com a questão nas unidades paulistas. Importante 

destacar que a situação da pandemia na Penitenciária II de Sorocaba só se evidenciou 

pela testagem em massa ali realizada. 

Importante destacar que a escolha de tal unidade prisional para realização de 

inspeção foi feita pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária decorreu do elevado 

número de mortes pelo coronavírus nos últimos meses. Antes da respectiva inspeção, a 

SAP já havia informado a ocorrência de 4 óbitos por COVID-1919 (2 no mês de abril e 2 

no mês de maio) nesta unidade prisional de um total de 10 mortes nesses dois meses20

. Após nossa inspeção, foram confirmadas mais uma morte por COVID-19 neste presídio, 

chegando a 5 mortes até o dia 13 de julho. Ademais, teriam ocorrido 16 casos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG nesses mesmos meses21. A PII de 

19 Disponível em: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Detalhamento%20de%20%c3%
b3bito%20por%20COVID.pdf. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
20 Disponível em: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Num.%20de%20%c3%b3bitos%
20em%20geral.pdf. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Detalhamento%20de%20%c3%b3bito%20por%20COVID.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Detalhamento%20de%20%c3%b3bito%20por%20COVID.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Detalhamento%20de%20%c3%b3bito%20por%20COVID.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Num.%20de%20%c3%b3bitos%20em%20geral.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Num.%20de%20%c3%b3bitos%20em%20geral.pdf
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Sorocaba é a unidade que até o momento registou o maior número de mortes em 

comparação aos demais estabelecimentos prisionais do estado. Importante informar, 

também, que estão presas 246 pessoas idosas na unidade, conforme documento 

anexo.

Nessa esteira, os boletins diários que vêm sendo publicados pela 

Secretaria de Administração Penitenciária demonstram como o aumento dos casos de 

contaminação tanto de pessoas presas como de servidores do sistema prisional 

encontra-se na mesma tendência de aumento desde o início da pandemia. Sendo assim, 

não é possível apontar qualquer tendência de queda ou mesmo estabilização de tais 

números, demonstrando como, nas prisões paulistas, a pandemia continua em uma 

tendência crescente de alastramento. Veja-se a evolução nos gráficos abaixo:

21 Disponível em: 
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Casos%20de%20SRAG%20-
%20jan.%20a%20mai.%20de%202020.pdf. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Casos%20de%20SRAG%20-%20jan.%20a%20mai.%20de%202020.pdf
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/30/Documentos/Casos%20de%20SRAG%20-%20jan.%20a%20mai.%20de%202020.pdf
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A ausência das informações a respeito do número de exames realizados 

em tais boletins, por sua vez, reforça a ausência de testes e das subnotificações. Sendo 

assim, como os dados existentes mostram tendência clara ao crescimento e a ausência 

de testes mostra como o alastramento da doença encontra-se fora de controle no 

sistema prisional, é evidente a situação de calamidade que está instalada nas 

unidades paulistas por conta da pandemia.

4.5. Medidas adotadas para contenção da propagação do vírus 

O isolamento social tem se mostrado como meio mais eficaz para evitar a 

propagação da doença, sendo o método de controle recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Isto porque é sabido que a COVID-19 é disseminada em 

contexto de aglomerações de pessoas. Além da transmissão pelas vias respiratórias e 

contato com as mucosas do rosto, o Coronavírus pode ser contraído em superfícies de 

contato, por isso a importância de constante higiene das mãos.   

Medidas também vem sendo adotadas no mundo todo para conter o avanço na 

população prisional e na sociedade como um todo, como por exemplo nos Estados 

Unidos22, no Irã23 e no Bahrein24. 
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Inclusive no Brasil, o TJ de Santa Catarina concedeu a soltura de 1077 pessoas 

presas, o TJ  de Minas Gerais recomendou a soltura para os presos em regime aberto e 

semiaberto, o TJ do Rio de Janeiro determinou que aqueles que estivessem em “visita 

periódica ao lar” não precisassem retornar às unidades prisionais, o TJ de São Paulo 

adotou medidas liberatórias (Provimento n. 2546/2020 do CSM)  aos adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas e, nesse mesmo sentido, a  Recomendação Nº 

62, de 17 de março de 2020 do CNJ, que foi festejada pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos25, além de conceder a soltura de 1500 pessoas presas26 por risco de 

contaminação com a COVID-19. 

No Brasil, como se sabe, o sistema prisional está falido, a ponto de o Supremo 

Tribunal Federal ter reconhecido seu estado de coisas inconstitucional, na ADPF 347, 

tamanho o vilipêndio à Carta Maior diante das mais diversas e reiteradas violações aos 

direitos das pessoas que se encontram encarceradas pelo Estado.

Importante destacar que, segundo o próprio Ministério da Justiça, uma pessoa 

que está presa tem seis vezes mais chances de morrer do que uma pessoa fora das 

cadeias27. Ademais, Incidência de tuberculose em presos é 30 vezes maior do que na 

população geral28 e mesmo antes da pandemia a cada 19 horas uma pessoa presa já 

morria no estado de São Paulo29. 

22 Disponível em: https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-inmates-released-ohio-
jail-over. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
23 Disponível em: https://istoe.com.br/aproximadamente-70-mil-prisioneiros-sao-soltos-no-ira-por-
conta-do. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
24 Disponível em: https://aawsat.com/english/home/article/2177896/bahrain-royal-decree-pardons-
901. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
25 Disponível em: https://twitter.com/CIDH/status/1243192207814819842. Acesso em 11/09/2020, às 
15h20min.
26 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/02/sobe-para-mais-de-1500-
numero-de-presos-soltos-por-risco-de-contrairem-covid-19-nas-prisoes-de-sp.ghtml. Acesso em 
11/09/2020, às 15h20min.
27 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/poder-publico-e-incapaz-de-
garantir-a-vida-daqueles-sob-sua-custodia.shtml. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
28 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/incidencia-de-tuberculose-em-presos-30-
vezes-maior-do-que-na-populacao-geral-22540362. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
29 Disponível em: https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/267901/um-preso-morre-cada-
dezenove-horas-em-sao-paulo.htm. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-inmates-released-ohio-jail-over-virus-concerns-20200316-yxukbzspwnfhzkk5gcfnmizqpi-story.html
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-inmates-released-ohio-jail-over-virus-concerns-20200316-yxukbzspwnfhzkk5gcfnmizqpi-story.html
https://istoe.com.br/aproximadamente-70-mil-prisioneiros-sao-soltos-no-ira-por-conta-do-coronavirus/
https://istoe.com.br/aproximadamente-70-mil-prisioneiros-sao-soltos-no-ira-por-conta-do-coronavirus/
https://aawsat.com/english/home/article/2177896/bahrain-royal-decree-pardons-901-inmates
https://aawsat.com/english/home/article/2177896/bahrain-royal-decree-pardons-901-inmates
https://twitter.com/CIDH/status/1243192207814819842
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/02/sobe-para-mais-de-1500-numero-de-presos-soltos-por-risco-de-contrairem-covid-19-nas-prisoes-de-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/02/sobe-para-mais-de-1500-numero-de-presos-soltos-por-risco-de-contrairem-covid-19-nas-prisoes-de-sp.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/poder-publico-e-incapaz-de-garantir-a-vida-daqueles-sob-sua-custodia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/05/poder-publico-e-incapaz-de-garantir-a-vida-daqueles-sob-sua-custodia.shtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/incidencia-de-tuberculose-em-presos-30-vezes-maior-do-que-na-populacao-geral-22540362
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/incidencia-de-tuberculose-em-presos-30-vezes-maior-do-que-na-populacao-geral-22540362
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/incidencia-de-tuberculose-em-presos-30-vezes-maior-do-que-na-populacao-geral-22540362
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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Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 

62/2020, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas 

à propagação da contaminação pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça 

penal e socioeducativo. Entre elas, a reavaliação das prisões provisórias de pessoas do 

grupo de risco (artigo 4º, I); a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e 

semiaberto também de pessoas do grupo de risco (artigo 5º, I, "a"); e a concessão de 

prisão domiciliar a todos que estejam nos regimes aberto e semiaberto (artigo 5º, III).

