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CARTA DE APRESENTAÇÃO
INSTITUCIONAL
No marco dos cinco anos do Projeto Pensando o Direito, a Secretaria de Assuntos
Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ) traz a público novas pesquisas sobre temas
de grande impacto público e social, buscando contribuir para a construção de um sistema
normativo mais próximo da realidade e das necessidades da população brasileira.
Esta publicação consolida os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições
selecionadas na Convocação 001/2011. A cada lançamento de novas pesquisas, a SAL
renova sua aposta no sucesso do Projeto, lançado em 2007 com o objetivo de qualificar e
democratizar o processo de elaboração legislativa. Com essa iniciativa, a SAL inovou sua
política legislativa ao abrir espaços para a sociedade participar do processo de discussão
e aprimoramento do ordenamento normativo do país. Isso tem sido feito, entre outras
formas, pelo fortalecimento do diálogo com o campo acadêmico a partir da formação de
grupos multidisciplinares que desenvolvem pesquisas de escopo empírico, como esta
aqui apresentada.
A inclusão do conhecimento jurídico de ponta no debate público tem estimulado tanto
a academia a produzir e conhecer mais sobre o processo legislativo, quanto qualificado
o trabalho da SAL e de seus parceiros. Essa forma de conduzir o debate sobre as leis
contribui para o fortalecimento de uma política legislativa democrática, permitindo a
produção plural e qualificada de argumentos utilizados nos espaços públicos, sobretudo
perante o Congresso Nacional, o governo e a opinião pública.
O Projeto Pensando o Direito consolidou, desse modo, um novo modelo de participação
social para a Administração Pública. Por essa razão, em abril de 2011, o projeto foi premiado
pela 15ª edição do Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal da Escola Nacional
de Administração Publica (ENAP).
Para ampliar a democratização do processo de elaboração legislativa, os resultados
das pesquisas promovidas pelo Projeto são incorporados sempre que possível na forma de
novos projetos de lei, de sugestões para o aperfeiçoamento de propostas em discussão, de
orientação para o posicionamento da SAL e dos diversos órgãos da Administração Pública
sobre os grandes temas discutidos no processo de elaboração normativa. Ademais, a
publicização das pesquisas por meio da Série Pensando o Direito permite a promoção de
debates com o campo acadêmico e com a sociedade em geral, demonstrando compromisso
com a transparência e a disseminação das informações produzidas.
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O presente caderno configura-se como a versão resumida de extensa pesquisa,
disponível em sua versão integral no sitio eletrônico da SAL/MJ (http://www.mj.gov.br/
sal), somando-se assim a mais de 40 publicações que contribuem para um conhecimento
mais profundo sobre assuntos de grande relevância para a sociedade brasileira e para a
Administração Pública.
Brasília, dezembro de 2012.

Marivaldo de Castro Pereira
Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
A temática da Execução Penal no Brasil desafia a superação do senso comum que
em grande parte é responsável pela tensão entre os delicados interesses em jogo quando
contrapostas as perspectivas de reintegração de condenados, com lastro nos direitos
humanos e em compromissos internacionais, e de repressão, advogada por significativos
setores da sociedade brasileira.
Por isso, a possibilidade de se desenvolver investigação sobre o tema “Lei de Execução
Penal”, requisitando a produção de dados empíricos sobre as condições da prisão e o
funcionamento das Varas de Execução Penal despertou imediatamente o interesse do
coordenador desta pesquisa e da equipe do Centro de Assessoria Popular Mariana Criola.
A relevância da produção de novos conhecimentos aptos a subsidiar alterações legislativas
e procedimentais no seio da Administração Pública, a fim de garantir a efetividade de
direitos, perspectivada pelo Governo Federal e compartilhada pela academia, cobrava a
imersão que o tipo de trabalho seria capaz de proporcionar, unindo as entidades parceiras
contatadas para a execução da pesquisa (Dignitatis e Universidade Federal de Goiás),
que comungavam de idêntica preocupação, orientada à produção de dados que estivesse
articulada à reflexão crítica e interdisciplinar sobre o sistema de execução penal no Brasil.
Nesse sentido, a aprovação da proposta de pesquisa intitulada Prisão: para que e para
quem? Diagnóstico do sistema carcerário e perfil do preso, pelo Ministério da Justiça na
Convocação 001/2011 do Projeto Pensando o Direito, foi recebida com entusiasmo pela
equipe, composta por pesquisadores do Rio de Janeiro, da Paraíba e de Goiás. O grupo
da pesquisa participou da produção de dados empíricos novos - em trabalho iniciado em
setembro de 2011 e finalizado em julho de 2012 - sobre o perfil dos condenados, as condições
de estabelecimentos prisionais e a tramitação de processos nas Varas de Execução Penal
dos municípios do Rio de Janeiro e de João Pessoa (PB).
O debate crítico e propositivo permeou o desenvolvimento da investigação e viabilizou
a avaliação das condições estruturais e da relação entre ambiente e garantia de direitos
estabelecidas na Lei de Execução Penal. Foram produzidos três relatórios, que contaram
com: debates teóricos sobre o tema; levantamento de dados oficiais; instrumentos de
pesquisa elaborados; construção da amostra e análise de dados coletados.
Ressalta-se que essa pesquisa só foi possível em virtude da colaboração de diversas
pessoas e órgãos públicos que permitiram o acesso aos dados em suas esferas de
competência.
Há de ser saudada, em especial, a Secretaria de Assuntos Legislativos e o Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pelo fomento a pesquisas que buscam
contribuir com o Poder Público em proposições que apontem para a efetivação dos direitos
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e garantias fundamentais.
Rio de Janeiro, dezembro de 2012
Geraldo Prado
Coordenador Geral do Projeto

8

pensando_44 alterado.indd 8

18/02/2013 17:44:50

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

AGRADECIMENTOS
O ato de realizar uma pesquisa e produzir conhecimento pressupõe sempre um trabalho
coletivo e resulta, imprescindivelmente, da ação em rede - articulada e colaborativa - entre
os agentes sociais que possuem alguma inserção no tema estudado.
Por esta razão, a Coordenação e a Equipe desta pesquisa, nos Estados do Rio de Janeiro
e da Paraíba, agradece a todos que, de alguma forma, dispuseram-se a receber, ouvir e
ceder informações e materiais para a realização desta investigação.
Agradecemos, primeiramente, à Equipe da Secretaria de Assuntos Legislativos do
Ministério da Justiça (SAL/MJ) pela leitura cuidadosa e sugestões propostas para o
desenvolvimento do trabalho.
Agradecemos à Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado do Rio
de Janeiro, em especial ao Subsecretário Adjunto de Unidades Prisionais, Sr. Sauler
Antonio Sakalen e a toda sua equipe. Agradecemos, em especial, à Superintendência de
Informática, representada pelo Sr. Francisco Serrano e pelo Sr. Eurico Jorge da Silva, que
contribuíram da melhor maneira possível para a realização da pesquisa no Estado do Rio
de Janeiro. Agradecemos igualmente, à Equipe da Secretaria do Estado de Administração
Penitenciária (SEAP) do Estado da Paraíba.
Gostaríamos de agradecer ainda aos Diretores das Unidades Prisionais dos Estados
do Rio de Janeiro e da Paraíba, em especial ao Sr. Paulo Roberto Rocha, do Complexo
Prisional de Gericinó.
Agradecemos ao Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) no Estado do Rio de Janeiro,
em especial ao Dr. Carlos Augusto Borges e ao Dr. Carlos Eduardo Carvalho de Figueiredo,
bem como ao da Paraíba. Agradecemos também à Direção do Departamento de Controle
de Execuções Penais no Rio de Janeiro, em especial o Sr. Hélder que cuidadosamente
recebeu e auxiliou a Equipe de Pesquisa.
Agradecemos ainda às organizações da sociedade civil que contribuíram com informações
acerca do sistema prisional nos Estados, fruto do acompanhamento cotidiano da temática
por esses atores, nos Estados analisados.
Agradecemos também a todos aqueles que se disponibilizaram a conceder entrevistas,
relatando sua atuação no sistema penal e contribuindo para as constatações finais acerca
das condições das prisões nos Estados analisados, especialmente a Dra. Maíra Fernandes
(Presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro), ao Dr. Alexandre Inglez (Defensor
Público do Núcleo de Execuções Penais do Rio de Janeiro) e ao Taiguara Libano, Isabel
Mansur e Renata Lira do Mecanismo de Combate à tortura do Rio de Janeiro e ao Professor
da PUC-Rio Carlos Raymundo (ex-juiz titular da VEP/RJ).
Por fim, um agradecimento especial a todos aqueles que estão em situação de
encarceramento nos Estados objeto desta pesquisa e que se disponibilizaram, gentilmente,
a participar da mesma, fornecendo informações quanto a sua percepção sobre o sistema
prisional.

pensando_44 alterado.indd 9

18/02/2013 17:44:50

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

pensando_44 alterado.indd 10

18/02/2013 17:44:57

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

Centro de Assessoria Popular Mariana Criola
Dignitatis - Assessoria Técnica Popular
Universidade Federal de Goiás

PRISÃO: PARA QUÊ E PARA QUEM?
DIAGNÓSTICO DO SISTEMA CARCERÁRIO E PERFIL
DO PRESO

Rio de Janeiro
2012

11

pensando_44 alterado.indd 11

18/02/2013 17:45:01

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

12

pensando_44 alterado.indd 12

18/02/2013 17:45:06

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

SUMÁRIO
SIGLÁRIO …. 15
1. INTRODUÇÃO …. 17
1.1. O grande encarceramento? A gestão neoliberal .… 19
1.2. Componentes do sistema de execução penal e suas repsectivas atribuições legais … 24

2. METODOLOGIA.…. 27
2.1 Metodologia adotada. ..…. 27
2.2. Definição do universo amostral e conflito entre os dados….. 28
2.3. Roteiro de análise de processos judiciais..... 32
2.4. Roteiros de entrevistas semi-estruturadas com as autoridades judiciárias... 34

3. DESENVOLVIMENTO.…. 36
3.1. PERFIL DOS PRESOS NO BRASIL (2010)………………………………………36
3.2. RESULTADOS DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO …… 36
3.2.1. População carcerária e estabelecimentos prisionais no Rio de Janeiro …… 36
3.2.2. Perfil socioeconômico dos apenados no Rio de Janeiro.... 37
3.2.3. Trajetória processual …… 48
3.2.4. Direitos garantidos na LEP aos apenados …… 54
3.2.5. Avaliação estrutural das unidades penitenciárias….. 73
3.3. RESULTADOS DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.... 80
3.3.1. Perfil socioeconômico dos presos no estado da Paraíba..... 83
3.3.2. Trajetória processual.... 83
3.3.3. Violência física intramuros..... 84
3.4. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE PROCESSOS NAS VEPS DO RIO DE JANEIRO
E DE JOÃO PESSOA………….88
3.4.1. Ausência de linearidade temporal. Ausência sequencial das folhas. Perda de
informações.... 88
3.4.2. Atraso para transferência à unidade adequada ao regime inicial…… 90
3.4.3. Centralização processual da Vara Única de Execução Penal no Rio de Janeiro e
na Comarca de João Pessoa…… 91
3.4.4. Ausência no decorrer da execução penal de cálculos atualizados …… 93
3.4.5. Tempo de apreciação da progressão …. 94
3.4.6. Ausência de fundamentação das decisões da VEP……… 95
3.4.7. Controle abusivo disciplinar….. 95
3.4.8. Desjudicialização nos processos disciplinares decorrentes de falta grave….. 96
3.4.9. Da ausência de informação sobre benefícios: Livramento condicional, educação,
saídas temporárias e da demora nas concessões…. 99
3.4.10. Ausência de fiscalização nas unidades pelas autoridades competentes..... 100

pensando_44 alterado.indd 13

18/02/2013 17:45:09

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS, APONTAMENTOS, SUGESTÕES E
RECOMENDAÇÕES….. 101
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E OUTRAS FONTES.… 109

14

pensando_44 alterado.indd 14

18/02/2013 17:45:09

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

SIGLÁRIO
ALERJ – Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
ARP – Associação pela Reforma Prisional
CESeC/UCAM – Centro de Estudos de Segurança Pública da Universidade Cândido
Mendes
CEDH/PB - Conselho de Direitos Humanos do Estado da Paraíba
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
CPC - Comissão Pastoral Carcerária
ERJ – Estado do Rio de Janeiro
INFOPEN – Sistema de Informações Penitenciárias
LEP – Lei de Execuções Penais
MJ – Ministério da Justiça
MP – Ministério Público
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
SAL/MJ – Secretaria de Assuntos Legislativos/MJ
SEAP-PB - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária da Paraíba
SEAP-RJ – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro
SIPEN-RJ – Sistema de Identificação Penitenciária
TJPB – Tribunal de Justiça da Paraíba
TJRJ – Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
VEP/TJPB – Vara de Execuções Penais/ TJPB

