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Ofício nº 062/2021/ATeCC/CC

 

Ao Exmo. Senhor Deputado
ENIO TATTO
1° Secretário 
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

 

Senhor Deputado,

 

   Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São
Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Administração Penitenciária, em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Adriana Borgo.

   Atenciosamente,
 

São Paulo, 26 de janeiro de 2021.

 

Antonio Carlos Rizeque Malufe
Secretário Executivo Respondendo pelo Expediente

Gabinete do Secretário da Casa Civil

Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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OFÍCIO

Assunto: Requerimento de Informação nº 780, de 2020

Senhor Secretário Executivo,

 

Ao tempo em que o cumprimento cordialmente e, tendo em vista os termos constantes do
Requerimento de Informação nº 780, de 2020, de autoria da deputada Adriana Borgo, no qual
indaga como esta Pasta está lidando com os agentes de segurança pública encaminhados aos
presídios comuns, quais medidas de segurança estão sendo tomadas para garantir a integridade
física dos agentes de segurança pública que se encontram no sistema prisional, e, no mesmo
sentido, quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança das famílias que vão
visitar os custodiados, seguem as informações necessárias:

Cumpre esclarecer que a custódia de todos os privados de liberdade no sistema penitenciário
paulista obedece a vários requisitos, dentre eles, o de perfil. Assim, os presos são incluídos em
Unidades Prisionais adequadas ao perfil apresentado, considerando-se, por exemplo, o tipo de
crime cometido, a reincidência habitual, a repercussão na mídia, o envolvimento com
criminalidade organizada, a nacionalidade, etc. Nesse aspecto, a profissão exercida antes da
prisão tem fundamental importância.

Para abrigar presos com tal perfil (ex-integrantes de forças de segurança), há tempos, dispomos
de duas Unidades Prisionais, quais sejam, um pavilhão habitacional do Centro de Detenção
Provisória III de Pinheiros e a Penitenciária II de Tremembé. Considerando-se apenas ex-agentes
de segurança pública, são 299 (duzentos e noventa e nove) os custodiados, incluindo-se aí, ex-
profissionais da própria SAP, valendo dizer que não há risco de ofensa a integridade física dos
que lá se encontram, justamente por todos apresentarem o perfil adequado à custódia naqueles
presídios.

A manutenção das condições de estabilidade e disciplina reinantes, se estendem aos familiares
dos presos, quer seja durante a espera para ingresso nas instalações, quer seja no período de
visitação presencial.

Com as considerações apresentadas, conclui-se que a metodologia em vigor oferece condições de
segurança necessária aos presos originários das forças de segurança pública, durante o período
de cumprimento de pena.

Sendo estas as considerações a apresentar, renovo protestos de consideração e apreço.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária

Gabinete do Secretário
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São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

 

Nivaldo Cesar Restivo
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Gabinete do Secretário

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária

Gabinete do Secretário

2

S
A

P
O

F
I2

02
08

26
39

A

Assinado com senha por NIVALDO CESAR RESTIVO - 07/12/20 às 14:14:09.
Documento Nº: 11292484-8913 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=11292484-8913