Nesse sentido, decisões deste Supremo Tribunal Federal que vem dando 

aplicabilidade a tal recomendação, como a que se segue:

“Como se nota, no que tange à fundamentação exarada para a 
negativa da substituição, as decisões das instâncias ordinárias se 
reportam a meras percepções da realidade em geral, que escapam 
da singularidade do caso concreto.  
Não se indica ali de que maneira, sobretudo à luz da atual 
conjectura de pandemia mundial, não seria recomendável a 
conversão da medida privativa de liberdade em domiciliar, 
como aliás, figura em recomendação exarada pelo CNJ. (...)  
Considerações pessoais do magistrado acerca “das pessoas do 
Planeta Terra” que não estariam suscetíveis à contaminação do 
vírus, e “o argumento do risco de contaminação pelo COVID19 é de 
todo improcedente e irrelevante”, além de não servirem à adequada 
motivação de decisões judiciais, por se relacionarem à impressão 
pessoal do julgador acerca da temática, vão na contramão das 
atuais recomendações sanitárias sobre a matéria e também 
contrariam a diretriz traçada pelo CNJ. (...) 
Dito isto, tenho que a avaliação empreendida pelas instâncias 
ordinárias, ao negarem a conversão da pena privativa de 
liberdade em prisão domiciliar, por sua generalidade e 
abstração, não satisfazem a necessidade de motivação das 
decisões judiciais, bem como afrontam precedente vinculante 
desta Corte (SV 56) e por isso autorizam a concessão da ordem, 
ainda que de ofício.” (STF. HC n. 184010/SP. Rel. Min. Edson 
Fachin. Julgado em 08/05/2020) (g.n.) 

Logo se vê, portanto, que a situação excepcionalíssima exige do Judiciário 

também uma prestação jurisdicional excepcionalíssima à altura, tendo por norte, como 

não poderia deixar de ser em nenhum momento, mas especialmente neste, a 

consagração da dignidade da pessoa humana.
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5. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL, PANDEMIA e CONDIÇÕES DOS 
PRESÍDIOS PAULISTAS

 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 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 todas 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 
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CPI encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias, 
se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso sanitário”.

Ocorre que o aumento da população carcerária continua sendo ponto alarmante. 

o Brasil atingiu a espantosa marca de 812.564 mil pessoas privadas de liberdade, que 

se amontoam nas 442.349 vagas disponibilizadas30. Ao tempo do último INFOPEN, 

havia, déficit de cerca de 303 mil vagas, acarretando, 83.345 de déficit só no estado de 

São Paulo e taxa de superlotação de 63,69%31. 

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 (às 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, racionamento de água.  Tudo a impossibilitar o efetivo combate 

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

absolutamente tratáveis em situação de liberdade32, além de outras nefastas 

consequências para as pessoas presas, para os agentes penitenciários e familiares de 

ambos. 

Através de Política Institucional sólida são feitas inspeções pelo Núcleo 

Especializado em Situação Carcerária (NESC) da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo (Deliberação nº 296/201433do Conselho Superior da Defensoria deste Estado) 

para monitoramento das condições materiais de aprisionamento em estabelecimento 

prisional do estado. Embora o NESC já tenha realizado aproximadamente 176 inspeções, 

30 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-
presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

31 Disponível em: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3I
iwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9 Acesso em 11/09/2020, 
às 15h20min.
32 Disponível em:  Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.
33https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=50677&idM
odulo=5010

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTlkZGJjODQtNmJlMi00OTJhLWFlMDktNzRlNmFkNTM0MWI3IiwidCI6ImViMDkwNDIwLTQ0NGMtNDNmNy05MWYyLTRiOGRhNmJmZThlMSJ9
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
https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=50677&idModulo=5010
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desde abril de 2014, passa-se a expor dados que se referem a 130 inspeções feitas por 

tal Núcleo no período de abril de 2014 a julho de 2019, compilados para esse fim 

específico.

TODOS os especialistas de saúde têm afirmado que para evitar a contaminação 

do vírus é necessária uma rotina de higiene básica34: lavar as mãos com sabonete e 

uso de álcool em gel 70%. 

Ocorre que neste contexto aquilo que é considerado corriqueiro para boa parte 

da população não é factível no cárcere, 70,8% das unidades prisionais se utiliza da 

prática desumana e degradante de racionamento de água, sob a “justificativa” 

desarrazoada de “uso racional de água” (gráfico abaixo).  

Além da falta de água, 69% das pessoas presas entrevistadas pelos defensores 

afirmaram que não recebem sabonete todas as vezes que necessitam (gráfico abaixo). 

34 Disponível em: noticias.r7.com/saude/lavar-a-mao-e-uma-das-medidas-mais-eficazes-contra-
coronavirus-02022020. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

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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Diante deste cenário, como as pessoas presas podem fazer a higiene de suas 

mãos se não há água para tanto, muito menos sabonete e menos ainda álcool em 

gel? 

Na ausência de oferta de itens de higiene pelo Estado, as poucas famílias que têm 

condições financeiras mandam sabonete, comida, peças de roupas e outros itens básicos 

através do “jumbo”. Entretanto, em decisão de 25/03/2020, a SAP suspendeu a entrega 

do “jumbo”35, determinado que, neste momento, devido ao Covid-19, as entregas só 

poderão ser feitas através de SEDEX. A medida ignora as reais condições econômicas 

dos familiares das pessoas presas e o custo para o envio do SEDEX, além da demora. 

Assim, as poucas pessoas que tinham acesso à sabonete e itens de higiene 

provavelmente ficarão sem. É necessário pensar em medidas que de fato possam 

combater a disseminação do vírus e não medidas que tragam um agravamento das 

condições sanitárias das unidades prisionais.

Em relação ao atendimento de saúde, a esmagadora maioria das unidades 

prisionais do estado de São Paulo não possui equipe mínima de saúde completa de 

acordo com a Portaria Interministerial n. 1/2014 (PNAISP) ou, ao menos, com a 

Deliberação Comissão Intergestores Bipartite CIB n. 62. 

35 Disponível em: https://ponte.org/em-sp-familias-so-poderao-entregar-comida-e-itens-de-higiene-a-
presos-pelos-correios/. Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

https://ponte.org/em-sp-familias-so-poderao-entregar-comida-e-itens-de-higiene-a-presos-pelos-correios/
https://ponte.org/em-sp-familias-so-poderao-entregar-comida-e-itens-de-higiene-a-presos-pelos-correios/
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Diversas unidades não têm sequer médicos em seu quadro de servidores. 

Muitas equipes são compostas unicamente por auxiliares de enfermagem. 

Segundo o levantamento de dados feitos através de resposta de ofícios à unidades 

prisionais36, podemos concluir que: 77,28% das unidades prisionais no estado NÃO 

possuem equipe mínima de saúde conforme a normativa em vigor (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 apenas uma unidade possui equipe de saúde de 

acordo com o PNAISP). 

Segue abaixo fotos feitas em inspeções do NESC que demonstram a falta de 

ventilação, insalubridade e superlotação:

36 Das 130 unidade inspecionadas e cujos dados foram compilados, 110 unidades responderam ao nosso ofício.
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Estado interno das celas e “janelas” – CDP I de Pinheiros/SP. 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%37

37 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 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 35338

38  Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 19 de 
março de 2020.



35

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. A unidade não conta com NENHUM médico no quadro de funcionários.



36

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 hoje39 é ainda mais alarmante a 
unidade tem taxa de superlotação de 278%, a unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas abriga 

1911.