15

pensando_44 alterado.indd 15

18/02/2013 17:45:09

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

16

pensando_44 alterado.indd 16

18/02/2013 17:45:09

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

1. INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados finais obtidos na realização da pesquisa
Prisão para quê e para quem?, sob proposição e execução do Centro de Assessoria Popular
Mariana Criola e coordenação do Prof. Dr. Geraldo Luiz Mascarenhas Prado. A pesquisa foi
desenvolvida no âmbito do Projeto Pensando o Direito, um programa realizado em parceria
entre a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O objetivo da pesquisa volta-se para a realização de uma diagnose do sistema de
execução penal em dois estados da Federação, Rio de Janeiro e Paraíba, buscando desvelar
os limites na aplicação das garantias da Lei de Execução Penal, seja por parte do sistema
judicial, seja por parte da administração penitenciária.
Para tal, estabeleceu-se 2 campos para a produção empírica: a) um levantamento
quantitativo traçando não apenas um perfil socioeconômico do apenado, cuja metodologia
baseou-se na produção de questionários estruturados a serem aplicados aos apenados
tendo por base o regime de pena sentenciado (aberto, semiaberto e fechado), como um
levantamento acerca das condições do sistema carcerário e as garantias de direitos, como
acesso ao trabalho, educação, saúde, enfim, um levantamento da aplicação dos direito
do apenado.
O segundo campo de análise se deu nas Varas de Execução Penal, buscando-se
desvelar a partir dos processos a construção discursiva do operador jurídico com relação
à concessão ou não dos benefícios a que os apenados fazem jus como progressão, remição
e comutação, direito ao trabalho extramuros, cursos extramuros.
A importância da pesquisa se demonstra plena quando se sabe que em escala global
há uma ampliação do estatuto punitivo que a cada dia impõe o recurso da prisão como a
principal pena a ser aplicada independente do bem jurídico lesado, ou seja, não importa
a gravidade do delito para que haja a aplicação da pena privativa de liberdade.
As consequências danosas da sedução pela prisão como a principal ratio punitiva se
refletem na crise do sistema de execução penal, que apresenta sua versão mais visível
no crescimento vertiginoso da população carcerária, tão frequentemente noticiado pela
imprensa.
Há, no entanto, uma faceta invisibilizada nesse processo de agigantamento carcerário
que, por ser destinada a um seletivo grupo social, conforme apontam os dados levantados
na presente pesquisa, pouca (em muitos casos nenhuma) repercussão possui socialmente.
É dessa invisibilidade que se trata a presente pesquisa, que buscou traçar para que e
para quem se destina o sistema de execução penal.
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O projeto de pesquisa teve sua execução durante o período de outubro/2011 a agosto/2012
e os dados obtidos na pesquisa empírica refletem a necessidade de se pensar mudanças
nas percepções e ações daqueles agentes que atuam diretamente no sistema prisional,
em especial no que se refere às garantias de direitos do condenado.
De fato, havia um vazio de informações acerca do funcionamento, perfil socioeconômico
e por raça dos indivíduos que estão cumprindo pena de reclusão. Esse desconhecer dificulta
qualquer produção de política pública voltada para se garantir os direitos dos que estão
intramuros.
A Lei de Execução Penal é de 1984 e poucas modificações foram efetuadas desde então.
Ressalta-se que o debate torna-se mais necessário quando se tem em mente que nossa
Constituição, que apresenta uma série de garantias no âmbito do sistema penal, é de 1988.
Esse silenciar sobre a LEP é mais preocupante quando se sabe que se trata de uma
lei que se volta para a aplicação da pena, portanto, direcionada para gestar as condições
que deveriam apontar para a efetivação da reinserção social do egresso do sistema penal,
constitui uma dimensão do Estado Democrático de Direito se reflete de maneira mais
concreta diante do sistema punitivo que adota.
Para Geraldo Prado (2006) compreender os limites entre as garantias estabelecidas na
Constituição da República que adota o sistema acusatório e a sua efetivação concreta nos
dimensiona o quão é possível falar em democracia real, que não se resume apenas aos
marcos normativos garantidores de direitos, ao mesmo tempo revela a carga ideológica
que perpassa quando em causa está o indivíduo que comete uma infração penal. Como
nos alerta o jurista “se alcançássemos a excelência do procedimento contraditório na
execução, ainda assim a vida e as perspectivas do condenado sofreriam pequena alteração”
(2006: 234).
Nesse aspecto, analisar a aplicabilidade da execução penal é ter em mente que se trata
de um sistema cuja validade vem sendo colocada em questão pela teoria crítica, que vê
na própria racionalidade subjacente ao sistema penal, logo a adoção do isolamento social
pelo cárcere como modelo preferencial de punição, uma contradição em si, pois não se
volta para a reinserção social do condenado, na medida em que ao apontar para a política
de seqüestro do corpo gesta um indivíduo mais refratário ao convívio social.
O debate trazido pela teoria crítica no campo penal torna-se necessário para uma melhor
compreensão do funcionamento das unidades carcerárias e as necessárias modificações a
serem formuladas tanto no campo da política administrativa, quanto legislativa e a análise
que perpassa o presente relatório é tributário dessa perspectiva reflexiva.
A pesquisa, portanto, se insere no campo interdisciplinar que reconhece a importância
de se compreender o atual cenário em termos de políticas punitivas em escala global,
que diante da hegemonia neoliberal vem adotando com mais peso o sistema penal como
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marco principal de controle social.

1.1 O grande encarceramento? A gestão neoliberal
Não são poucos os autores que apresentam uma relação direta entre as modificações
trazidas pela hegemonia neoliberal e a ampliação das políticas voltadas para o campo
penal. Dentre esses, Loic Wacquant (2002, 2001, 2008) vem se apresentando como um
analista desses novos tempos, e busca empreender a relação entre a estrutura social e o
sistema punitivo, como o fizeram Rusche e Kirchheimer (1999) na década de 30 do século
passado com sua obra: Punição e estrutura social.
Para Wacquant torna-se perceptível a partir da década de 90 as mudanças no sistema
penal. Isto porque se opera em escala global a sedimentação do ideário neoliberal que se
sedimenta com a redução do estado em múltiplos campos, especialmente no campo social.
Essa redução gestará uma ampliação de outro braço estatal: sai o estado providência e
em seu lugar: o estado penitência.
Essa será a linha de análise de Wacquant ao estudar o processo de crescimento das
taxas de encarceramento tanto nos Estados Unidos quanto na União Européia. Para o
sociólogo, esse crescimento não expressa de forma direta e imediata um aumento da
criminalidade, mas antes denota que há uma ampliação no estatuto punitivo que começa
a abarcar situações que não eram capturadas pelo estatuto punitivo, um demonstrativo
de que agora a repressão se volta para os pequenos delitos, em sua maioria, contra o
patrimônio (2002, 2001).
Nesse sentido, trata-se de um autor que não só busca verificar as mudanças em
termos de política estatal voltada agora para a ampliação do controle sobre o estrato
social entendido como o gestador da violência e criminalidade, como o é a pobreza, mas
Wacquant também volta-se por compreender como essas mudanças se refletem no próprio
imaginário social, mais capilar aos discursos lei e ordem.
Em termos de políticas estatal, pode-se detectar dois movimentos no processo de
penalização. O primeiro movimento “consiste em transformar os serviços sociais em
instrumento de vigilância e de controle das novas ‘classes perigosas’. (...) o segundo
componente da política de ‘contenção repressiva’ dos pobres é o recurso maciço e
sistemático ao encarceramento” (WACQUANT, 2001: 27/28).
Esse mesmo fenômeno pode ser percebido na Europa, o que aponta para uma conexão
entre a hegemonia neoliberal e o crescimento da indústria da segurança. O que alerta
Wacquant é para o fato de que não se trata de uma ampliação da criminalidade, mas de
um aumento da punibilidade, ou seja, há no período contemporâneo uma ampliação do
processo de indisposição (tolerância zero) ao pequeno delito, que irá, nessas duas últimas
décadas de gestão neoliberal, lotar as carceragens.
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“como prova temos o aumento rápido e contínuo do número de prisioneiros a um
ano relacionado com o volume de crimes cometidos durante o ano correspondente:
este indicador de ‘punibilidade’ passa de 21 detentos em 1 mil infrações entre
1975 para 37 em 1 mil em meados dos anos 90 (...). O fato de o crescimento deste
indicador ser nitidamente mais forte que o índice de aprisionamento relacionado
com o número dos crimes violentos (275% contra 150%) confirma que a maior
punibilidade do Estado americano visa primeiramente os pequenos delinqüentes de
direito comum. O que mudou neste período não foi a criminalidade, mas a atitude
dos poderes públicos em relação às classes pobres, consideradas como o centro
irradiador do crime” (WACQUANT, 2002: 19/20).
Como demonstrativo desse endurecimento com relação aos pequenos delitos, ou às
incivilidades, Wacquant chama a atenção para uma série de práticas persecutórias no
cotidiano dos pobres, negros e jovens, como “os decretos municipais limitando ou proibindo
a mendicância, as batidas policiais contra os sem-teto, a instauração do toque de recolher
para os adolescentes, aplicados de maneira discriminatória nos bairros marginalizados”
(2002: 9).
Não é pouco significativo que Wacquant nomeie o período no qual vivenciamos desde
a década de 90 como uma expressão do estado penal, que se apresenta direcionado para
a pobreza de um modo geral, mas também para os movimentos sociais organizados, daí
Wacquant falar em militarização da marginalização urbana, que se caracteriza por uma
simbiose dentro da política de segurança estatal, onde a noção de segurança pública acaba
por ser cvompreendida como segurança nacional, justificamndo-se o uso frequente de
forças militares para o controle urbano. (WACQUANT, 2007).
Esse processo de militarização do campo social legitima as ações de extermínio da
pobreza, se estruturando num discurso de combate contra inimigos da sociedade,
“esta imagem bélica, legitimante do poder punitivo por via da absolutização
o valor segurança, implica aprofundar sem limite algum o que o poder punitivo
provoca inexoravelmente, que é a debilitação dos vínculos sociais horizontais
(solidariedade, simpatia) e o reforço dos verticais (autoridade, disciplina). (...) As
pessoas se acham mais indefesas diante do estado, devido à redução dos vínculos
sociais e do desaparecimento progressivo de outros loci de poder na sociedade. A
própria sociedade – entendida como conjunto de interações – reduz-se e torna-se
presa fácil da única relação forte, que é a vertical e autoritária.” (ZAFFARONI et al.,
2003: 59).
Eugenio Raul Zaffaroni (2007) compreende o poder punitivo através da análise do
poder soberano. Em sua obra O inimigo no direito penal busca entender como ao longo
da história o poder soberano gestou a categoria inimigo, retirando desta qualquer sentido
de ser, logo, uma existência eliminável.
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Nesse sentido, Zaffaroni alerta para a permanência histórica da categoria inimigo,
visto como um elemento perigoso, justificando-se assim uma ruptura de tratamento de
pessoa, logo com a limitação ao direito, e a busca de sua contenção determinada pelo
poder soberano. Afinal, “não é a quantidade de direitos de que alguém é privado que lhe
anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria razão em que essa privação de direitos
se baseia, isto é, quando alguém é privado de algum direito apenas porque é considerado
pura e simplesmente como um ente perigoso” (2007: 18)
O jurista argentino alerta como uma das características mais marcantes do sistema
punitivo na América Latina é a crescente população carcerária. Em seu estudo, Zaffaroni
coloca em questão essa tradição autoritária do sistema punitivo que impõe de forma mais
ampla as prisões cautelares aos suspeitos perigosos, tendo claro que tal periculosidade é
presumida. Embora reconheça que os braços do sistema punitivo se voltam para a pobreza
generalizada alerta que “os dissidentes são mais tolerados, ainda que a repressão ao
protesto social dos excluídos do sistema produtivo tenha aumentado, mediante aplicação
extensiva de tipos penais e a interpretação restringida de causas de justificação ou de
exculpação”( 2007: 70/71).
De fato, o processo de criminalização dos movimentos sociais vem se ampliando.
Em junho de 2008 ocorreu na Escola Florestan Fernandes um encontro organizado pelo
Instituto Rosa Luxemburgo para troca de experiências de várias organizações sociais da
América Latina debatendo o processo de criminalização em seus países. Um das conclusões
do debate, que contou com apresentações de pesquisa em torno da criminalização, foi
a evidencia de que a América Latina vive um “estado de segurança preventiva” que se
manifesta em uma multiplicidade de formas de controle1 .
Assim, a construção de que há contemporaneamente uma fragilidade do sistema punitivo
diante de uma guerra social que ameaça cotidianamente o cidadão de bem2, acaba por
sedimentar a ideia de inimigo, para quem as regras garantidas nos marcos constitucionais
não valem, não são sujeitos de direito.
Roberto Bergalli (2008) ressalta o caráter eminentemente ideológico na criação da
imagem de uma criminalidade “mais perigosa”, que acaba gestando mais exclusão
social. Compreender, pois, o processo de criminalização vivenciado pela pobreza de um
modo em geral e pelos movimentos sociais revela indícios do processo de ideologização
contemporâneo que transforma o estatuto penal no paradigma jurídico privilegiado para
resolução de conflitos.

1 Uma das analises do estudo de caso da Argentina é a percepção do processo de judicialização dos conflitos sociais, que se revela “no
numero de processos a militantes populares, na estigmatização das populações e grupos mobilizados, no incremento das forças repressivas
e na criação especial de corpos de elite, orientados para repressão e militarização das zonas de conflito” KOROL, Claudia, BUHL, Kathrin
orgs). Criminalização dos protestos e movimentos sociais. São Paulo, Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, 2008, p. 61.
2 Alexandro Baratta (2002) em sua obra Criminologia Crítica analisa o processo histórico a partir das múltiplas correntes que se debruçaram
no estudo da questão do crime, violência e do agente que comete o delito para compreender como se constrói a noção de ordem e seu antípoda
desordem, bem e mal, legal e ilegal, normal e anormal. Baratta demonstra o papel das instituições disciplinares no processo de etiquetação
do indivíduo e na sedimentação desses atributos que acabam produzindo a vulnerabilização de setores sociais por sua não correspondência
com o padrão comportamental entendido como aceitável e normal.
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O direito penal, portanto, assume, com perfeição, esse caráter de antagonismo de
classe, pois desempenha mais do que qualquer outro ramo do direito, a função de controle
social. Razão pela qual maior necessidade haverá de se naturalizar o processo de seleção
das ações entendidas como crime.
No cotidiano das instruções criminais a penetração do discurso persecutório se reflete
na perda significativa das garantias constitucionais do processo, como: a presunção
de inocência, a possibilidade de utilização de prova obtida por meio ilegal, o cada vez
mais frequente mandado de busca e apreensão genérico, enfim, um cotidiano que vem
suspendendo as garantias do réu na ação penal. Fato que pode ser observado nas análises
dos processos que tramitam na Vara de Execução penal.
Não sem razão, Roberto Bergalli aponta para a ampliação do sistema punitivo nos países
ocidentais, que se volta para as situações não captadas pelo campo penal, significando no
concreto “um abandono da la tradición iluminista y liberal del derecho a castigar” (2008: 03).
A penetração desse discurso absolutista na esfera da justiça criminal acaba por solapar
qualquer resguardo da Constituição no campo processual. A história da passagem do
sistema inquisitorial para o sistema acusatório3, no qual se busca assegurar ao indivíduo
que responde a ação penal o direito a um processo justo, foi marcada de contradições,
especialmente quando se tem em mente, como nos lembra Geraldo Prado (2006) em sua
obra Sistema acusatório, as experiências totalitárias vivenciadas por grande parte do
continente, o que significa reconhecer que as experiências totalitárias ainda se encontram
vivas nas instituições judiciais, construindo um ethos de ruptura com os princípios
democráticos no campo processual.
José Joaquim Gomes Canotilho (2008) compartilha dessa configuração de que há no
presente uma reação dos projetos anti-garantistas que atribuem aos marcos constitucionais,
lidos como hipergarantismo, uma responsabilidade com a ação delituosa. Assim, as
garantias constitucionais seriam portas abertas para a ação delituosa, na medida em que
resguardaria o réu, “o direito constitucional das liberdades e garantias implica a centralidade
do direito constitucional à liberdade do crime” (CANOTILHO, 2008: 234).
O constitucionalista português recupera os discursos do direito penal contra o inimigo
e como esse movimento vem alterando os primados garantidores no campo processual
penal, gestando-se assim uma configuração de estado de exceção que se manifesta não
mais como um estado de necessidade, garantia constitucional da limitação temporal para
a gestão de exceção.
Como nos lembra Canotilho: “O direito penal abre-se a novos tipos de ilícito e acolhe
conceitos de eficácia que põem em dúvida a sua radical autolimitação de direito de ultima
3 Ainda que se reconheça uma não linearidade nesse processo, logo marcado de avanços e recuos ao mesmo tempo, e, portanto, pode-se
perceber na configuração atual muito da presença, resquícios do procedimento inquisitorial do passado nas formas do presente no julgar
e no próprio processo penal.
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ratio em instrumento de polícia e de cruzada contra os “inimigos”. Com as mutações
naturais da sua historicidade, um direito penal de permanência evolui para um direito
penal de emergência (CANOTILHO, 2008: 237)
Assim, uma série de modificações são operadas tanto no campo doutrinário, como
no próprio processo decisório, a partir da pressão de novos paradigmas anti-garantistas.
Canotilho irá se debruçar sobre alguns tópicos que o plano penal são alterados pela
ótica do direito penal contra o inimigo. Dois aspectos são vislumbrados no cotidiano das
instruções criminais que a presente pesquisa desvelou: 1) há uma “inversão do ónus
probandi, atenuando a presunção de inocência do arguido, e 2) radicalização da pena
de prisão nos seus limites máximos e mínimos e, intensificação do rigor repressivo nas
várias modalidades de execução de penas, acompanhada de bloqueio a políticas criminais
alternativas (CANOTILHO, 2008: 236). Para o jurista português trata-se de romper com o
princípio da legalidade, marca do garantismo constitucional.
De fato, a análise de Canotilho pode ser acompanhada no decorrer da pesquisa a
partir da pesquisa de campo na vara de execução penal, onde se percebeu a) uma opção
do operador judicial em determinar as prisões cautelares dos réus, rompendo com o
primado da presunção da inocência; b) uma ampliação punitiva que faz com que o apenado
responda o processo encarcerado, recorra encarcerado e, ao final, na fase da execução
penal, acabe cumprindo grande parte da sua pena dentro da unidade penitenciária por
uma presunção do operador judicial de que se trata de um indivíduo demarcado pelo
comportamento insidioso e violento; c) desconstrução do principio da legalidade a partir
das não concessões dos benefícios do apenado, como progressão, comutação, dentre
outros; da ausência de controle judicial das sanções disciplinares e do descaso diante de
uma jurisdição que não observa o tempo de pena que o apenado deve cumprir impondo
uma pena maior do que a inicialmente sentenciada.
A penetração do discurso que amplia o direito penal como marco regulatório fica mais
evidente quando se coteja com o atual projeto de reforma do código penal, que afeta a
aplicação das penas, projeta o fim do regime aberto, num privilegiar dos regimes semiaberto
e fechado, na medida em que vislumbra um aumento de pena para determinadas condutas,
uma ampliação do próprio estatuto punitivo com a criação de novas condutas.
Talvez, diante da atual conjuntura e a partir dos dados obtidos pela pesquisa seja
necessário recuperar como o fez Canotilho, as palavras de Ferrajoli: “o Estado de direito
não conhece amigos nem inimigos, mas só inocentes e culpados” (FERRAJOLI apud
CANOTILHO, 2008: 240).
Assim, compreender o fenômeno do encarceramento atual é também conhecer os
marcos legais nacionais e internacionais que regulam o sistema de execução penal, de
forma a estabelecer direitos e garantias dos presos e procedimentos a serem observados
pelos agentes públicos no tratamento prisional. Para isso, foi efetuado o levantamento de
dispositivos da LEP relacionados às atribuições de instituições e autoridades públicas e
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aos direitos das pessoas que se encontram em situação de privação de liberdade no Brasil,
bem como de dispositivos internacionais e infralegais acerca de tratamento de Presos.
A proposta também implica conhecer os marcos legais nacionais e internacionais que
regulam o sistema de execução penal, de forma a estabelecer direitos e garantias dos
presos e procedimentos a serem observados pelos agentes públicos no tratamento prisional.
Para isso, foi efetuado o levantamento de dispositivos da LEP relacionados às atribuições
de instituições e autoridades públicas e aos direitos das pessoas que se encontram em
situação de privação de liberdade no Brasil.

1.2 Componentes do sistema de execução penal e suas respectivas
atribuições legais
A Lei de Execução Penal (LEP), além dos direitos e garantias dos presos, prevê as
competências do juiz da Execução Penal e do Ministério Público no processo de execução
penal. A hipótese prevista no artigo 86, § 1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 10.792,
de 2003, permite que a União Federal construa “estabelecimento penal em local distante
da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse
da segurança pública ou do próprio condenado”.
Já o Ministério Público, além de fiscalizar “a execução da pena e da medida de segurança,
oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução” (art. 67, LEP), possui diversas
incumbências, conforme art. 68, da LEP, dentre elas: verificar desvio na execução, requerer
substituição da pena por medida de segurança, requerer a conversão das penas. A LEP
também prevê que o órgão do Ministério Público deverá visitar mensalmente as unidades
prisionais.
Além disso, a LEP estabeleceu alguns órgãos e estruturas que devem acompanhar
a execução penal, como o Conselho Penitenciário, “órgão consultivo e fiscalizador da
execução da pena” (art. 69). Este Conselho, cujo funcionamento será regulado por legislação
federal e estadual, “será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado,
do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito
Penal, Processual Penal, Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes
da comunidade” (art. 69, § 1º) e sua incumbência está definida no artigo 70, da LEP. O
prazo da duração do mandato dos membros do Conselho Penitenciário é de 4 (quatro)
anos (art. 69, § 2º).
A criação do Departamento Penitenciário local ou órgão similar é uma faculdade
do legislador local, que o poderá criar, “com as atribuições que estabelecer” (art. 73) e
“tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da
Federação a que pertencer” (art. 74).
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Entre as estruturas previstas na LEP, temos ainda o Patronato, que pode ser público
ou particular, e “destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos” (art
78), devendo: “orientar os condenados à pena restritiva de direitos” (art. 79, I); “fiscalizar
o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim
de semana” (art. 79, II); “colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da
suspensão e do livramento condicional” (art. 79, III).
Por fim, a LEP prevê o Conselho da Comunidade, no seu artigo 80, mas ressalva, no
parágrafo único, que “na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do
Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho”.
As atribuições do Conselho da Comunidade são: “visitar, pelo menos mensalmente, os
estabelecimentos penais existentes na comarca” (art. 81, I); “entrevistar presos” (art. 81,
II); “apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário” (art.
81, III); “diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência
ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento” (art. 81, IV).
A previsão das atribuições da Defensoria Pública na LEP é introduzida pela Lei 12.313,
de 2010. De acordo com o art. 81-A: “A Defensoria Pública velará 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”. Além disso, o “órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente
os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio” (art. 81-B,
parágrafo único).
Em relação às estruturas de encarceramento, a LEP define os estabelecimentos penais
como locais que se destinam “ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao
preso provisório e ao egresso” (art. 82).
Entretanto, há estabelecimentos penais de distintas naturezas, conforme os regimes
de cumprimento de pena. O § 3o do art. 86, atribui ao juiz competente, “a requerimento da
autoridade administrativa” a definição do “estabelecimento prisional adequado para abrigar
o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos”4 .
Entre as categorias de estabelecimentos penais, temos: 1) Penitenciária, destinada
“ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado” (art. 87), embora possam haver
penitenciárias exclusivas para abrigar presos provisórios e condenados a regime fechado
que estejam sujeitos ao regime disciplinar diferenciado (art. 87, parágrafo único); 2) Colônia
agrícola, industrial ou similar, destinada “ao cumprimento da pena em regime semiaberto” (art. 91); 3) Casa do albergado, destinadas “ao cumprimento de pena privativa
de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana” (art. 93); 4)
Centro de observação, no qual “realizar-se-ão os exames gerais e o criminológico, cujos
4 Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003.
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resultados serão encaminhados à Comissão Técnica de Classificação” (art. 96); 5) Hospital
de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que se “destina a inimputáveis e semi-imputáveis”
(art. 99); 6) Cadeia pública, destinada “ao recolhimento de presos provisórios” (art. 102).
O que observamos ao longo da pesquisa é que diante do crescimento da população
carcerária há uma ausência de controle no que se refere à alocação do apenado em uma
unidade adequada ao tipo de regime em que se encontra, contrariando com as normas
infraconstitucionais, com o texto constitucional e com a previsão normativa internacional.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa de campo do presente projeto foi dividida nas seguintes etapas: 1) levantamento
bibliográfico e de dados oficiais de instituições envolvidas no tema da pesquisa; 2) análise
de processos judiciais das Varas de Execução Penal das Comarcas de João Pessoa e do
Rio de Janeiro; 3) aplicação de questionários a apenados das unidades penais vinculadas
à Vara de Execução Penal da Comarca de João Pessoa e do Rio de Janeiro; 4) entrevistas
a outros atores do Sistema Penal.
As etapas visaram atingir os objetivos propostos de efetuar uma diagnose acerca do
funcionamento das Varas de Execução Penal e das unidades prisionais, caracterizando
o Sistema Prisional em termos de acesso aos direitos e garantias, assim como o perfil
socioeconômico dos condenados. A equipe também buscou participar de fóruns da sociedade
civil sobre a temática.

2.1 Metodologia adotada
A presente pesquisa utilizou metodologias quantitativas e qualitativas integradamente. A
alternância entre as duas perspectivas permitiu maior abrangência na descrição, explicação
e compreensão do universo pesquisado. Conforme Goldenberg (2002, p. 63), a integração
entre a análise quanti e quali pode ser “fértil para a compreensão de um determinado
problema sem obscurecer a singularidade dos fenômenos que não poderia ser captada
através da generalização.”
Foram usados todos os procedimentos necessários para a garantia de aspectos éticos
da pesquisa, tais como: “declaração de consentimento prévio e informado”; “carta de
apresentação às autoridades” e; “termo de garantia do anonimato do entrevistado”.
Mostra-se de fundamental relevância para os objetivos da presente pesquisa a descrição
dos caminhos percorridos pela equipe de pesquisa – nos Estados do Rio de Janeiro e da
Paraíba – para a construção da amostra, dos instrumentos de pesquisa e obtenção dos
dados. Isso como forma, não só de justificar metodologicamente os resultados obtidos,
mas também de subsidiar futuras investigações sobre a temática em questão, em especial
quando o tema se revela marcado de interdição como o é a questão do sistema de execução
penal.
Desvelar o funcionamento do sistema de execução penal impõe conhecer a Lei de
Execução Penal (LEP), mas também o próprio funcionamento do cotidiano das varas
criminais, das varas de execução penal e dos estabelecimentos penitenciários. De fato,
não são poucos os doutrinadores que apresentam o conteúdo da norma sem que se tenha
a certeza da sua aplicabilidade no concreto5.
5 Um trabalho nesse sentido é a dissertação de mestrado de Rosangela Peixoto Santa Rita “Mães e crianças atrás das grades: em questão
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Tal perspectiva impõe a construção de uma metodologia quantitativa que venha a ser
ampliada por uma metodologia qualitativa. Nesse diapasão, buscou-se então a construção
de questionários, roteiros de análise e de entrevista que fossem capazes de apontar
numa diagnose do perfil socioeconômico do condenado, mas também que fornecessem
elementos com relação à aplicabilidade da LEP no interior do sistema carcerário, ou dito
de outra forma: intramuros.
A fonte base para a produção da pesquisa está, portanto, estabelecida na norma que
regulamenta a execução penal atualmente. A pesquisa objetivou, portanto, verificar a partir
do marco normativo sua aplicabilidade no concreto. Em que pese o conteúdo aparente
dogmático de nossa pesquisa, trata-se de verificar tal efetividade normativa por uma
clivagem sociológica.