39 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 19 de 
março de 2020. 



37

CPP de Pacaembu - vista de um dos pavilhões. Na data da inspeção-20.02.2018- a taxa de superlotação era 
de 271%. A situação hoje40 é ainda mais alarmante a unidade tem taxa de superlotação de 278%, a 

unidade tem capacidade para 686 pessoas, mas abriga 1911. As pessoas dormem amontoadas umas nas 
outras por falta de espaço de circulação.

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 

40 Dados obtidos em consulta ao Portal Eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária em 19 de 
março de 2020. 
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mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a 

perspectiva diante da PANDEMIA DO CORONAVÍRUS é ainda mais preocupante.

Drauzio Varella, reconhecido médico com larga experiência em saúde no cárcere, 

afirmou em recente entrevista o que se segue:

A cadeia é um ambiente insalubre por definição (...) Porque 
quando é uma doença mais grave, você pode fazer o diagnóstico, 
separar aquela pessoa e etc, como mal e mal se faz para tuberculose, 
por exemplo, mas no caso do Coronavírus, as coisas são muito rápidas, 
você adquire o vírus e já está transmitindo o vírus para os outros, mas 
eles estão dormindo colados umas nas outros. Você fala o que para 
as pessoas? Evite aglomerações…Falar isso em um ambiente desses 
parece brincadeira de mal gosto (...) Olha o preço que vamos pagar 
agora… Essas pessoas adquirem o vírus, você pode dizer: não, que elas 
morram na cadeia, mas o vírus não vai ficar só restrito às cadeias ele 
vem para fora também. (...) Precisamos aplicar a lei, aquela que 
tem direito de sair devem ser libertados rapidamente.41 

  

Percebe-se que 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 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.  

O casamento desses dois fatores, PANDEMIA e estado de coisas inconstitucional 

dos presídios paulistas, é a receita para um morticínio sem precedentes, além de 

dificultar o controle da propagação do vírus em toda sociedade, sendo exigível que o 

poder judiciário garanta os direitos dessa população, conforme foi pleiteado no HC de 

origem.

6. DA ILEGALIDADE DA DECISÃO COMBATIDA

41 Disponível em: https://www.uol.com.br/mov/videos/2020/04/28/como-o-coronavirus-pode-afetar-o-
sistema-prisional.htm?fbclid=IwAR0ucePBJQYqxEH3SRiv9-1SUhA2zqbtW6lfgr7u--
BmMc7pVi82UQx0bTc Acesso em 11/09/2020, às 15h20min.

https://www.uol.com.br/mov/videos/2020/04/28/como-o-coronavirus-pode-afetar-o-sistema-prisional.htm?fbclid=IwAR0ucePBJQYqxEH3SRiv9-1SUhA2zqbtW6lfgr7u--BmMc7pVi82UQx0bTc
https://www.uol.com.br/mov/videos/2020/04/28/como-o-coronavirus-pode-afetar-o-sistema-prisional.htm?fbclid=IwAR0ucePBJQYqxEH3SRiv9-1SUhA2zqbtW6lfgr7u--BmMc7pVi82UQx0bTc
https://www.uol.com.br/mov/videos/2020/04/28/como-o-coronavirus-pode-afetar-o-sistema-prisional.htm?fbclid=IwAR0ucePBJQYqxEH3SRiv9-1SUhA2zqbtW6lfgr7u--BmMc7pVi82UQx0bTc
https://www.uol.com.br/mov/videos/2020/04/28/como-o-coronavirus-pode-afetar-o-sistema-prisional.htm?fbclid=IwAR0ucePBJQYqxEH3SRiv9-1SUhA2zqbtW6lfgr7u--BmMc7pVi82UQx0bTc
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6.1. Do esvaziamento do habeas corpus coletivo pelo TJ/SP. Da negativa da 

simples distribuição

O primeiro ponto de destaque no presente habeas corpus diz respeito à flagrante 

ilegalidade da decisão proferida pelo Presidente da Seção Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo ao indeferir liminarmente o processamento do habeas 

corpus n. 2056672-96.2020.8.26.0000.

Na ocasião, o Presidente da Seção Criminal do TJ/SP apontou imprecisão na 

autoridade coatora, assim como, argumentou que os pacientes não foram qualificados, 

conforme excertos que seguem:

 
Ora, bem se sabe que a correta qualificação da autoridade coatora é 
imprescindível para definição do órgão julgador competente, o que, na 
hipótese, não é possível, dada a imprecisão da petição inicial.
A mesma falta de precisão atinge a composição da coletividade de pacientes, 
isto é, “todas as pessoas idosas presas ou que vierem as ser presas”.
A petição inicial, neste tópico, é absolutamente genérica, não sendo possível 
garantir-se a devida segurança jurídica em eventual provimento 
jurisdicional de mérito.
(...)
Registre-se, ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação e 
especificação de pacientes que, dentro ou fora do grupo de risco, estejam sob 
suspeita ou, de fato, infectados pelo COVID 19, que justifiquem eventual 
colocação de custodiados em liberdade, sem prévia observância dos ritos 
legais e das medidas indicadas pela Recomendação nº 62/2020.

 A decisão proferida pelo Presidente da Seção Criminal não se coaduna com seu 

tempo, ignorando todas as alterações exigidas pela complexificação e massificação da 

sociedade e, consequentemente, pela coletivização da tutela jurisdicional. 

Necessidade muito bem apontada, ignorada neste ato, pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski na decisão do HC n. 143.641, paradigma nas discussões sobre a tutela 

coletiva no âmbito penal.

 



40

Contudo, sem adentrar nessa análise, é necessário, antes disso, verificar que o 

Desembargador Presidente da seção Criminal proferiu DECISÃO PARA A QUAL NÃO 

POSSUÍA COMPETÊNCIA PARA FAZÊ-LO.

A decisão ora combatida, no entanto, se manifestou em sentido contrário, 

subscrevendo a ilegalidade cometida pelo Presidente da Seção Criminal, sintetizando 

seu argumento da seguinte forma:

Com efeito, de rigor proceder-se à correta exegese do referido 
dispositivo regimental, conferindo-lhe interpretação teleológica, na 
medida em que parece evidente que o Regimento Interno, ao 
estabelecer a competência dos Presidentes de Seção para dirigir a 
distribuição dos feitos, permite-lhes que se faça a análise prévia da 
existência dos requisitos mínimos de admissibilidade e procedibilidade 
para a preparação da distribuição dos feitos, o que, por certo, confere 
aos Presidentes de Seções a competência de indeferir liminarmente o 
processamento dos recursos e ações quando não preenchidos os 
referidos requisitos mínimos.

Esse argumento, no entanto, aponta uma leitura absolutamente equivocada 

dos artigos 35 e 45 do Regimento Interno do TJ/SP, assim como completamente 

deslocada de todo o ordenamento jurídico pátrio, POIS CONFUNDE-SE COMPETÊNCIA 

MERAMENTE ADMINISTRATIVA COM COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. 

A Constituição Federal traz expressamente o princípio do juiz natural, 

garantindo que não se formem juízos de exceção ou juízos de oportunidade, a fim de dar 

vida ao devido processo legal, que, se desrespeitado, dá margem a processos 

autoritários, contrariando, inclusive, o espírito do Estado Democrático de Direito e, 

portanto, trata-se de situação clássica de nulidade de decisão proferida por autoridade 

incompetente, verdadeiro Tribunal de Exceção:

Art. 5º, LIII, CF: ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente;

Desnecessárias maiores digressões sobre a razão de ser desse mandamento 

constitucional, basta lembrar que é pilar essencial para um julgamento imparcial, pois, 
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havendo juízos de exceção, o Poder Judiciário contamina sua necessária imparcialidade 

e faz ruir um dos três poderes da República. Somente há respeito ao referido princípio 

ao vedar-se a criação de tribunais ou juízos de exceção e, também, exigindo-se 

observância estreita das regras objetivas de determinação de competência, para que 

não seja afetada a independência e a imparcialidade do órgão julgador. 