2.2. Definição do universo amostral e conflito entre dados
Com o objetivo de instrumentalizar a ida ao campo para a realização das entrevistas,
a partir da seleção por regime, foi requerida à SEAP/RJ uma tabela que fornecesse o
numérico de condenados em cada unidade penitenciária e por regime. A partir desses
dados foi extraído o universo amostral da pesquisa que lhe confira no plano estatístico
uma margem de erro de 4,5 %.
A pesquisa teve por objetivo traçar um perfil socioeconômico do indivíduo condenado.
Não se trata de uma questão menor. Sergio Adorno (1991) em seu trabalho “A prisão sob
a ótica de seus protagonistas. Itinerário de uma pesquisa” analisa o importante papel
do resgate da fala dos que vivem intramuros, em sua pesquisa que buscava desvelar os
mecanismos da produção da reincidência penitenciaria, portanto, compreender a relação
entre a reincidência e a prisão.
Alerta Adorno (1991) para o processo dicotômico entre os dados oficiais e os dados reais.
Tal dicotomia se efetiva especialmente por uma lógica interna ao processo administrativo
que se organiza por tempos e saberes diferenciados. Com isso,
Não nos pudemos furtar de examinar detidamente o prontuário criminal,
fonte que parecia reunir todas as informações desejadas. Parecia porque, após
diagnóstico, os problemas detectados tornavam temerosa sua utilização. Primeiro,
o prontuário — espécie de processo penal no interior do sistema penitenciário — é
construído segundo uma ordem e uma lógica que obedecem a critérios burocráticoadministrativos, os quais não correspondem necessariamente à cronologia de
o princípio da dignidade da pessoa humana”. Sua pesquisa buscou verificar a relação entre o sistema de execução penal e a questão dos
direitos das mulheres. A pesquisadora aponta em sua conclusão para a ausência de aplicabilidade de muitos direitos assegurados na LEP e
verificou que muitas das situações degradantes em que se encontram as prisões masculinas, como superlotação, deterioração da estrutura
física, são encontrados nas prisões femininas que comportam os recém nascidos das condenadas. Ver: SANTA RITA, Rosangela Peixoto.
Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da dignidade da pessoa humana. 2006. 162 f. Dissertação (Mestrado em Política
Social)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006. Acessível em http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/6377/1/2006_Rosangela%20
Peixoto%20Santa%20Rita.pdf
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vida do sentenciado. Segundo, no prontuário são incluídas inúmeras vias de um
mesmo e único documento — por exemplo, um ofício de mesmo teor que deva ser
encaminhado a dois ou mais setores —, o que certamente dificultaria sua consulta
além de requerer atenção redobrada para evitar que descuidos comprometessem a
qualidade da coleta de dados. Terceiro, como já se disse, no momento da inclusão,
separam-se o preso de seu correspondente prontuário de modo que, no interior
do estabelecimento penitenciário, sua história institucional passa a ser objeto de
registros diversos, mediante assentamentos colhidos em diferentes setores, fazendo
com que se fragmente a experiência e se divorciem a história real e a história oficial
do sentenciado. (1991: 11).
Trata-se, portanto, de perceber que os dados oficiais gestam uma invisibilidade acerca
do próprio indivíduo que está intramuros, isto porque são construídos ora por meio do
resgate da fala do condenado, ora construído por interpretação do agente público diante
de leituras dos processos.
Nesse diapasão, reforçou-se a necessidade de se ter a aplicação de questionários como
forma de se completar os dados oficiais para elucidar as debilidades ou não da efetivação
dos direitos assegurados na LEP.
A partir das listagens nominais fornecidas pela SEAP em 15 de Fevereiro de 2012
definiu-se o plano amostral da presente pesquisa no Rio de Janeiro, qual seja:
REGIME

POPULAÇÃO

AMOSTRA

ABERTO

260

169

SEMI-ABERTO

5989

440

FECHADO

8556

450

TOTAL

14.805

1.059

A amostra foi estabelecida a partir do nome do apenado, o que permitiu a equipe de
pesquisa sua localização na unidade penitenciária. Ao todo foram 24 unidades em que se
aplicou os questionários (no anexo).
O valor referente aos questionários aplicados em cada unidade sofreu alterações no
curso da pesquisa de campo, pois há uma rotatividade no sistema penitenciário fazendo
com que muitos dos apenados sorteados inicialmente não se encontrassem na unidade
no momento da aplicação do questionário, seja por soltura, obtenção da progressão, saída
temporária, morte, evasão, enfim, uma série de motivos que impediram a aplicação do
questionário para o indivíduo inicialmente sorteado, fazendo com que a equipe ao final da
primeira listagem realizasse o resorteio, elaborando novas listagens garantindo assim o
universo amostral.
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Nesse sentido, houve alteração ao final do numérico de questionários aplicados em
cada unidade sem, contudo, haver a redução de unidades pesquisadas.
O universo amostral tanto no regime fechado, quanto no semiaberto foi alcançado
pela equipe de pesquisa no Rio de Janeiro, ou seja: foram aplicados 450 questionários em
apenados no regime fechado e 440 questionários no regime semiaberto, conforme visto
anteriormente.
No entanto, houve empecilhos para a aplicação do universo amostral no que se refere
ao regime aberto, isto porque o acesso às unidades penitenciárias era acordado com a
direção da unidade a ser objeto da aplicação e de modo geral iniciava a partir das 8:30h
até 16:00h.
O apenado que se encontra no regime aberto possui o direito de sair da unidade para
o trabalho, o que significou em muitos casos de visitas às unidades destinadas ao regime
aberto a não presença do apenado. Por se tratar de uma pesquisa cujo objeto estava em
verificar o resguardo de direitos, a equipe de pesquisa adotou como orientação aos diretores
das unidades que não houvesse cerceamento do ir e vir do apenado em razão da ida da
equipe para aquela unidade.
No entanto, em uma das unidades houve, apesar da orientação dada pela equipe de
pesquisa, o cerceamento dos apenados do seu direito de saída até que a equipe encerrasse
a aplicação do questionário. Sendo certo que a metodologia adotada pressupunha o
voluntariado, logo, nenhum apenado sorteado que não se dispusesse a responder o faria,
tornando mais grave o impedimento de saída da unidade dos apenados em regime aberto.
Assim, a equipe avaliou por não garantir o universo amostral no regime aberto, sendo
certo que dos 169 questionários que deveriam ser aplicados, a equipe acabou por aplicar
69 questionários. Dessa forma, ao final, foram aplicados 959 questionários de 1059 original.
O questionário foi composto por 65 perguntas em sua maioria com conteúdo fechado
e dividido em temas que permitem traçar: perfil socioeconômico; trajetória processual;
garantias da LEP, como: saúde, educação, assessoria jurídica, informação, trabalho;
sanção disciplinar; garantias da integridade física; e, por fim, avaliação pelo apenado da
estrutura carcerária onde se encontra.
A metodologia aplicada incluiu o treinamento da equipe que aplicou questionários
à amostra previamente definida de presos e o teste dos instrumentos em um pequeno
número em relação à amostra definida, que, levou à reformulação de algumas questões
do questionário aplicado.
Na Paraíba os desafios para a realização da pesquisa foram ainda maiorers dos que os
apontados na produção no Rio de Janeiro. Isto porque as particularidades do Estado da
Paraíba impuseram um tempo ainda mais lento na obtenção desses dados. Autorizações
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e informações essenciais para a execução da pesquisa, como a listagem dos presos do
Município de João Pessoa, fundamental para o sorteio aleatório dos indivíduos, de acordo
com as primeiras informações da Secretaria do Estado, não poderia ser disponibilizada
para a equipe, sugerindo que se entrasse em contato com cada Unidade Prisional para
tentar um levantamento aleatório ou a indicação dos presos a serem entrevistados pela
própria diretoria.
O desafio, portanto, se iniciou com a obtenção das autorizações necessárias para
adentrar no universo prisional. Observa-se, a partir do diálogo com a literatura existente,
que os desafios da pesquisa de campo se revelam na própria preparação para a ida ao
lócus, na busca do tom certo do que Massi chama de “jeito de pesquisar e entrevistar”
(MASSI, 1992: 196).
Mesmo após a superação dos obstáculos referidos às autorizações para o início
dos trabalhos, outras dificuldades surgiram de forma diferenciada nos dois municípios
relacionados para a pesquisa empírica.
Em relação à análise de processos judiciais em João Pessoa, o fato dos processos só
poderem ser acessados através de internet, somado às frequentes quedas de energia e
ocasionais obras na Faculdade de Direito da UFPB (que paralisavam o funcionamento da
internet) 6, além de interrupções no funcionamento do sistema do TJ/PB, trouxe prejuízos
maiores à agilidade do exame. O tempo médio de análise dos processo em João Pessoa foi,
dessa forma, superior ao usado no exame de processos no Rio de Janeiro, embora nos dois
casos a ausência de uma lógica temporal no processamento e o extravio de documentos
tenha dificultado o levantamento de dados.
Portanto, identificamos problemas comuns aos estados do Rio de Janeiro e da Paraíba
que tornaram os fichamentos de processos judiciais lentos, tais como: a desorganização
das peças dos processos, que exigia a leitura completa do processo (incluindo anexos)
para identificar algumas questões do questionário e iniciar o fichamento.
A aplicação de questionários também envolveu dificuldades comuns e diferenciadas em
razão dos tempos institucionais e da conjuntura de cada um dos estados, como vimos. Na
Paraíba, diante das dificuldades iniciais de obtenção da lista de condenados por unidade
prisional e por regime de cumprimento de pena, o sorteio aleatório foi realizado com base
na lista nominal de presos obtida na Vara de Execução Penal da Comarca de João Pessoa7
(diferente do que ocorrera no Rio de Janeiro).
Essa lista, conforme se suspeitava, revelou incongruências em relação ao número
de presos informados pela SEAP/PB, que disponibilizou as listas nominais dos presos
estabelecimentos penitenciários apenas em 15 de maio de 2102, momento em que o
6 A disponibilidade de computadores foi viabilizada em razão de parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos (NPJ/DCJ/CCJ/UFPB).
7 Ressalte-se que os dados da VEP sobre o número total de condenados no município de João Pessoa, por unidade prisional e por regime
de cumprimento de pena (um consolidado de 2010 e o mais recente de 2011, para base de comparação), só foram disponibilizados em 07
de março de 2012.
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trabalho de campo no Rio de Janeiro já se encontrava na fase final de coleta de dados.
Alem desses obstáculos que impediram o levantamento quantitativo necessário para
se traçar o perfil prisional, somam-se:
a) “explosão” de rebeliões de presos em dois estabelecimentos penitenciários (que
possuíam mais da metade do público localizado da amostra8), no período em que se
iniciaria a aplicação de questionários9, o que implicou na impossibilidade de aplicação de
questionários nesses estabelecimentos por razões de segurança;
b) dificuldades decorrentes da necessidade em agendar dias e horários com os Diretores
de cada uma das 7 unidades prisionais para a combinação do calendário de pesquisa,
diferente do que ocorrera no município do Rio de Janeiro em que bastaram duas reuniões,
uma com o sub-secretário de Administração Penitenciária e outra com o Coordenadorgeral de unidades prisionais e com os Coordenadores regionais para o fornecimento de
informações sobre os dias e horários possíveis para a realização da pesquisa em cada um
dos 24 estabelecimentos penitenciários visitados.

2.3. Roteiro de análise dos processos judiciais
De extrema importância para os objetivos da presente pesquisa foi a investigação acerca
dos fundamentos e argumentos usados pelos operadores jurídicos no que se refere aos
pareceres e decisões judiciais. Um dos aspectos que se mostra de extrema importância
nesse cenário é a vinculação das decisões judiciais aos princípios constitucionais penais
e processuais penais
Nota-se, portanto, que a análise acerca do cumprimento das garantias processuais penais
passa não somente pela adequação da legislação penal aos dispositivos constitucionais
normativos e programáticos, mas também pela aplicação da lei pelo intérprete (juízes,
promotores, advogados, etc).
O roteiro de análise processual contemplava tais anseios e visava orientar a pesquisa
de modo objetivo e cientificamente orientado para a observância dos questionamentos
apontados, não somente no projeto inicial, mas também no contato com o campo.
Em um primeiro momento, pretendia-se efetuar, na análise processual, o corte por
tipo penal com a intenção de verificar como operador fundamentava a aplicabilidade da
pena. É sabido que o nosso sistema penal adota no que se refere à aplicação da pena o
8 Dos 974 presos sorteados a partir dos dados da VEP/PB foram encontrados apenas 537 presos, sendo que destes 66 eram repetidos em
face do sorteio ter sido feito por processo, restando o número de 471 distribuídos por 7 penitenciárias.
9 As rebeliões iniciaram-se em 29 de maio de 2012. Para maiores informações, ver: http://g1.globo.com/paraiba/noticia/2012/05/presosmantem-rebeliao-em-presidio-da-paraiba-e-policia-tenta-negociar.html; http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120601170200&c
at=policial&keys=apos-rebelioes-detentos-sao-transferidos-paraiba; http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20120530100633&cat=po
licial&keys=governo-envia-nota-esclarecimento-sobre-rebeliao-pb1-pb2-roger; http://www.paraiba.com.br/2012/05/29/26242-rebeliao-napenitenciaria-de-seguranca-maxima-pb-um-tem-fogo-no-primeiro-pavilhao-pm-isolou-a-area. Acesso em: 20.06.2012.
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sistema trifásico.
O marco inicial da pena (pena-base) é estabelecido com a determinação expressa no
artigo 59 do nosso estatuto penal. Trata-se de um juízo de valor moral da conduta do ora
condenado. O operador jurídico possui uma margem subjetiva no estabelecimento dessa
pena-base que pode ser modulada entre a pena mínima até a máxima do tipo penal
correspondente.
Nesse sentido, objetivamos analisar como a magistratura formula esse juízo valorativo
a partir de tipos penais entendidos no mundo jurídico como de grave conduta, para termos
a possibilidade de traçarmos o ethos da magistratura criminal. Entretanto, avaliou-se que
não havia necessidade de excluir da análise os processos relativos a outros tipos penais,
mantendo-se apenas o recorte por regimes de cumprimento de pena.
Considerava-se importante a verificação da fundamentação judicial, na medida em que
poderia significar no concreto, ou seja, na instrução criminal, o reconhecimento de uma
conduta adversa, de periculosidade, por parte do agente independente da vida pregressa
ou mesmo da sua real participação na ação delituosa.
Após buscar apoio na metodologia por ponto de saturação, a equipe concluiu que
esta não atendia os propósitos iniciais, já que a fundamentação das decisões nas varas
de execuções penais é inexistente, o que impede o alcance da saturação. De forma que,
após a sistematização das informações obtidas nos processos judiciais levantados, foram
selecionados para uma verificação qualitativa alguns processos criminais entendidos
como exemplares.
A seleção do universo processual também se justificou diante do prazo exíguo da
pesquisa, pois a análise profunda dos autos referente a todas as ocorrências a partir
dos tipos penais selecionados seria impossível. No entanto, a análise de alguns autos
exemplificativos nos permitiu extrair conclusões acerca do cotidiano criminal.
Interessava-nos verificar nos autos como se constrói a fundamentação do operador
jurídico para determinar a pena e as concessões dos benefícios, como a progressão do
regime, quando se depara com determinadas situações consideradas antisociais, o que
não foi possível diante da ausência de fundamentação em geral nas decisões relativas á
execução penal.
A construção apriorística de periculosidade por se tratar de uma conduta compreendida
com um conteúdo francamente antisocial, somada a padronização de decisões não
fundamentadas, acaba por reforçar a estrutura mítica da relação processual e do próprio
réu, que não se caracteriza por sua individualidade, marca do funcionamento do nosso
sistema punitivo, mas adquire uma dimensão fantasmagórica que justifica a aplicabilidade
do regime disciplinar diferenciado, por exemplo, os limites de direitos, o aumento da
reclusão, enfim, acaba por justificar o maior clausuro do indivíduo.
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Roland Barthes (2001) alerta para a configuração de três categorias a compor a noção
do discurso: o signo, significado e conceito, detectando o que não se revela num primeiro
momento na produção da narrativa. Esta o autor buscando desvelar os significados do mito
na formação social, como “uma fala despolitizada. Naturalmente, é necessário entender:
política no sentido profundo, como conjunto das relações humanas na sua estrutura real,
social, no seu poder de construção do mundo; é sobretudo necessário conferir um valor
ativo ao sufixo dês: ele representa aqui um movimento operatória, atualiza incessantemente
uma deserção. (...) O mito não nega coisas; a sua função é, pelo contrário, falar delas:
simplesmente, purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em eternidade, dálhes uma clareza, não de explicação, mas de constatação; (…) o mito faz uma economia:
abole a complexidade dos atos humanos, confere-lhes simplicidade (BARTHES, 2001: 163).
Para Barthes o papel exercido pelo mito é instrumental, pois estabelece uma distorção
de sentidos. Assim, o mito transmite o significado pré-estabelecido por aquele que exerce
o poder de nomeação. Por isso mesmo, como nos lembra Barthes: “Chamarei ao terceiro
termo do mito, significação: e a palavra é tanto mais apropriada aqui, porque o mito tem
efetivamente uma dupla função: designa e notifica, faz compreender e impõe” (2001: 139).
É essa imposição de sentido que se buscou verificar na análise dos processos criminais.
A opção metodológica de adotar o ponto de saturação para a análise processual em um
universo em que a fundamentação é elemento ausente se revelou inadequada para os fins
inicialmente propostos.

2.4. Roteiros de entrevistas semi-estruturadas com as autoridades
judiciárias
No âmbito das Varas de Execuções Penais nos municípios do Rio de Janeiro e de João
Pessoa foram utilizados roteiros de entrevistas semi-estruturadas a serem aplicadas ao
juiz, promotor, defensor público, agentes penitenciários, dentre outros atores.
Objetivou-se com isso uma maior compreensão do modo como se constrói a
fundamentação do operador jurídico na determinação da pena, bem como o conhecimento
acerca de sua atuação e como este se relaciona ideologicamente com a questão penitenciária.
Nesse sentido, considerando a complexidade das discussões que envolvem as garantias
e direitos de pessoas condenadas, é de extrema importância a análise sobre o modo como
esses operadores intervêm no cenário do Sistema Prisional.
O interessante nesse tipo de instrumento de pesquisa, mais direcionado e que possibilita
maior flexibilidade na participação do entrevistado no contato com o pesquisador, possibilita
a incorporação da análise acerca do papel de indivíduos mesmo em cenário estruturalmente
complexo como o sistema penal.
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A partir das metodologias quanti e qualitativas e dos diversos instrumentos de pesquisa
construídos pela equipe, conforme descrito, foram obtidos dados sobre a situação carcerária
e o sistema de execução penal no Brasil e, em especial, nos Municípios do Rio de Janeiro
e de João Pessoa, que nos permitiram, ao final, sugerir algumas reformas legislativas e
administrativas com o intuito de aperfeiçoar mecanismos que assegurem o cumprimento
dos direitos e garantias dos presos no Brasil.
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3. DESENVOLVIMENTO
3.1 PERFIL DOS PRESOS NO BRASIL (2010)
A categoria Perfil do Preso que consta no Infopen, apresenta os seguintes indicadores:
quantidade de presos por grau de instrução; quantidade de presos por nacionalidade;
quantidade de presos por tempo total de pena; quantidade de crimes tentados/consumados;
quantidade de presos por faixa etária; quantidade de presos por cor da pele / etnia;
quantidade de presos por procedência.
A pesquisa realizou um levantamento do perfil prisional no Brasil a partir dos dados
do INFOPEN e do CNJ, que constam no relatório final entregue a SAL/MJ. No entanto,
em decorrência dos limites impostos ao presente relatório, não serão apresentados as
tabelas aqui nesse relatório.
Importa dizer que a pesquisa realizada no Rio de Janeiro apresenta o perfil traçado
nacionalmente: uma maioria de apenados pardos, com ensino fundamental incompleto,
de faixa etária entre os 18 e 24 anos, condenados a penas de 4 até 8 anos.

3.2. RESULTADOS DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
3.2.1. População carcerária e estabelecimentos prisionais no Rio de
Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, a população carcerária por 100 (cem) mil habitantes
totaliza 159,36 em 2010. Conforme tabela abaixo, a quantidade de presos e internados
ultrapassa a capacidade do sistema prisional.
Tabela – Quantidade de presos X Capacidade / Número de vagas
CATEGORIA / INDICADORES
Qtd. de presos X capacidade /
no. de vagas

QUANTIDADE PRESOS

CAPACIDADE / NO. DE VAGAS

Masculino

Feminino

Total

Masculino

Feminino

Total

Polícia Judiciária do Estado
(Polícia Civil/Secretaria de
Segurança Pública)

-

-

-

-

-

-

Presos Provisórios X Sistema Penitenciário Estadual
(Provisórios)

7.180

728

7.908

5.634

494

6.128
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Regime Fechado X Sistema Penitenciário Estadual
(Fechado)

10.264

557

10.821

10.893

858

11.751

Regime Semiaberto X Sistema
Penitenciário Estadual (Semiaberto)

5.766

219

5.985

5226

216

5.442

580

67

647

644

54

698

23.936

1.578

25.514

22.397

1622

24.019

Regime Aberto X Sistema
Penitenciário Estadual (Aberto)
Total do item

No levantamento de dados do Infopen referentes ao Rio de Janeiro, não aparece a
categoria Estabelecimentos Prisionais, que indica no âmbito nacional a quantidade de
estabelecimentos penitenciários referentes à cada espécie, o que pode apontar a falta de
confiabilidade desses dados, que parecem desconsiderar os estabelecimentos existentes
no Rio de Janeiro.
Em termos de administração penitenciária, os dados do INFOPEN nos informam que
no Rio de Janeiro há um total de
3.959 Agentes Penitenciários. Se cruzarmos o número
total de presos pelo número total de agentes penitenciários a proporção obtida é de
aproximadamente 6,44 presos por agente. Esse número não reflete as impressões apuradas
no trabalho de campo, em que o número de agentes para a quantidade de presos foi
considerada e relatada como abaixo do necessário.

3.2.2. Perfil socioeconômico dos apenados no Rio de Janeiro
a) GRÁFICO 1: POR SEXO
A amostra se deu de forma aleatória e não realizou o corte por gênero e sim pelo número
total de apenados, o que significou um quantitativo de questionários a serem aplicados em
condenados do sexo masculino, o que expressa ainda um universo populacional carcerário
majoritariamente masculino.
De acordo com os dados do INFOPEN, a população carcerária nacional total em 2010
era composta de 445.705 presos, sendo que destes: 417.517 são homens e 28.188 são
mulheres. No Rio de Janeiro, encontravam-se presos em 2012 o total de 25.514 dessas
pessoas presas, sendo 23.936 homens e 1.578 mulheres.
Na presente pesquisa o percentual de homens e mulheres que responderam ao
questionário foi: 96,57% do gênero masculino e 33,43 do gênero feminino no regime
semiaberto e 94,675 do género masculino e 5,33% do género feminino no regime fechado.

b) GRÁFICO 2: IDADE
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Os dados do Infopen apresentam um predomínio de presos entre 18 a 45 anos, entretanto
o maior número concentra-se nas faixas etárias de 18 a 29 anos.
Tabela 5 – Perfil do preso: quantidade de presos por faixa etária (RJ)
QUANTIDADE DE PRESOS POR FAIXA ETÁRIA

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

18 a 24 anos

7.414

355

7.769

25 a 29 anos

5.799

303

6.102

30 a 34 anos

4.286

292

4.578

35 a 45 anos

4.347

402

4.749

46 a 60 anos

1.728

197

1.925

Mais de 60 anos

248

22

270

Não Informado

114

7

121

23.936

1.578

25.514

Subtotal do item

Nas entrevistas realizadas com os apenados também foi verificado um processo de
encarceramento brutal da juventude. De acordo com os dados obtidos: 56,06% da população
carcerária em regime semiaberto está na faixa etária de 19 a 30 anos. O mesmo perfil se
dá nos apenados no regime fechado onde 58,67% dos condenados estão na faixa etária
dos 19 aos 30 anos. Mais de 80% da população carcerária seja no regime fechado, seja no
semiaberto é de condenados com até 40 anos de idade.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Esse aprisionamento da parcela jovem acaba se refletindo na baixa escolaridade dos
condenados e, como veremos adiante, no fenômeno de apenados que não possuem o
título de eleitor.
c) GRÁFICO 3: COR
Os dados do Infopen sobre a cor dos apenados no Rio de Janeiro revelam que negros
e pardos ainda são a maioria do público alvo do sistema penitenciário.
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Tabela 20– Perfil do preso: quantidade de presos por cor da pele/etnia (RJ)
QUANTIDADE DE PRESOS POR COR DA PELE
/ ETNIA

MASCULINO

FEMININO

TOTAL

Branca

7.033

533

7.566

Negra

6.045

408

6.453

Parda

10.232

615

10.847

12

3

15

Amarela
Indígena
Outras
Subtotal do item

0

0

0

614

19

633

23.936

1.578

25.514

Cabe destacar que a cor dos presos apresentada nos dados oficiais é estabelecida
pelas autoridades. Sérgio Adorno (1999), em sua pesquisa realizada em 267 processos
que tramitaram em um dos Tribunais do Júri de São Paulo (zona leste), entre 1984 – 1988,
explicou esse processo de atribuição da identidade racial pelas autoridades, sinalizando
possíveis problemas de arbitrariedade nesse procedimento:
(...) no curso do processo penal, indiciados e réus são submetidos a várias e
distintas instâncias de interrogatório, oportunidade em que se preenchem formulários
diversos. Em algumas delas, o funcionário burocrático, por sua conta e risco,
examina o réu e atribui-lhe uma cor. Em outras oportunidades, o funcionário apenas
transcreve dados extraídos de formulários anteriores, ou se fia no depoimento de
testemunhas. Há ainda situações em que se pede ao réu que se autoclassifique.
Evidentemente, procedimento como este turvam a fidedignidade das informações.
(ADORNO, 1999, p. 329)
Diante dessa preocupação, na presente pesquisa a definição de cor se deu de forma
autodeclaratória, por meio de opções trazidas no corpo da pergunta.
Dentre as opções de cor que lerei agora, na sua opinião, qual é a cor da sua pele? [LER
AS OPÇÕES]

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Há, portanto, uma seletividade racial no processo de encarceramento que se direciona
para a população negra e parda. No regime semiaberto o total de negros e pardos perfazem
64,53% da população carcerária, o mesmo se dando no regime fechado com 62,88% dos
condenados.
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O resultado expressa um processo já apontado em outras pesquisas, como as de
Lengruber (2011) e Adorno (1999), que dão conta do fenômeno do “empardecimento” ou
“pardização” da população carcerária, tanto de presos provisórios como de definitivos.
Adorno explicou esse processo de “empardecimento” destacando que
durante o desenrolar do processo penal, a cor do réu converge para uma espécie
de ponto médio. Em determinados casos, negros claream e se tornam pardos; em
outros casos, brancos escurecem e se tornam, eles também, pardos.(...) Instituídos
no imaginário social como grupo étnico intermediário entre brancos e negros, a
existência de cidadãos classificados como pardos presta-se a turvar ou mesmo
amenizar a discriminação racial na aplicação das leis penais. (ADORNO, 1999, p. 329)
Cabe destacar que durante as entrevistas com apenados realizadas pela presente
pesquisa, alguns presos comentaram que atribuíam a sua cor como parda, pois essa era
a cor estabelecida previamente em algum documento, dessa forma, percebe-se também
aqui a influência das autoridades destacas por Adorno (1999) na identificação racial.
Deve ser esclarecido que a autodeclaração de cor amarela precisa ser mediada, pois
não representa necessariamente a etnia asiática. Para muitos dos apenados o fato de
não pegarem sol, acaba por deixá-los com a cor de pele mais amarela, daí a escolha por
essa opção.
Também deve ser destacado que alguns presos se autodeclaram como morenos opção
que foi incluída dentre a categoria “outros” do gráfico apresentado, essa informação poderia
elevar ainda mais o percentual de pardos, caso foi incluída nessa opção.
O predomínio de pardos não é apenas da população carcerária, mas da população em
geral, conforme apresentou o Censo 2010 do IBGE, que levantou o percentual de 43,1% de
pardos e 7,6% de pretas, a partir dos critérios de autodeclaração nas mesmas categorias
descritas nos questionários aplicados. Os dados de 2010, em comparação com os do Censo
realizado em 2000 indicaram o crescimento no percentual de pardos (era de 38,5% em
2000) e de pretos (antes de 6,2%) no período e a queda da população que se autodeclara
branca de 53,7% para 47,7%10.
Em 2000, a população de autodeclarados pretos na Região Sudeste ficou em 6,5%
de pretos (acima da média nacional do período, de 6,2%), a de pardos totalizou 29,6%
(abaixo da média nacional), ao passo que 62,6% se classificaram como brancos (acima
da média nacional). Mas, na distribuição entre os estados, o Rio de Janeiro apresentou a
maior participação percentual de população autodeclarada preta, com 10,6%, enquanto
a participação da população parda foi de 33,5%, ante a média nacional de 38,4%11, e a
10 In: http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2012/07/02/censo-2010-mostra-as-diferencas-entre-caracteristicas-gerais-da-populacaobrasileira. Acesso em 14.09.2012.
11 In: http://www.seppir.gov.br/publicacoes/relatorioIBGE_pdf. Acesso em 16.09.2012.
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autoclassificada como branca de 54,7%, próxima à média nacional.
Embora o percentual de pessoas autodeclaradas pardas nos estabelecimentos do
Município do Rio de Janeiro seja bem próximo ao da população brasileira em geral, o de
pessoas que se consideram pretas privadas de liberdade (20,82 no regime semiaberto e
18,44% no regime fechado) é quase o dobro em relação à população do estado autodeclarada
preta em 2000. Apesar de constituir quase a metade da população brasileira e mais da
metade da população do estado do Rio de Janeiro, os autodeclarados brancos representam
menos de 1/4 dos presos em regime semiaberto e fechado no Município do Rio de Janeiro.
A permanência de discriminações raciais no Brasil pode ser percebida também a
partir de dados acerca da violência que atinge de forma mais acentuada os negros do
que os brancos, sob a forma de homicídios, cenário agravado em 2008, em que “morrem
proporcionalmente 103,4% mais negros que brancos, isto é, acima do dobro” (WAISELFISZ,
2011).
A vitimização atinge especialmente a população negra da região Nordeste, com destaque
para o estado da Paraíba, que, em 2008, apresentou “uma taxa de vítimas negras 12 vezes
maior, proporcionalmente, ao das vítimas brancas”, morrem, no estado, 1.083% mais
negros do que brancos (WAISELFISZ, 2011).
d) GRÁFICOS 4, 5 e 6: PERFIL EDUCACIONAL
Os dados do Infopen sobre o grau de instrução dos presos revelam um número alto de
apenados que possuem o ensino fundamental incompleto.
Uma das questões abordadas na pesquisa residia na formação educacional. Não
apenas buscou-se saber a escolaridade do apenado, como traçou-se um mapeamento
dos motivos que levaram-no a não continuação do processo educativo e se antes da prisão
estava estudando.
GRÁFICO 4: Qual a ÚLTIMA SÉRIE que você completou com aprovação? [ESPONTÂNEA
E ÚNICA]