Ocorre que no caso em comento não se respeitou as regras acerca da 

competência dos órgãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, e está havendo uma 

interpretação bastante equivocada, para não dizer arbitrária, dos artigos 35 e 45, do 

Regimento Interno do TJ/SP, que estabelecem respectivamente as competências das 

Câmaras e dos Presidentes de Seção. Note-se que, para o exercício da atividade 

jurisdicional, o próprio RITJSP elenca a quem compete o julgamento do habeas corpus, 

que deve ocorrer perante as Câmaras do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, 

pois, ali, perfaz-se o juízo natural e locus da discussão:    

Art. 35. As Câmaras julgam os recursos das decisões de primeiro 
grau, os embargos declaratórios e os infringentes no processo criminal 
opostos a seus acórdãos, as ações rescisórias, as reclamações por 
descumprimento de seus julgados, os agravos internos e regimentais, 
“habeas corpus”, mandados de segurança e demais feitos de 
competência originária. (Artigo 35 com redação dada pelo Assento 
Regimental no 562/2017).  

Por sua, vez, após o referido artigo 35 estabelecer quem deve julgar os habeas 

corpus impetrados perante o TJ/SP, o artigo 45 delimita as funções do presidente de 

seção.

Art. 45. Compete aos Presidentes das Seções:
I - presidir a Seção;
II - dirigir a distribuição dos feitos;
III - decidir os incidentes e questões urgentes antes da distribuição, se 
esta não for possível de imediato;
IV - processar os recursos especial e extraordinário relativos a feitos 
da respectiva Seção, decidindo os incidentes;
V - executar os acórdãos em feito ou ação originária de competência 
das Turmas Especiais, dos Grupos e das Câmaras;
VI - representar ao Presidente nos casos de irregularidade nas 
unidades judiciárias da Seção; VII - Revogado pelo Assento Regimental 
nº 558/2016
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VIII - organizar os setores administrativo e técnico das respectivas 
Presidências, propondo ao Presidente do Tribunal, se for caso, a 
criação e a extinção de cargos.

                                    

Vê-se, de maneira clara, que o inciso II do artigo 45 acima transcrito não 

possibilita a “decisão”, como o faz os incisos III e IV. Dessa forma, a competência do 

Presidente ali descrita é meramente administrativa (“dirigir” a distribuição dos 

feitos), verificando situação de conexão, dependência ou prevenção de alguma câmara 

ou outro órgão julgador, por exemplo, mas jamais ingressando na atividade 

jurisdicional de se verificar a possibilidade de discussão da matéria e, pior, na análise 

do mérito.

Nesse ponto, o verbo diz tudo sobre a norma. A Presidência da Seção Criminal é 

cargo eminentemente administrativo, tanto que sequer segue regra de antiguidade e 

merecimento para a escolha de seu provimento, exercendo apenas em situações 

excepcionais e previstas expressamente a função jurisdicional, o que fica claro na 

análise do mencionado artigo 45 do Regimento Interno daquele Tribunal. 

Nota-se que apenas nos incisos III e IV se atribui função jurisdicional ao cargo, e 

neles o verbo utilizado (DECIDIR) não deixa dúvida sobre isso. No caso do inciso II, 

usado para respaldar a decisão, utilizou-se, como pontuado, o verbo DIRIGIR, que 

afasta, sem dúvida, o ato decisório. 

Aliás, cabe destacar que o caso não se enquadra no inciso III, que determina ser 

possível “decidir os incidentes e questões urgentes antes da distribuição, se esta não for 

possível de imediato”, uma vez que não havia questões urgentes a serem tratadas. 

Em contrapartida, verificamos atuação absolutamente embasada nos preceitos 

constitucionais, legais e infralegais por parte do Presidente da Seção de Direito 

Privado, que distribuiu livremente às câmaras de direito privado o habeas corpus 

n. 2053371-44.2020.8.26.0000, impetrado no dia anterior, e contendo demanda 

análoga, em resumo, a soltura dos presos por dívida alimentícia. 
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E mais, o inciso III claramente traz exceção ao inciso II, e não prevê a situação 

ocorrida no habeas corpus originário, ou seja, agiu a autoridade coatora de maneira 

absolutamente ilegal ao não determinar a distribuição do feito. Como se não bastasse, 

reforça-se a ilegalidade da decisão por total falta de amparo legal pela ausência de 

recurso previsto contra a decisão, o que, inclusive, levou à impetração de mandado de 

segurança e, agora, o manejo do presente habeas corpus.      

Conforme aponta o Desembargador Antonio Carlos Malheiros em sua 

declaração de voto vencido no julgamento do mandado de segurança em questão, o 

Presidente da Seção, ao se imiscuir no mérito do habeas corpus, atuou como 

verdadeiro juiz preparador do feito, ou seja, como se fosse o relator de uma câmara 

criminal sorteada. Desta forma, atuou também em arrepio ao disposto nos artigos 167 

e 168 do Regimento Interno daquele Tribunal, abaixo transcritos:

Art. 167. Cada feito processado no Tribunal terá um relator, escolhido 
mediante sorteio, salvo previsão diversa deste Regimento. 

Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões 
urgentes, liminares, incidentes e aquelas que independem do 
colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor, 
sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau.

Desta forma, extrai-se dos autos do referido habeas corpus o documento de 

“informação”, no qual aponta-se que “houve equívoco na distribuição deste habeas 

corpus, pois a Presidência da Seção de Direito Criminal vem indeferindo o processamento 

de feitos com pacientes vinculados a processos e autoridades coatoras distintas”. Na 

sequência, a autoridade coatora conclui: “Não é, portanto, o caso de Habeas Corpus 

coletivo. (...) Indefere-se, assim, liminarmente o processamento deste Habeas Corpus”.

Tal informação demonstra que a autoridade coatora julga como se fosse o juízo 

natural da causa. O mais grave é que tal praxe está sendo adotada, de forma genérica e 

indiscriminada, em quaisquer casos de habeas corpus coletivos em arrepio ao regimento 

interno e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
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O mesmo ocorreu no habeas corpus nº 2064107-24.2020.8.26.0000 impetrado 

pela Defensoria Pública em favor de presos da Penitenciária I de Potim, que atua acima 

do dobro de sua capacidade. Tal HC foi regularmente distribuído para a 16ª Câmara 

de Direito Criminal do TJ/SP, em 06/04/2020. O Desembargador relator sorteado 

despachou nos autos: requisitou à Defensoria Pública a apresentação de mais decisões 

judiciais concessivas de algumas progressões faltantes (e outros documentos que julgou 

imprescindível para continuidade do feito), no que foi atendido. O processo prosseguiu 

naturalmente, retornando ao relator em conclusão para reapreciação do pedido liminar. 

Quase um mês depois de sua propositura e regular distribuição, com afirmação de 

prevenção, adveio pedido da serventia cartorária, com informação idêntica àquela 

apontada cima, ou seja, “a Presidência da Seção de Direito Criminal vem indeferindo 

o processamento de feitos com pacientes vinculados a processos e autoridades 

coatoras distintas”. A 16ª Câmara Criminal, então, devolveu o processo ao Presidente 

da Seção, naquilo que chamou de “representação” e, em síntese, o Presidente da seção 

de direito criminal deu decisão idêntico àquela contestada neste pedido de controle 

administrativo. 

Decisão idêntica foi proferida pela Presidência da Seção de Direito Criminal no 

habeas corpus nº 2053753-37.2020.8.26.0000. A única diferença em relação aos outros 

dois casos é que tal decisão foi proferida no dia da impetração e não várias semanas 

depois.