Regime Semiaberto

Regime Fechado

A baixa formação escolar dos apenados representa um desafio em termos de políticas
públicas voltadas à reinserção social dos egressos do sistema carcerário em especial diante
de um mercado de trabalho que impõe ao trabalhador a cada dia maior grau de formação/
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conhecimento, agravando a recolocação desses indivíduos marcados socialmente.
Perguntados se estavam estudando antes da prisão, a maioria dos apenados nos dois
regimes apresentam a resposta negativa:
GRÁFICO 5: Você estava estudando na época em que foi preso?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

As motivações para a evasão escolar se concentram na necessidade do apenado em
garantir o trabalho, dentre outras.
GRÁFICO 6: Você parou de frequentar a escola por quê? [ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA]

Regime Semiaberto

Regime Fechado

No questionário aplicado aos apenados a pergunta 10 apresentada acima, “Você parou
de frequentar a escola por quê?” era composta de um rol de motivos predeterminados,
conforme se vê no gráfico acima. Havia, também uma abertura para anotação de outras
razões informadas pelos entrevistados, permitindo a opção outros motivos com conteúdo
aberto para que o apenado verbalizasse as razões pelas quais entendia terem sido os
motivos que o levaram a não continuar o processo educativo.
Nesse sentido, o quesito outro motivo foi levantado a partir da fala do próprio apenado
sobre suas motivações para a evasão escolar e dentre as múltiplas respostas, há uma
concentração nos dois regimes de apenados que apontam para: desistência, vontade de
parar, desinteresse, acomodação, ausência de paciência, não gostava de estudar e pelo
fato de ser muito jovem
A falta de interesse pela continuidade de se estudar aponta para uma necessária análise
do papel da escola no período contemporâneo diante de uma juventude que não percebe
sentido na instituição escolar.
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Esses dados devem ser relacionados aos dados demográficos que desvelam para
o processo de abandono escolar no Brasil e a dificuldade de inserção no mercado de
trabalho. Conforme a pesquisa “Juventude, desigualdades e o futuro do Rio de Janeiro”,
coordenada por Adalberto Cardoso, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp), da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), com base no Censo Demográfico de 2010,
do IBGE, 5,3 milhões de jovens, entre 18 e 25 anos estão fora da educação formal e do
mercado de trabalho.
Isto significa a exclusão de um em cada cinco jovens, ou 19,5% da população nessa faixa
etária. De acordo com o coordenador da pesquisa, esses jovens, em geral, pobres, “têm
qualificação muito ruim” e não são absorvidos após abandonarem a escola e o mercado de
trabalho, o que os leva a desistir, além de informar que estão incluídos “nesses números
os jovens que foram puxados para a criminalidade” (GLOBO, 16/09/2012). Entre a “parcela
mais pobre da população brasileira, com renda per capita de até R$ 77,75, quase metade
(ou 46,2%) dos jovens estava fora da escola e do mercado de trabalho” (GLOBO, 16/09/2012).
A referida pesquisa tomou por base apenas os que não estavam buscando trabalho,
nem matriculados no sistema de ensino formal. O número aumenta para 7,2 milhões, ao
incluir os que procuram emprego e não conseguem, o que representa um de cada quatro
jovens entre 18 e 25 anos (GLOBO, 16/09/2012).
Buscou-se na pesquisa traçar um comparativo entre idade e escolaridade da população
carcerária nos dois regimes e o que se observa é uma concentração em termos percentuais
da juventude no ensino fundamental, o que recoloca o debate sobre a reinserção social
dos egressos do sistema carcerário, não apenas pela baixa escolaridade, o que por si só
significa embarreiramentos sociais, mas pela própria marca que o sistema penal impõe
ao individuo significando o estigma social, fechando com isso acessibilidades.
Nesse sentido, há um duplo desafio quando se pensa em termos de políticas públicas
no campo prisional para recolocação do egresso: 1) na ampliação da formação educacional
do apenado, e 2) políticas concretas que possibilitem ao egresso se inserir efetivamente
no mercado de trabalho.
Tabela 22: cruzamento entre escolaridade e faixa etária no Regime semiaberto
ESCOLARIDADE / IDADE

19-30

31-40

41-50

51-60

ACIMA DE
60

Ensino Fundamental

45,75

19,31

8,51

3,22

0,23

Ensino Médio

9,20

5,52

2,53

1,15

-

Curso Técnico/Profissionalizante

-

0,69

-

-

-

Ensino Superior

0,23

0,92

0,92

0,46

-

Outro tipo

0,69

-

-

-

-

-

0,23

0,46

-

-

NS/NR/NL/NA
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Tabela 23: cruzamento entre escolaridade e faixa etária no Regime fechado
ESCOLARIDADE / IDADE

19-30

31-40

41-50

51-60

ACIMA DE
60

Ensino Fundamental

48,54

21,80

5,84

2,47

0,22

Ensino Médio

9,44

5,17

1,57

0,90

0,22

-

-

-

-

-

0,45

0,67

0,45

0,22

-

-

0,22

0,22

-

-

0,67

0,45

0,22

0,22

-

Curso Técnico/Profissionalizante
Ensino Superior
Outro tipo
NS/NR/NL/NA

e) GRÁFICOS 7 e 8: INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
Uma das questões trazidas como forma de traçar o perfil socioeconômico do apenado é
referente à inserção deste no mercado de trabalho antes da sua prisão, seja na formalidade
(com carteira assinada), seja na informalidade. Os dados apresentados abaixo demonstram
que a maioria dos entrevistados trabalhava antes de ser preso. Entretanto, esse trabalho
na sua maioria era sem carteira assinada.
Esse quadro também foi verificado na pesquisa coordenada por Lengruber (2011) sobre
os presos provisórios, na qual foi constatado que 71% deles estavam trabalhando quando
foram presos, a maioria sem carteira assinada.
Regime Semiaberto

Regime Fechado

O alto índice de apenados que trabalhavam sem carteira assinada justifica-se não
apenas pela seletividade social a que o sistema penal se destina, mas pelo fato de que
muitos apenados se percebiam como autônomos e/ou donos do próprio negócio.
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f) GRÁFICO 9 : LOCAL DE MORADIA
Uma das questões que se colocam quando se analisa o sistema de execução penal
no Rio de Janeiro é sobre o local de origem dos presos no estado, pois o Rio de Janeiro
concentra o maior número de unidades prisionais no Município do Rio de Janeiro. Essa
concentração acarreta prisão de indivíduos de Municípios do interior do estado e distantes
do Rio de Janeiro, na capital, o que pode provocar dificuldades no acesso aos direitos e
em piores condições nas prisões.
A pesquisa teve como preocupação verificar se os presos classificados pelo Infopen
com procedência de áreas urbanas em Municípios em Região Metropolitana, tratava-se
do Município do Rio de Janeiro ou de Municípios diversos.
GRÁFICO 9: Antes de estar preso, qual era seu local de moradia?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Os gráficos demonstram que a maioria dos presos no município do Rio de Janeiro
tem procedência de outros municípios. Dessa forma, percebe-se que a concentração de
estabelecimentos penais no Município do Rio de Janeiro faz com que os apenados de
origem do interior ou outros municípios acabem cumprindo pena em locais distantes de
sua moradia.
Esse distanciamento se reflete em muitos casos na impossibilidade de acompanhamento
familiar, não só pela distância, que impõe disponibilidade temporal para realizar o
deslocamento, mas também pela questão econômica, posto que o acompanhamento
frequente da família imporia uma onerosidade no orçamento familiar já demarcado pelo
rebaixamento.
Há um outro aspecto que se deve discutir diante dos dados do local de origem fora do
município do Rio de Janeiro referente às garantias dos direitos previstos na LEP, em especial
o direito à saída temporária, direito ao trabalho extramuros e mesmo cursos extramuros
que acabam cerceados sob a presunção de que um apenado que resida fora da comarca
jurisdicional estaria mais predisposto à evasão, conforme verificamos ao analisarmos os
processos na Vara de Execução Penal, cuja análise se dará mais adiante.
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g) GRÁFICO 10: DIREITOS CIVIS
Um dos aspectos que a pesquisa buscou levantar na realização do levantamento do
perfil do apenado residia em saber qual (ou quais) documentos identitários o condenado
era portador (ainda que o tenha perdido) e qual não chegou a possuir.
Como a maioria da população carcerária é composta de brasileiros natos a pesquisa
buscou verificar se os apenados, em sua maioria, eram portadores da documentação de
identidade, CPF, certidão de nascimento e título de eleitor.
No entanto, quase 30% da população carcerária não possui e não possuiu título de eleitor
o que pode ser decorrente do processo de aprisionamento, não só atual com a sentença
definitiva, mas também por uma entrada no sistema penal anterior à idade penal, com
uma medida socioeducativa.
Trata-se de uma população jovem, pardos e negros, de baixa escolaridade e que não
possuem inserção nos processos políticos, na medida em que muitos jamais participaram
como eleitores em um processo eleitoral. Loic Wacquant (2008) ao analisar o processo de
encarceramento americano alerta para a sedimentação de uma perspectiva colonial pela
retirada da gestão política de uma parcela significativa da população negra, ocorrendo um
retorno à lógica da escravidão.
GRÁFICO 10: Quais documentos você possui ou já possuiu?
Regime Semiaberto
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Regime Fechado

h) GRÁFICO 11: REPRODUÇÃO SOCIAL E PENAL
Dentre os quesitos colocados para se traçar o perfil socioeconômico do apenado
estava a verificação da reprodução social penal. Luiz Eugenio Zaffaroni (1990) ao analisar
a seletividade do sistema punitivo aponta para o processo correlato da vulnerabilização
do indivíduo a ser preferencialmente capturado pelo sistema.
Isso quer dizer que a vulnerabilidade se expressa na reprodução social não apenas
do perfil prisional, mas na possibilidade de se ter dentro de um núcleo familiar vários
membros que tenham sido capturados pelo processo de encarceramento.
Nessa perspectiva, uma das questões se voltava para informação se algum membro da
família (parente) do apenado também havia tido uma passagem pelo sistema penitenciário
e no levantamento de qual (ou quais) parentes foram presos.
Pelos dados obtidos pode-se perceber um número elevado nos dois regimes (semiaberto:
58% e no fechado: 60%) de parentes que também já passaram pelo sistema penitenciário
demonstrando que a seletividade penal atinge núcleos familiares inteiros, impondo para o
poder público uma intervenção mais qualificada em termos de políticas que visem romper
com o círculo vicioso da reprodução penal.
GRÁFICO 11: Você já teve algum parente que foi preso? [ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA –
primeiro espere a resposta positiva ou negativa, em caso afirmativo leia as opções ]
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Regime Semiaberto

Regime Fechado

3.2.3. Trajetória processual
A pesquisa optou por utilizar os dados do Infopen sobre o tempo de condenação total
dos presos e o número de presos por tipo penal no estado do Rio de Janeiro, pois apesar
dessas informações terem sido perguntadas durante a aplicação de questionários aos
presos, os mesmo tiveram dificuldade em responder, muitas vezes fazendo confusão entre
os processos, ora apresentando o tempo de condenação em um processo ora o tempo de
condenação total do preso em todos os processos.
O mesmo ocorreu em relação aos tipos penais, muitas vezes não souberam identificar
exatamente o tipo penal, com suas qualificadoras, se na forma tentada ou consumada
etc. Por esse motivo, a equipe que avaliou que tais dados poderiam conter distorções,
optando-se por apresentar apenas os dados produzidos pelo Infopen.
Os gráficos apresentados a seguir referem-se a situação processual do apenado. As
questões trazidas no questionário foram pensadas para permitir a equipe de pesquisa
traçar uma linha de ação no campo jurisdicional.
Assim, buscou-se verificar o tempo em que o apenado se encontra preso, se respondeu
o processo em liberdade, qual o regime inicial e se o acompanhamento jurídico pela defesa
ocorreu por advogado particular ou Defensoria Pública.

Não são questões aleatórias, mas projetadas a partir do reconhecimento de que há no
período contemporâneo um crescimento dos discursos no campo da execução penal que
sedimentam o ideário de que a pena deve ser cumprida o maior tempo possível dentro da
unidade penitenciária em que o condenado foi destinado.
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Esse ideário é visível inclusive na fase da instrução criminal, onde frequentemente o réu
responde a ação penal encarcerado, ainda que seja primário, e permanece encarcerado na
fase recursal, apesar da Constituição Federal de 1988 estabelecer o princípio da presunção
de inocência. Além disso, o Código de Processo Penal não exige que o réu seja primário
para a concessão da liberdade provisória. Apesar disso alguns magistrados criam essa
limitação para a concessão da medida12.
GRAFICO 12: Você respondeu o processo em liberdade?

Esses dados tornam-se mais significativos quando cruzamos com a informação sobre
condenação anterior. A maioria dos apenados, seja no regime semiaberto, seja no regime
fechado, não possuía condenação anterior, logo, réus primários. Entretanto, mesmo sendo
primários a maioria dos entrevistados respondeu ao processo acautelado.
GRÁFICO 13: Você já foi condenado outra(s) vez(es)?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

O recrudescimento do discurso penal não é perceptível apenas com o aumento da
população carcerária, mas também a partir de outros dados, como: não concessão de
liberdade provisória ao réu; penas-base mais elevadas afetando a pena final, que se amplia,
e, por óbvio, impondo o regime inicial fechado. Observa-se, com isso, uma concentração
de apenados cuja condenação acaba por se iniciar no regime fechado.
GRÁFICO 14: Qual foi o seu regime inicial de cumprimento de pena?