É preciso também dizer que essa situação apenas tem se verificado na Seção de 

Direito Criminal, uma vez que outro habeas corpus coletivo, também impetrado pela 

Defensoria Pública do estado de São Paulo no dia anterior, foi devidamente 

distribuído livremente pela Presidência da Seção de Direito Privado, como 

narrado acima. Trata-se do habeas corpus n. 2053371-44.2020.8.26.0000, que 

tinha por objeto, em resumo, a soltura das pessoas presas por dívida alimentícia.

Da mesma forma, durante o mandato da última Presidência da Seção de Direito 

Criminal, também ocorreu a distribuição regular e livre de Habeas Corpus Coletivo 
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impetrado por este mesmo Núcleo Especializado de Situação Carcerária (HC Coletivo 

n. 2240697-21.2018.8.26.0000).

No mesmo sentido, o habeas corpus Coletivo nº 2219967-18.2020.8.26.0000, 

impetrado perante a Câmara Especial também recebeu processamento e regular e livre 

distribuição.

Ou seja, esse desvio de atribuição vem ocorrendo somente na Seção de 

Direito Criminal e em total descompasso com as outras Presidências de Seções.

Importante, aliás, dizer que tal decisão acaba obstruindo o curso processual, uma 

vez que, dela, sequer cabe recurso, de modo que a única possibilidade seria impetração 

de mandado de segurança para tentar sanar o abuso verificado, como de fato foi tentado 

por esta Defensoria Pública. Também, por não haver uma decisão judicial por uma 

câmara competente, impede-se que se alcance os Tribunais Superiores, a fim de haver 

um deslinde em relação ao tema, exceto pela via deste remédio heróico e histórico.

Assim, evidente que a Presidência da Seção Criminal praticou ato ilegal, 

desrespeitando princípio basilar da Constituição Federal, que norteia os procedimentos 

democráticos do devido processo legal, assim como o próprio Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impossibilitando-se aos impetrantes terem o 

habeas corpus adequadamente processado e julgado – ainda que a decisão a ser 

proferida fosse desfavorável –, sendo de rigor o julgamento procedente do pleito 

subsidiário aqui apresentado, para sustar o cancelamento da regular distribuição do 

feito. ao relator livremente sorteado.

Apesar de todo o quadro de calamidade delineado e do evidente risco ao qual as 

pessoas idosas estão submetidas no ambiente carcerário paulista em meio à pandemia, 

o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da decisão ora 

combatida, optou por manter tamanha ilegalidade através de argumentos que não se 

sustentam a uma análise cuidadosa.
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No julgamento do mandado de segurança, a Desembargadora Relatora Cristina 

Zucchi, em seu voto vencedor aponta que "inexistem elementos suficientemente robustos 

para a concessão do pedido formulado pela impetrante", uma vez que "se desconhece a 

situação particular de cada custodiado, não sendo possível se admitir que a decretação da 

pandemia causada pelo coronavírus seja suficiente para tanto". 

Percebe-se que a relatora do Mandado de Segurança, endossada pela maioria do 

órgão especial, adentra ao mérito do Habeas Corpus originário, quando a discussão 

no Mandado de Segurança se concentrava simplesmente na distribuição do writ e 

não em sua concessão.

É necessário, portanto, que este Superior Tribunal de Justiça retome os cursos 

democráticos no Tribunal de Justiça, como o fez em recente julgado da 5ª Turma 

deste Egrégio Tribunal, em caso idêntico , determinando que o Presidente da 

Seção Criminal do TJ/SP fizesse a distribuição livre de Habeas Corpus Coletivo 

para uma das câmaras criminais competentes. Transcrevemos abaixo trecho 

elucidativo do acordão:

(...) A ausência de manifestação colegiada da Eg. Corte estadual 

configurou indevida negativa de prestação jurisdicional. Tratando-se 

de questões relevantes, como as apresentadas no presente mandamus, 

devidamente suscitadas no writ originário, e não apreciadas pelo eg. 

Tribunal de origem, devem os autos serem remetidos a este para que 

o respectivo órgão colegiado, juiz natural da causa, se manifeste 

acerca da matéria. (AgRg no Habeas Corpus 592.647 – SP, Relator 

Ministro Felix Fischer, julgado em 15/09/2020) (grifos nossos).

Somente assim os jurisdicionados paulistas terão direito a um julgamento justo, 

proferido por desembargadores competentes para tanto – ainda que o pronunciamento 

seja desfavorável ao pleito.
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6.2 – Do mérito do habeas corpus

Partindo dos parâmetros que este Superior Tribunal de Justiça tem utilizado 

para aplicar a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, conforme exposto em decisão 

proferida em sede do habeas corpus n. 583.967 (trazido à baila pela Desembargadora 

Relatora do mandado de segurança em questão) para a concessão de ordem análoga à 

apresentada através deste writ é necessário que sejam observados os seguintes 

elementos: a) a adequação do paciente ao grupo de risco da COVID-19; b) a 

impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se 

encontra; e c) risco real de que o estabelecimento prisional no qual se encontra cause 

risco maior do que o ambiente externo à prisão. 

O primeiro elemento resta inequívoco no caso em questão, conforme já abordado 

detidamente neste mesmo writ. Os idosos são o grupo mais vulnerável à COVID-19, 

ocupando a dianteira nas estatísticas de óbitos causados pela doença, seja em São Paulo, 

no Brasil ou em todo o planeta.

Com relação ao segundo ponto, ele está diretamente ligado à estrutura voltada à 

assistência em saúde das pessoas presas que está instalada nas unidades prisionais. No 

entanto, argumentos deslindados anteriormente já demonstraram claramente que tal 

parâmetro encontra-se reconhecido no presente caso, já que apenas uma unidade 

prisional em todo o Estado de São Paulo possui equipe mínima de saúde de acordo 

com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade 

no Sistema Prisional (PNAISP).

A PNAISP foi criada por meio da Portaria Interministerial n. 1/2014, sendo que a 

adesão do Estado de São Paulo ocorreu no mesmo ano, por meio da Portaria do 

Ministério da Saúde n. 2.275/2014. Ou seja, passados seis anos da criação e da adesão 

de São Paulo à Política, ela claramente não foi implementada no sistema prisional 

estadual. 
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Essa constatação não é uma mera conjectura abstrata, como a decisão 

combatida faz entender, mas é fruto de inspeções in loco realizadas pelo Núcleo 

Especializado de Situação Carcerária nas unidades prisionais completadas pelas 

informações oficiais passadas pela própria SAP, possuindo um consistente 

suporte nos relatórios de tais inspeções.

Neste ponto, importante destacar que Núcleo Especializado de Situação 

Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo juntamente com a Promotoria 

de Direitos Humanos (Área de Saúde Pública) do Ministério Pública do Estado de São 

Paulo, em 21 de maio de 2.020,  requereram o cumprimento de sentença da 1ª Vara da 

Fazenda Pública da Capital que determinou, na Ação Civil Pública 0013115-

12.2012.8.26.0053 (com o número 0060018-19.2012.8.26.0405), a implementação e 

manutenção de equipes mínimas de saúde em todas as unidades prisionais do Estado de 

São Paulo (documento em anexo). 

No gráfico abaixo, percebe-se vários exemplos de comorbidades, muitas graves, 

cujo tratamento não é feito e as pessoas acabam por morrer nas unidades prisionais.  
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Ora, tal pedido de execução do quanto decidido na sentença é prova cabal do 

elemento (1) destacado pelo STJ, ou seja, a inexistência de equipe própria de saúde 

com quantidade mínima e suficiente de profissionais e medicamentos básicos para 

o atendimento a eventuais doentes e idosos no próprio presídio.