Regime Fechado

Regime Semiaberto
12 Ver artigo 312 do CPP.
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A ampliação do tempo de pena torna-se mais complexa quando se analisa em conjunto
com a informação sobre quem era o responsável pelo sustento familiar antes da prisão.
Quase 70% dos apenados eram os provedores familiares, o que significa um processo de
rebaixamento social dessas famílias por um tempo alargado diante da ampliação punitivas
e dos limites do acesso ao trabalho remunerado na prisão como veremos no tópico: direito
ao trabalho.
GRÁFICO 15: . Antes de ser preso, quem era o(a) principal responsável pelo sustento
na casa onde você morava? (ESPONTÂNEA e MÙLTIPLA)

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Foucault, em sua obra vigiar e punir, já apontava como crítica histórica à prisão o
impacto que essa causava à sobrevivência da família do preso, explicava que “a mesma
ordem que manda para a prisão o chefe de família reduz cada dia à mãe a penúria, os
filhos ao abandono (...)” (FOUCAULT, 2000, p. 223)
Também foi perguntado aos presos sobre o tempo que os mesmos estavam na prisão,
as respostas são apresentadas no gráfico abaixo.
GRÁFICO 16: Há quanto tempo você está preso?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Com relação ao tempo na prisão, a maioria dos apenados, seja no regime fechado, seja
no semiaberto, que respondeu ao questionário está encarcerada até 4 anos. No entanto,
essa resposta deve ser também relativizada em decorrência de alguns fatores, como evasão
e retorno, o que pode ter induzido ao apenado a responder pelo tempo mais recente.
Foi perguntado aos presos de quem recebiam assistência jurídica. As respostas a essa
questão revelam o quanto o apenado está destituído do conhecimento de sua situação
jurídica. A pergunta foi pensada a partir dos levantamentos dos dados da pesquisa da
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prof. Julita Lemgruber e Márcia Fernandes (2011), Impacto da assistência jurídica a
presos provisórios: Um experimento na cidade do Rio de Janeiro, que apontavam uma
relação diferenciada entre os presos provisórios quando estavam sendo assistidos por
advogados particulares ou Defensoria Pública, havendo um cotidiano de maior presença,
logo intervenção mais imediata na defesa do réu, quando este estava assistido por advogado
particular.
Algumas hipóteses estavam pautando o levantamento a partir da questão de quem presta
a assessoria jurídica ao apenado: 1º) um reconhecimento de que no campo da execução
penal haveria um predomínio da intervenção da Defensoria Pública, em especial por se
tratar de uma fase na sistemática processual penal que é em muito relegada na formação
jurídica pelas faculdades de direito.
Uma segunda hipótese reside no fato de que a fase de execução penal importa em
uma limitação de intervenção por parte da defesa, na medida em que a LEP condiciona
os procedimentos, logo, os prazos para eventual saída do condenado, o que reduz a
possibilidade de ganho da assessoria jurídica privada, fato ampliado pelo próprio poder
aquisitivo do apenado, que em sua grande maioria são pobres e seus familiares não dispõem
de condições para arcar com a continuidade na fase de execução com a despesa de um
advogado, especialmente aos condenados com penas elevadas.
Assim, a relação entre apenados e defensores que atuam na vara de execução penal é
inversamente proporcional, gerando o atraso na efetivação dos direitos (como progressão,
remição, etc), gestando no apenado o sentimento de abandono dentro da unidade
penitenciária, decorrendo daí a resposta de 5% dos apenados em ambos os regimes de
que não eram assistidos por ninguém.
GRÁFICO 17: Você está sendo atendido por?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Uma das nossas hipóteses era de que o acompanhamento por advogado particular
se diferenciaria da assessoria pela defensoria por apresentar uma frequência maior de
contato com o apenado. Assim, para se traçar esse diferencial da frequência de atendimento
realizamos um quadro comparativo, ressalvadas as diferenciações numéricas entre os
assistidos.
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GRÁFICO 18: No último ano, quantas vezes você foi atendido por seu advogado ou
defensor?
Regime Semiaberto

Regime Fechado

De fato, pelo gráfico observa-se que há uma maior frequência de acompanhamento pelo
advogado particular, que apresenta uma maior incidência de contato com o apenado (cerca
de três visitas), tanto no regime fechado, quanto no semiaberto. Em ambos os regimes o
percentual de contato de três vezes ou mais chega no regime semiaberto a quase 50% e
no regime fechado a quase 60%.
Em entrevista com o subcoordenador do Núcleo de Execuções Penais da Defensoria
Pública ele explicou que:
“Atualmente, existem 38 defensores no núcleo, 36 em atuação e 2 coordenando.
O trabalho dos defensores é dividido de acordo com a unidade prisional. Então, cada
defensor aqui é responsável por uma unidade prisional, dependendo do número
de presos, podem ter mais de uma unidade ou dividir a mesma unidade com outro
defensor. A gente tem uma média de, em torno, de 600 a 700 presos condenados por
defensor e pra presos custodiados tem uma média maior, em torno de 1600 a 1800
presos custodiados por defensor. Hoje, atendemos todo mundo que está privado
de liberdade no Rio de Janeiro com exceção dos menores infratores e da casa de
custódia de Campos. Atendemos em Volta Redonda e nos presídios de Campos e
Itaperuna também. A única exceção é a Casa de custódia de Campos, até porque
eles são custodiados e o processo de defesa na ação penal é feito pelo defensor
da vara criminal, então eles acabam tendo essa atribuição. Voltando a situação da
nossa atuação, o defensor identifica quem entrou na unidade prisional na semana,
no mês, depende da rotatividade da unidade, faz um cadastro. Tem uma ficha que
pode ser física ou virtual, depende, cada um organiza seu trabalho de uma forma
diferente. Dentro disso, caso condenado, verifica-se que direitos têm previstos na
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LEP e, se for custodiado, verifica a situação de excesso de prazo na prisão cautelar
ou desvio de execução, se já saiu condenação, de repente ele é do regime aberto
ou do semiaberto e permanece preso na situação de regime fechado. Além desse
atendimento, cada defensor aqui tem um dia de atendimento à família feito aqui no
próprio núcleo, com exceção dos defensores que atuam nas unidades do interior do
estado que atendem também no interior, uma vez que os familiares, muitas vezes,
não têm condições financeiras de se deslocar até o atendimento.
(…) Todo defensor vai semanalmente a unidade com exceção dos defensores de
Campos e Itaperuna que vão quinzenalmente. Embora a ida à unidade seja quinzenal,
o volume de atendimento equivale a dois atendimentos semanais. O numérico varia
de unidade pra unidade por uma questão de liberação do apenado até o atendimento.
Em cadeias mais fechadas, como Bangu 3, você atende um número menor porque o
atendimento demora mais tempo. É muita tranca pra abrir, em algumas unidades
eles chegam algemados até o local de atendimento. Há um problema de logística
que é maior. Mas em média, o defensor atende de 60 a 70 presos por semana. Em
Campos e Itaperuna, esse número dobra porque lá o atendimento é quinzenal.’’13
Deve ser destacado que na maioria das unidades a Defensoria Pública funciona dividindo
os presos por letra para o atendimento, não há uma ordem de prioridade no atendimento
aos presos que têm algum benefício para vencer ou já vencido.
Uma outra hipótese que norteou a pesquisa com relação à diferença de atendimento
jurídico, advogado particular ou defensor público, estaria na percepção do apenado das
condições prisionais. Lemgruber e Fernandes (2011) na pesquisa com presos provisórios
já apontam nesse sentido, informando que há uma avaliação melhor das condições
carcerárias pelos réus assistidos seja por defensoria, seja por advogado, dos que se
consideram não assistidos, ou seja: “isso parece sugerir que a obtenção de assistência
jurídica, logo a possibilidade de vislumbrar a liberdade mais próxima, contribui para tornar
mais suportável a permanência na prisão provisória” (2011: 21).
O questionário trouxe na sua parte final uma série de perguntas sobre a avaliação do
apenado das condições carcerárias, que será posteriormente, nesse relatório, apresentada.
No entanto, para se verificar se há uma modificação de percepção a partir de quem presta
a assessoria, realizou-se o cotejo entre as avaliações.
De acordo com os dados não há uma alteração significativa entre a percepção do
apenado acompanhado por advogado ou por defensor. Em geral, as avaliações foram
negativas nos dois modelos de acompanhamento, com uma tendência nos quesitos com
projeção da resposta boa se apresentar em maior percentual quando se tratava de apenado
acompanhado por defensor.

13 Entrevista concedida a equipe da pesquisa em julho de 2012.
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3.2.4. Direitos garantidos na LEP aos apenados
Nesse módulo dividimos o questionário a ser aplicado em vários pontos referentes
aos direitos do apenado: acesso ao trabalho, à educação, saúde, visita intima, integridade
física, procedimentos disciplinares e o atestado informando o restante da pena a cumprir.
a) GRÁFICO 19: DIREITO À VISITA ÍNTIMA
Uma das primeiras perguntas refere-se à visita intima. O numérico de apenados (quase
80% nos dois regimes) que responderam negativamente à questão por diversos motivos
que vão desde a impossibilidade por ausência de parceiro (a); a lentidão na concessão
das carteiras de visita; punição disciplinar; questões de ordem econômica impedindo as
visitas por parte do parceiro (a), questão que se amplia pela concentração de apenados
no município do RJ; pouco espaço destinado ao parlatório.
De fato, há uma ausência de regulamentação acerca da visita íntima permitindo que a
regra estabelecida na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984) em seu
artigo 41, X, seja flexibilizada pela própria administração penitenciária14, bem como, por
decisões judiciais, que acabam definindo no caso concreto os limites da mesma.
É um tema controverso no meio jurídico: para uns trata-se de uma garantia decorrente
do texto constitucional que o asseguraria como um direito individual do apenado, bem como,
um direito fundamental da própria dignidade humana, na medida em que asseguraria ao
apenado a manutenção dos laços familiares, logo, maior propensão à ressocialização.
Para outros juristas, trata-se de um abuso da interpretação do direito de visita como
sendo um direito fundamental, pois entendem ser uma regalia para alguém que cometeu
um delito e que se encontra restrito em sua liberdade, especialmente quando tipificado
em crimes abarcados pela lei de crimes hediondos.
Para além da controvérsia, sem perder de perspectiva que a pena restritiva de liberdade
impede (ou deveria apenas impedir) o ir e vir do apenado, importa discutir que a LEP
assegura esse direito e que este se encontra hoje mitigado na sua operacionalização para
uma grande parcela de apenados, conforme dados abaixo:
GRÁFICO 19: Você recebe visita íntima?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