Também não há que se colocar como óbice à concessão da presente ordem a 

suposta possibilidade de prestação atendimento de saúde externo à unidade às pessoas 

presas. Caso isso ocorra, será admitido que tais pessoas permaneçam expostas ao 

contágio dentro da prisão, aguardando que os sintomas sejam manifestados para então 

buscar atendimento externo, dependendo não apenas da existência de vaga como da 

disponibilidade de escolta para tanto, sendo que também é notória que a falta de escolta 

para atendimento de saúde das pessoas presas historicamente ocasiona um sem fim 

número de mortes. Ainda por cima, sendo submetida ao procedimento especialmente 

insalubre de transporte, conforme evidenciado em matéria veiculada recentemente pela 

rede BBC42.
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O terceiro parâmetro, que aponta a necessidade de ser atestado que o ambiente 

prisional oferece mais risco ao paciente que o ambiente externo, está diretamente 

ligado à eficiência das medidas adotadas para prevenção do contágio das pessoas presas 

pela COVID-19. 

Aqui, é importante trazer novamente os dados referentes às recentes inspeções 

realizadas pela Defensoria Pública, ou seja, durante a pandemia, como já apontado em 

tópico anterior. 

Na Penitenciária II de Sorocaba, com capacidade para 757 pessoas, 2080 

cumprem pena e 34,53% foi contaminada pela COVID-19, com 5 óbitos de presos 

registrados, parte deles idosos. Nesta unidade, com grande parcela da população 

prisional idosa, há um racionamento de água onde apenas 2 horas são liberadas por dia. 

São 6 minutos de água diariamente para todas as necessidades, conforme relatório em 

anexo. Além disso, foi constatado que as pessoas contaminadas ficaram pelo menos 

uma semana convivendo normalmente com aquelas que testaram negativo para a 

COVID-19. Como se não bastasse, esse convívio ocorreu em ambientes superlotados, 

sem qualquer ventilação e sem que a totalidade das pessoas presas tivessem acesso a 

equipamentos de proteção adequados. No Centro de Detenção Provisória II de Pinheiros 

na capital paulista, com capacidade para 793 pessoas, 1.623 cumprem pena e 

50,21% foi contaminada. No Centro de Detenção Provisória II de Osasco, com 

capacidade para 833 pessoas, 1.614 cumprem pena, 24% delas contaminadas. 

Não bastasse, o tratamento para as pessoas que testaram positivo no CDP de Osasco foi 

o isolamento em único raio com capacidade quatro vezes inferior, por 20 dias e sem 

banho de sol. “Aplicando-se a média de contágio dessas três unidades (39%) a todo o 

Estado, podemos estar diante de um cenário de 85 mil pessoas presas contaminadas pela 

COVID-19. Entretanto, um número irrisório das 176 unidades prisionais passou por 

testagens”43. Por fim, nas inspeções mais recentes realizadas nos últimos dias nas duas 

42 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50828076. Acesso em 12/09/2020, às 
16h20min.

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50828076
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Penitenciárias de Guareí, a situação é tão cruel quando nas demais. Na Penitenciaria I, 

960 pessoas foram contaminadas enquanto na Penitenciária II, 682.

 As fotos feitas durante a referida inspeção demonstram esse quadro:

Cela da ala de semiaberto (P II de Sorocaba). Pessoas contaminadas no mesmo local que pessoas que não 
estavam contaminadas, em cela superlotada

43 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/da-ingenuidade-a-realidade-a-morte-do-habeas-
corpus-coletivo-em-sao-paulo/
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Pavilhão do regime fechado (P II de Sorocaba). Disposição das celas, portas chapeadas (não gradeadas), 
celas sem qualquer ventilação e luminosidade (auxiliando na propagação do vírus)

Pátio de um dos raios do CDP II de Pinheiros. Percebe-se que ninguém usa máscaras
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A situação observada em todas as unidades prisionais inspecionadas durante a 

pandemia demonstra a ausência completa de qualquer planejamento com um 

mínimo de eficiência por parte da Secretaria de Administração Penitenciária em 

lidar com a questão nas unidades paulistas. 

Os boletins diários que vêm sendo publicados pela Secretaria de Administração 

Penitenciária demonstram como o aumento dos casos de contaminação tanto de 

pessoas presas como de servidores do sistema prisional encontra-se na mesma 

tendência de aumento desde o início da pandemia. Sendo assim, não é possível apontar 

qualquer tendência de queda ou mesmo estabilização de tais números, demonstrando 

como, nas prisões paulistas, a pandemia continua em uma tendência crescente de 

alastramento.

Sendo assim, como os dados existentes mostram tendência clara ao crescimento 

e o alastramento da doença encontra-se fora de controle no sistema prisional, é 

evidente a situação de calamidade que está instalada nas unidades paulistas por conta 

da pandemia. Desta forma, é evidente que o ambiente prisional apresenta um risco 

muito maior para essas pessoas do que o ambiente externo. 

Isso tudo, frise-se, referente a um grupo especialmente vulnerável – os idosos - 

que, fora do ambiente carcerário, tem sido responsável por 74,5% das mortes por 

COVID-19 em todo o Estado de São Paulo44, segundo informações da própria 

Secretaria Estadual de Saúde. Se o nível de letalidade da doença nesse grupo chega a tal 

cifra espantosa fora do ambiente carcerário, é inimaginável o tamanho do risco que as 

pessoas idosas estão correndo dentro das unidades prisionais, sendo submetidas a 

todos os elementos bárbaros expostos anteriormente. Sendo assim, de rigor a concessão 

da ordem, servindo apenas para naturalizar a exposição de tais pessoas a tamanho risco.

44 Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-183-mil-obitos-e-3866-mil-
casos-de-coronavirus/. Acesso em 12/09/2020, às 16h27.

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-183-mil-obitos-e-3866-mil-casos-de-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/sp-registra-183-mil-obitos-e-3866-mil-casos-de-coronavirus/
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Por fim, cabe destacar a força normativa da Recomendação n. 62/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça. Ao CNJ, órgão integrante do Poder Judiciário conforme 

artigo 92, I-A da Constituição Federal, cabe a fiscalização do sistema carcerário nos 

termos da Lei n. 12.106/2009. Em que pese o emprego do termo “recomendação”, trata-

se de efetiva norma a ser seguida pelos magistrados em casos que se subsumam ao seu 

conteúdo, criada a partir da competência do CNJ para tanto. Isso é evidenciado pela 

própria Lei n. 12.106/2009 ao criar, no âmbito do Conselho, o Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 

Medidas Socioeducativas, e estabelecer como uma de suas competências "monitorar e 

fiscalizar o cumprimento das recomendações e resoluções do Conselho Nacional de Justiça 

em relação à prisão provisória e definitiva, medida de segurança e de internação de 

adolescentes" (artigo 1º, §1°, I). 

A Recomendação n. 62/2020, por sua vez, é clara ao determinar ter como uma de 

suas finalidades "a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos 

magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça 

penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco", 

destacando como pertencentes a tal grupo de risco justamente os idosos (artigo 1º, I). 

Ao enumerar as medidas concretas para alcançar tal finalidade, a Recomendação cita 

explicitamente os idosos como prioridade, como é o caso da reavaliação das prisões 

provisórias (artigo 4°, I, "a") e da concessão de saída antecipada dos regimes fechado e 

semiaberto (artigo 5º, I, "a").

Sendo assim, comprovando-se o pertencimento do paciente ao grupo de risco – o 

que, no caso dos idosos, basta seu enquadramento na faixa etária igual ou superior a 60 

anos –, se faz necessária a subsunção do caso às determinações da Recomendação n. 

62/2020. Não cabe ao magistrado realizar um juízo a respeito do efetivo risco de 

contaminação sofrido pelo paciente no ambiente em que está (fato que seria confirmado 

caso realizado com cuidado, conforme exposto anteriormente), posto que a 

Recomendação cumpre justamente o papel de inferência probatória normativa com 

relação a esse ponto, entendendo-se tal tipo de inferência como “todo raciocínio 
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probatório no qual o fundamento da proposição que garante o passo lógico que vai 

das informações probatórias à hipótese fática encontra-se estabelecido por uma 

regra jurídica”45. 

Com efeito, diante da gravidade do risco concreto que a pandemia representa às 

pessoas presas do grupo de risco, sobretudo idosos, e da dificuldade em se realizar o 

juízo a respeito do risco efetivo de contágio, ainda mais entre uma população que mal 

tem sido submetida à testagem, o CNJ optou por editar a referida Recomendação para 

permitir que os magistrados realizassem suas decisões a respeito do tema possuindo 

um suporte normativo que suprisse eventual grau de incerteza necessariamente 

existente na matéria fática correspondente. Assim, o caso em questão demonstra com 

clareza como a Recomendação n. 62/2020, sendo uma inferência probatória normativa, 

faz parte de um conjunto de

regras cuja função é precisamente dispor de um critério de decisão para 
os casos em que ainda paire incerteza sobre os fatos; isto é, formulam 
regras para um cenário subótimo no qual incertezas fáticas não tenham 
sido eliminadas depois das fases de realização e valoração das provas.46 

Inevitável apontar que tal raciocínio foi aplicado pelo Poder Judiciário em dois 

casos recentes de grande repercussão midiática, de grande analogia com a ordem 

demandada por meio deste writ. No dia 14/08/2020, o Supremo Tribunal Federal 

concedeu medida liminar para conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, pois 

suas condições pessoais de saúde o enquadrarem no grupo de risco conforme a 

Recomendação n. 62/202047. Antes, no dia 15/07/2020, o Supremo Tribunal Federal 

concedeu ordem análoga ao ex-ministro Geddel Vieira Lima, autorizando o 

cumprimento de sua pena em regime domiciliar por conta de sua idade avançada48.

45 MATIDA, Janaina; HERDY, Rachel. As Inferências Probatórias: Compromissos Epistêmicos, Normativos e 
Interpretativos. In: CUNHA, José Eduardo (Org.). Epistemologias críticas do direito. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, p. 224.
46 Op. cit., p. 223.
47 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-15/gilmar-mendes-reverte-nova-ordem-de-prisao-
para-queiroz-e-sua-mulher.html. Acesso em 03/10/2020, às 19h52min.
48 Disponível em: https://veja.abril.com.br/blog/radar/toffoli-concede-prisao-domiciliar-a-geddel-vieira-
lima/. Acesso em 12/09/2020, às 10h00min.

https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-15/gilmar-mendes-reverte-nova-ordem-de-prisao-para-queiroz-e-sua-mulher.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-15/gilmar-mendes-reverte-nova-ordem-de-prisao-para-queiroz-e-sua-mulher.html
https://veja.abril.com.br/blog/radar/toffoli-concede-prisao-domiciliar-a-geddel-vieira-lima/
https://veja.abril.com.br/blog/radar/toffoli-concede-prisao-domiciliar-a-geddel-vieira-lima/
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Como se vê em ambos os casos, a Suprema Corte, uma vez comprovado o simples 

enquadramento dos pacientes no grupo de risco, decidiram por aplicar as medidas da 

Recomendação n. 62/2020 aos casos concretos. No presente habeas corpus com a tutela 

coletiva pretendida, temos caso análogo, uma vez que o enquadramento dos 

pacientes no grupo de risco é inquestionável, já que se enquadram na categoria 

“idosos” prevista expressamente como parte de tal grupo pelo texto da referida 

Recomendação. A diferença flagrante entre os casos reside, na verdade, no baixo 

interesse midiático na vida destas pessoas e na condição de miserabilidade dos corpos 

potencialmente descartáveis e matáveis dos defendidos pela Defensoria Pública – 

ambos elementos que não podem fazer parte do presente juízo decisório.

Sendo assim, diante da gravidade da demanda apresentada e dos elementos 

concretos que respaldam a necessária concessão da presente ordem, ignorados pela 

decisão combatida ao impor óbices à devida aplicação da Recomendação n. 62/2020 

que acabam por esvaziar seu conteúdo protetivo excepcional motivado pelo contexto 

pandêmico, é necessário que o entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo seja afastado para garantir o deferimento da demanda apresentada por meio 

deste writ.

7. DA MEDIDA LIMINAR

A urgência e relevância do presente writ estão cabalmente demonstradas. A 

pandemia do novo coronavírus é real e tem demandado medidas urgentes de todos os 

órgãos públicos e de toda a sociedade. 

Há dois componentes extremamente perversos na equação em xeque, de um 

lado a absoluta insalubridade dos presídios paulistas e a consequente saúde debilitada 

de quem é mantido neles encarcerado, e do outro o reconhecimento de que a 

disseminação do coronavírus é muito mais rápida em ambientes fechados e 

aglomerados e que a letalidade é muito maior naqueles identificados em algum grupo de 

risco. 
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Deixar de conceder a ordem liminarmente, aguardando-se o julgamento do 

mérito da presente impetração, é compactuar com a continuidade desses 

constrangimentos ilegais que podem vir a causar a morte de pessoas idosas, por culpa 

do Estado que as mantém encarceradas mesmo diante da iminência da pandemia 

alcançá-las, ainda que sem condições de evitar a propagação e garantir o efetivo 

atendimento.

A urgência de se solucionar a questão é evidente, uma vez que diariamente  

milhares de pessoas presas são submetidas a condições torturantes durante as 24 

horas do dia, obrigadas a se amontoarem pelo chão do banheiro para dormir, 

enfrentando racionamento de água e falta de atendimento de saúde, notadamente 

a população idosa, colocando em risco a vida de todas essas pessoas, mormente 

em tempos de PANDEMIA, assim como aviltando suas dignidades.

Caso recente ilustra bem a urgência da questão. Após ter pedido de prisão 

domiciliar negado pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado federal Nelson 

Meurer acabou falecendo em decorrência da COVID-19 no dia 12/07/2020. Com 

77 anos de idade, ele era evidentemente do grupo de risco, e acabou falecendo em 

decorrência da doença na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, no Paraná, sem 

dúvidas tendo sua vulnerabilidade agravada por conta da exposição ao ambiente 

carcerário49.

Além disso, como explicitado acima, todo o dia em que a unidade funciona com 

lotação muito acima de sua capacidade é um dia a mais de condições ilegais de trabalho 

para os funcionários que exercem suas funções naquele estabelecimento. E um dia a 

mais para facilitar a propagação do COVID-19 entre as pessoas presas.

 Também, o ilegal e inconstitucional julgamento realizado pelo Órgão Especial do 

Tribunal Paulista endossando a posição da Presidência da Seção de Direito Criminal 

49 Disponível em: https://veja.abril.com.br/politica/com-covid-19-morre-nelson-meurer-o-1o-
condenado-pelo-stf-na-lava-jato/. Acesso em 12/09/2020, às 10h00min.

https://veja.abril.com.br/politica/com-covid-19-morre-nelson-meurer-o-1o-condenado-pelo-stf-na-lava-jato/
https://veja.abril.com.br/politica/com-covid-19-morre-nelson-meurer-o-1o-condenado-pelo-stf-na-lava-jato/
https://veja.abril.com.br/politica/com-covid-19-morre-nelson-meurer-o-1o-condenado-pelo-stf-na-lava-jato/
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acaba por impedir o processamento não só do Habeas Corpus Coletivo aqui referido, 

como de outros que sejam necessários no futuro para se minimizar situações agravantes 

e ilegais de grupos vulneráveis.

  Veja-se que a legislação sanitária federal positivou a urgência do 

atendimento à população idosa no intuito de evitar o genocídio atrelado à idade. 

A Nota Técnica Nº 4/2020-SAPS do Ministério da Saúde, “que esclarece recomendação de 

realização de testes rápidos para detecção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) na 

população idosa”, com base em evidências científicas, notadamente o percentual de 

mortes que atinge pessoas idosas, promoveu atenção específica à saúde da população 

mais sujeita a óbito, estabelecendo um código de procedência no acesso a diagnóstico da 

COVID-19 e determinando atendimento imediato, 24 horas e especializado em saúde50.

Segundo a Nota Técnica n. 4/2020-SAPS/MS, ainda quando negativo o 

resultado do teste, recomenda-se expressamente que as pessoas com 60 anos ou 

mais de idade sejam acompanhadas de perto, a cada 24 horas até completar os 14 

dias do início dos sintomas. Ao sinal de piora, determina-se a imediata avaliação 

presencial em saúde, objetivando intervenção apropriada em tempo oportuno.

Antes disso, em 23 de fevereiro deste ano, no âmbito de sua competência de 

autoridade sanitária para fins de enfrentamento da pandemia a ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária emitiu o Boletim Epidemiológico n. 0551, atualizado em 

14 de março de 2020, estabelecendo a situação epidemiológica no Brasil, a definição de 

casos operacionais (caso suspeito, caso provável, caso confirmado, caso descartado, 

caso excluído e caso curado), a definição de transmissão local e comunitária, e plano de 

ação para medidas não farmacológicas. Além de considerar contato próximo a pessoa 

que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de reunião, sala de 

espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros – 

50 Disponível em https://www.conasems.org.br/wp-
content/uploads/2020/04/Nota_0014432584_Nota_Tecnica_n__4_2020_SAPS_MS.pdf. Acesso em 
12/09/2020, às 10h02min. 
51 Disponível em https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/03--ERRATA---Boletim-
Epidemiologico-05.pdf. Acesso em 12/09/2020, às 10h02min.

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/03--ERRATA---Boletim-Epidemiologico-05.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/03--ERRATA---Boletim-Epidemiologico-05.pdf
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cautela impossível de ser concretizada nas penitenciárias superlotadas do estado de São 

Paulo, – a ANVISA prevê como resposta de enfrentamento à transmissão comunitária do 

vírus uma atuação rápida e bem sucedida da atenção domiciliar em saúde (que inclui 

instituições), assim como o monitoramento e identificação de casos suspeitos ou 

sintomáticos.

Além disso, considerando a incidência da infecção sobre a população idosa, 

conforme demonstrado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em atenção ao 

Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus do Ministério da Saúde, e às diretrizes 

internacionais da consolidação proposta pelo HelpAge International, adaptadas pelo 

Centro Internacional de Longevidade ILCBrasil, foram propostas medidas orientativas 

com o objetivo de minimizar possíveis agravos à saúde dos idosos, as quais constam da 

Nota informativa para as Instituições Geriátricas: Casas de Repouso- CR; Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI) e demais serviços com atendimento a idosos, como 

Centro Dia para Idosos e Comunidades Terapêuticas (CT)52.

 

No plano normativo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), a 

quem compete fiscalizar as normas previstas na Convenção Americana de Direitos 

Humanos e demais tratados específicos, e detém competência jurisdicional 

internacional inclusive no Brasil, Estado parte que se submeteu formalmente ao sistema 

interamericano de proteção a direitos humanos, em 10/04/2020 adotou a Resolução nº 

01 com o objetivo de recomendar ao Estados partes o respeito aos direitos humanos no 

contexto da pandemia53.

A Resolução 01/2020 reforça a especial situação de vulnerabilidade da 

população com 60 anos ou mais de idade (p. 07). Recomenda, neste passo, que se 

adotem “as medidas necessárias a fim de prevenir o contágio de COVID-19 da população 

idosa em geral e em particular de quem se encontre em residências de longa permanência, 

52 Disponível em: 
http://cvs.saude.sp.gov.br/up/Nota_Inform_Institui%C3%A7%C3%B5es%20Geri%C3%A1tricas%2020
mar20.pdf. Acesso em 12/09/2020, às 10h02min.
53 Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf. Acesso em 
12/09/2020, às 10h02min. 

http://cvs.saude.sp.gov.br/up/Nota_Inform_Institui%C3%A7%C3%B5es%20Geri%C3%A1tricas%2020mar20.pdf
http://cvs.saude.sp.gov.br/up/Nota_Inform_Institui%C3%A7%C3%B5es%20Geri%C3%A1tricas%2020mar20.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
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hospitais e centros de privação de liberdade, adotando medidas de ajuda humanitária 

para garantir-lhes a provisão de alimentos, água e saneamento, e estabelecendo espaços 

de acolhida para pessoas em situação de pobreza extrema, rua ou abandono ou situação 

de deficiência” (p. 15-16, tradução livre).

  Segundo todos esses documentos, portanto, os locais de natureza penal e não 

penal onde tenham pessoas idosas privadas de liberdade devem adotar, em caráter de 

urgência, medidas sanitárias de atendimento prioritário à saúde – impossíveis de 

serem cumpridas e fiscalizadas nas unidades prisionais.

E, ainda que se admitisse a possibilidade de que tais medidas fossem 

integralmente cumpridas nas unidades prisionais, o que evidentemente não ocorrerá 

em decorrência da superlotação, do estado inconstitucional de coisas e da falta de 

expertise da Secretaria de Administração Penitenciária para administrar uma epidemia 

nas suas unidades, a implementação de tais medidas apenas minimizaria (termo 

adotado nos referidos documentos), mas não impediria os agravos à saúde de pessoas 

idosas nas penitenciárias do estado de São Paulo.

É preciso lembrar, por fim, que atualmente experimentamos a saturação dos 

leitos de Terapia Semi-Intensiva e Terapia Intensiva no âmbito do SUS, os quais 

compõem a atenção emergencial em saúde tão necessária à população idosa que dela 

necessita. Assim, a urgência na concessão da liminar e do processamento deste pedido, é 

notória, positivada, e se relaciona diretamente com a preservação da vida de pessoas 

idosas privadas de liberdade.

8. DOS PEDIDOS 

Diante o exposto, requeremos LIMINARMENTE, 
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a) o imediato RELAXAMENTO ou, alternativamente, a REVOGAÇÃO de todas as 

PRISÕES PREVENTIVAS e TEMPORÁRIAS decretadas contra pessoas com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos por decisões dos juízos de primeira instancia e do 

Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, determinando-se a competente expedição de 

ALVARÁS DE SOLTURA; subsidiariamente, ao menos o deferimento de tal pedido para o 

crimes cometidos sem violência à pessoa;

b) a concessão da saída antecipada para todas as pessoas idosas presas dos 

regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante 

nº 56 do Supremo Tribunal Federal;    

Subsidiariamente, ao menos a ANULAÇÃO da decisão proferida pelo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça em sede do Mandado de Segurança n. 2091074-

09.2020.8.26.0000 e, por conseguinte, o RETORNO DOS AUTOS PARA A CÂMARA 

CRIMINAL COMPETENTE.                                                                                                                                                  

No MÉRITO, a confirmação dos pedidos liminares.

São Paulo, outubro de 2020 (28 anos do Massacre do Carandiru)

 MATEUS OLIVEIRA MORO

Defensor Público do Estado de São Paulo

Coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária

LEONARDO BIAGIONI DE LIMA

Defensor Público do Estado de São Paulo

Coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária

THIAGO DE LUNA CURY

Defensor Público do Estado de São Paulo

Coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária
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RODRIGO GRUPPI CARLOS DA COSTA

Defensor Público do Estado de São Paulo

Coordenação do Núcleo Especializado da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência

GUSTAVO CARNEIRO DA SILVA

Estagiário de Direito

Núcleo Especializado de Situação Carcerária