14 No estado do Rio de Janeiro a visita íntima é regulamentada pela Resolução SEAP n. 395, de 21 de março de 2011, e Resolução 406, de
30 de maio de 2011. A Resolução n. 395/2011 garantiu isonomia de tratamento à todos internos, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis
e transexuais terão o direito de (re)estabelecer suas relações homoafetivas dentro das penitenciárias.
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No estado do Rio de Janeiro, a Resolução SEAP 395, de 21 de março de 2011,
regulamenta a visitação nos estabelecimentos penitenciários. A visitação é dividida em
três espécies: “comum, extraordinária e íntima” (art. 1º). O direito de visitação comum é
permitida aos cônjuges, companheiros, filhos, pais, irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos,
madrasta, padrasto, pais de criação, enteados e amigos, sendo que nesse último caso,
há limitação de apenas uma pessoa por preso. Os companheiros precisam apresentar
“certidão de nascimento da prole comum” (art. 2º, § 1º) ou “declaração subscrita por duas
pessoas inidôneas, com firma reconhecida em cartório, quando não houver documento
comprobatório” (art. 2º, § 3º).
Em alguns casos, os presos ressaltaram como motivação para o não recebimento de
visita íntima, a situação ambígua de estarem oficialmente casados, embora separados de
fato ou abandonados(as) por seus maridos/esposas.
Nesse caso, torna-se difícil obter a autorização para os(as) novos(as) companheiros(as),
pois a regulamentação da SEAP determina que, no caso do pretendente à visitação, do
visitante ou visitado estar “civilmente casado com outra pessoa, será necessário apresentar
uma declaração do cônjuge informando a condição de separação de fato e de direito” (art.
2º, § 1º).
Diante disso, muitos presos relataram que recebem suas companheiras na qualidade
de amigas e não podem solicitar a visita íntima. Em caso de descredenciamento da pessoa
amiga, a norma estadual limita o credenciamento de outra nessa condição no decurso de
prazo de 12 (doze) meses (art. 2º, § 4º).
Alguns relatam o fato de suas companheiras serem menores de idade. A regulamentação
da SEAP/RJ permite
“o credenciamento de maiores de 14 (quatorze) e menores de 18 (dezoito) anos
de idade, na condição de pessoa amiga, que comprovem possuir filhos com o preso,
desde que autorizados pelo responsável legal ou, na ausência deste, com autorização
do Juiz da Vara da Infância e da Juventude e do Idoso”,
No entanto, torna-se necessário o acompanhamento do responsável legal credenciado
ou outra pessoa autorizada (art. 9º). Apenas com 18 anos ou com autorização judicial a
pessoa amiga pode se transformar em companheiro(a), em união estável (art. 9º, parágrafo
único).
A visita íntima de menor de 18 anos ao preso somente é permitida nos casos de
legalmente casados, com autorização do Juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso
(art. 20, parágrafo único).
O requerimento de visitação em geral é processado pela Divisão de Atendimento à
Família e Credenciamento (art. 10). Entretanto, há extensos lapsos temporais fixados para
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recredenciamento de companheiro(a) que teve o credenciamento cancelado (6 meses) ou
para o credenciamento de novo(a) companheiro(a). Este último só pode ocorrer 12 (doze)
meses do cancelamento formal do credenciamento do companheiro anterior.
A Resolução SEAP 395/2011 estabelece também limites ao tempo de suspensão do
direito de visitação comum, que “não ultrapassará o pedido de 30 (trinta) dias” (art. 11).
Contudo, a Direção de cada estabelecimento, conforme a normativa estadual, com alterações
promovidas pela Resolução SEAP 406, de 30 de maio de 2011, possui discricionariedade para
suspender preventivamente, por 10 (dez) dias, a visitação comum em caso de desrespeito
do visitante (sem a participação do visitado) às normas dos estabelecimentos prisionais
e hospitalares. Durante o prazo de suspensão, apenas ouve-se a Comissão Técnica de
Classificação, que deve emitir parecer e pode agravar a decisão da Direção, em até 90
(noventa) dias (art. 12, com redação alterada pela Resolução 406).
A Direção dos estabelecimentos deve recolher a carteira dos visitantes que cometerem
infrações penais e pode, nesse caso, “cancelar o credenciamento concedido ao visitante,
pelo prazo de um ano, após a manifestação da Comissão Técnica de Classificação” (art.
13). Apenas ao final do prazo de cancelamento determinado pela Direção se permite ao
preso requerer novo credenciamento para o mesmo visitante à Direção da Unidade, que o
submete à análise da Divisão de Atendimento à Família e Credenciamento para oferecer
“parecer dirigido ao Subsecretário-Adjunto de Unidades Prisionais, para deliberação final”
(art. 13, § 1º, com redação dada pela Resolução SEAP 406/2011). A reincidência, de acordo
com a norma estadual, acarreta o cancelamento “definitivo” do direito de visitação (art. 14).
A norma também determina que, em “caso de recusa do visitante de realizar a revista
eletrônica, a carteira de visitante deverá ser recolhida” e o registro do ocorrido encaminhado
à Direção da Unidade do visitado que “poderá cancelar o credenciamento por até 6 (seis)
meses, após manifestação da Comissão Técnica de Classificação” (art. 17, § 1º).
A visita íntima deve ser requerida ao setor de assistência social do estabelecimento
prisional e atender aos requisitos determinados no art. 21 da Resolução SEAP 395/2011, nos
quais estabelecem o impedimento de visita na ocorrência de comportamento classificado
como negativo ou neutro; não estar com o beneficio de visita periódica à família, salvo se
tiver cônjuge preso em regime fechado e “estarem ambos os interessados em perfeitas
condições de saúde física e mental”.
Há um rol de exames médicos que deve ser realizado tanto pelo preso, quanto pelo(a)
candidato(a) à visitação, mediante solicitação no serviço médico da Unidade prisional, tais
como “exames de sangue, HIV, VDRL, hepatite B e C, além de raio-X de tórax”, com prazo
de aceitação de 6 (seis) meses da data de sua realização (art. 21, §§ 1º e 2º). Pode ainda
ser suspensa a permissão de visita íntima em caso de surgimento de sintomatologia,
com o intuito de controlar doenças. Explica-se, dessa forma, mais uma das motivações
alegadas para o não recebimento de visita íntima: doença da esposa.
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A decisão sobre o requerimento de visita íntima também cabe ao diretor do
estabelecimento prisional, após oitiva da Comissão Técnica de Classificação (art. 23).
Em caso de deferimento do pedido, a direção estabelece a periodicidade, data e local da
realização da visita íntima, “vedada a permanência de crianças no parlatório e no interior
das galerias quando da realização da visita íntima” (art. 25).
A referida Resolução SEAP determina que, em caso de negativa dos pedidos de quaisquer
das modalidades de visita, a autoridade deve “fundamentar sua decisão em despacho
circunstanciado” (art. 36).
Por outro lado, expressamente a regulamentação estadual afasta a aplicação de suas
regras “aos presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado” (art. 33) e, por outro,
dispõe sobre a aplicação integral, no que couber, aos homoafetivos, considerados como
companheiros (art. 37).
A Resolução SEAP 406/2011 alterou alguns dispositivos da Resolução SEAP 395/2011,
afastando sua aplicabilidade aos presos submetidos ao regulamento específico da
Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, penitenciária de segurança máxima conhecida
como Bangu I, disciplinada pela resolução SEAP 070, de 03 de agosto de 2004 (art. 39).
b) GRÁFICO 20 e 21 : DIREITO À EDUCAÇÃO
O direito à educação encontra-se estabelecido na LEP na Seção V em seus artigos 17
a 21. No entanto, a questão da educação está espalhada pela LEP e é de fundamental
importância para o apenado, não apenas pelo processo em si, visto o grande número de
condenados com baixa escolaridade, mas porque o acesso à educação, bem como cursos
profissionalizantes, permitem a remição da pena.
A Lei nº 12.433/11 trouxe uma série de inovações em termos de remição ampliando o
papel da educação, uma ausência que já vinha sendo questionada por muitos juristas como
uma contra senso diante do número de apenados jovens e de baixa escolaridade em nosso
sistema carcerário. A Lei nº 12.433/11 possibilita ainda a remição por estudo e trabalho
ao mesmo tempo, o que foi percebido nas idas ao campo aplicando os questionários aos
apenados é que muitos supunham que só poderiam remir um ou outro.
Internamente há uma seleção realizada provavelmente pela própria administração da
unidade prisional em que se encontram, fazendo com que o apenado opte pelo trabalho
ou educação, que pode ser explicado pela carência de ofertas em ambos os casos. No
gráfico abaixo se vê que quase 70% dos apenados em regime semiaberto e fechado não
estão estudando na sua unidade prisional:
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GRÁFICO 20 : Você está estudando atualmente?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Apesar do numérico baixo de apenados estudando, há uma grande oferta não só do
estudo formal, como também de cursos. No gráfico nº 6 do presente relatório vemos uma
série de justificativas levantadas pelos próprios apenados dos motivos que os levaram a
parar com o processo educativo, que vão desde questões econômicas, prisão, envolvimento
com o crime, mas também pela perda de interesse em continuar no espaço escolar. Esse
desinteresse pela própria formação pode ser um indicativo do baixo número de apenados
estudando.
O Subcoordenador do Nuspen comentou que:
“Quase todas as unidades prisionais tem vaga de estudo. Em boa parte há um
grande desinteresse dos apenados por alguns fatores. Na minha opinião, há uma
questão cultural, do sujeito ter vindo de um ambiente externo onde o estudo nunca
foi valorizado. Depois, há uma questão de ordem prática, que embora o estudo dê
remição de pena, há uma burocracia pra se transformar essas horas estudadas em
horas remidas. Depois porque ele começa a cumprir pena em determinada unidade
prisional, começa a estudar nessa unidade prisional, e depois é transferido. Não é
assegurado a ele vaga na série correspondente que ele tinha na unidade prisional
anterior. Então, quando se tem essa opção entre estudar e trabalhar, ele prefere
trabalhar.”
Conforme dados da SEAP/RJ sobre oferta de estudo e cursos na prisão:
Por meio da parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC), o
Sistema Penitenciário possui atualmente com 17 escolas estaduais, possibilitando
mais de 5.000 internos a continuarem seus estudos. O sistema conta ainda com
cerca de 32 bibliotecas, equipadas com um acervo bibliográfico constantemente
renovado por meio de doações particulares e públicas. Para a continuidade dos
estudos os internos podem ainda participar do ENEM, através da parceria com o
INEP, e de Exames Vestibulares, por meio de convênio com a UERJ.
Outro projeto que tem resultado na melhoria do nível escolar dos internos é
o Programa Brasil alfabetizado, que hoje atende 55 turmas e aproximadamente
1.200 alunos, com o intuito de reduzir o índice de analfabetismo dentre a população
carcerária.
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GRÁFICO 21 : Alguma vez foi oferecido estudo na prisão para você? e Alguma vez foi
oferecido curso na prisão para você?
Regime Semiaberto

Regime Fechado

Os membros do Mecanismo de Combate à Tortura destacaram problemas em relação
ao estudo nas prisões:
“Educação e trabalho, quase não se garante. Na maioria das unidades é residual.
Trabalho em regra é a atividade do faxina. Na maioria das unidades é isso. É
garantido de forma totalmente arbitrária também, ou seja, o critério que é político,
o preso que menos oferece grau de resistência é o faxina. Tem remição de pena
por educação, isso é uma coisa boa. Educação sem dúvidas tem mais vaga do que
trabalho. A educação tá em plena expansão, várias unidades tem escolas estaduais.
E tem a DISEG, que está entre a secretaria de educação e a de segurança. Tem uma
autonomia do projeto pedagógico, tem elementos mais interessante do ponto de
vista do que o controle da SEAP. Mas assim, tinha pouco estímulo pra que os presos
participassem, acho que a questão da remição mudou esse quadro, não sei até que
ponto. Mas tem elementos que dificultam muito, a transferência de uma unidade
pra outra, uma rotatividade muito grande, uma dificuldade de dar continuidade nos
estudos, o próprio projeto pedagógico acaba tendo que ser adaptado a realidade de
cada aluno. Eles enfrentam muitas dificuldades. A gente tem conversado com os
professores, a gente foi no fórum de educação em prisões.”
c) GRÁFICO 22 e 23 : DIREITO AO TRABALHO
O numérico de apenados que estão sem trabalho nos dois regimes também é
extremamente elevado. Quase 90% dos apenados que se encontram em regime fechado
não estão trabalhando. Esse número cai no regime semiaberto para quase 80%.
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GRÁFICO 22: Você está trabalhando atualmente?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

De fato, o acesso ao trabalho é um direito fundamental resguardado ao apenado,
trata-se de uma possibilidade de remição e, no caso dos apenados em regime semiaberto,
de execução fora da unidade prisional, o que coloca em questão a própria noção de
ressocialização que perpassa a formação do operador jurídico ao aplicar a pena, na medida
em que o sistema carcerário não oferece nenhuma condição de socialização estabelecendo
penas que serão cumpridas exclusivamente na unidade prisional e, projetando-se a pena
por dia, dentro da galeria 15.
A motivação para o não acesso ao trabalho reside na ausência de vagas ofertadas pelo
sistema, poucos são os que mencionam a impossibilidade de trabalho por não fazerem
jus a tal benefício.
Quanto à oferta de trabalho nos estabelecimentos penitenciários, a SEAP remete
informações de sua Coordenação de Inserção Social, nos seguintes termos:
os cursos profissionalizantes, em pareceria dom o SENAI, SENAC, CEFET-RJ
e outros, que ano após ano vêm sendo expandidos, promovendo a capacitação
e formação profissional de centenas de apenados, tornando-os aptos para um
reingresso no mercado de trabalho ao término de suas penas. Ressaltamos ainda o
papel do Centro de Integração Social e Cultural – CISC “Uma Chance”, na orientação
e encaminhamento dos egressos que almejam um emprego.
Diversos projetos em convênio com voluntários e empresas particulares vêm
merecendo destaque como ação eficaz na promoção de qualificação dos apenados
em diversos estabelecimentos penais, na área de estética, culinária, entre outras
que se encontram em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho.
Dentre estes, destacamos o convênio com o Estaleiro MacLaren Oil, que tem como
objetivo a formação de mão-de-obra especializada na área de construção naval,
com aproveitamento das internas que mais se destacam.
15 Um dos apenados que respondeu ao questionário na Unidade Penitenciária Gabriel Ferreira em Gericinó ao mencionar o crescimento
de comarcas (camas de concreto) decorrente do volume de apenados que param no complexo, menciona a impossibilidade de circulação
na cela devido ao número crescente de pessoas numa mesma cela. Assim, de acordo com o apenado, os presos são postos nas galerias a
partir das 17h e só saem a partir das 08h20min da manhã, o que significa quase 15 (quinze) horas que serão cumpridas ou na galeria ou na
cela em cima da cama.
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Informações da Fundação Santa Cabrini, encaminhadas pela SEAP, informam a
emissão de 63 (sessenta e três) cartas de trabalho no período de janeiro à agosto de 2012
e, no período de 02/01/2012 a 04/09/2012, a realização de 754 (setecentos e quarenta e
cinco) atendimentos pela Divisão de Serviço Social. Além disso, destaca que o Centro de
Qualificação Profissional da referida Fundação oferece “cursos profissionalizantes de:
costura e modelagem, informática, espanhol e inglês”.
GRÁFICO 23: [Perguntar somente se a resposta anterior for “NÃO”] Por que? [Espontânea]

Regime Semiaberto

Regime Fechado

d) GRÁFICO 24: CRUZAMENTO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO
Há um número grande de apenados que está fora de qualquer processo seja de
trabalho, seja de educação. No cruzamento de dados entre os apenados que estudam ou
não estudam com os apenados que trabalham ou não trabalham obtemos o alarmante
índice de 70,16% de apenados que não trabalham e não estudam no regime semiaberto.
Esse índice cai, mas ainda é alto, quando se analisa o regime fechado que apresenta
57,05% de condenados que não trabalham e não estudam.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Apesar do direito ao trabalho e à educação serem garantidos ao mesmo tempo (havendo
compatibilidade de horários) no regime semiaberto há apenas 0, 47% de apenados que
estudam e trabalham ao mesmo tempo (em termos numéricos dá o total de 2 apenados),
enquanto no regime fechado obtemos o índice de 2,27%.
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Traçou-se um levantamento do tipo de trabalho que é oferecido ao apenado pelos dois
regimes, sendo o fechado integralmente interno e o semiaberto com 1% de apenados
em trabalho externo. A concentração de trabalho ofertado ao apenado como quase
exclusivamente trabalho interno, logo a ser exercido dentro da própria unidade é um dos
indicativos do elevado número de condenados sem trabalho.
e) GRÁFICO 25: DIREITO À SAÚDE
O direito à saúde é uma garantia do apenado tanto constitucional, quanto uma previsão
determinada na LEP em seu art.s 11 e 14, cujo conteúdo estabelece caráter preventivo para
o tratamento da saúde destinada ao preso ou internado. Há, portanto, um reconhecimento
de que a prestação à saúde para o apenado se insere na perspectiva ressocializadora que
deve (deveria) marcar a aplicação da pena.
Nesse ponto, uma das questões do questionário residia na pergunta da frequência do
atendimento na unidade carcerária em que se encontravam. Tendo-se como referência o
fato de que a lógica de assistência à saúde possui caráter preventivo, decorrente inclusive
do ambiente insalubre, posto que marcado pela superlotação, o que se percebe é que o
atendimento médico é fornecido em sua maioria quando o apenado o solicita ou não há
oferecimento.

GRÁFICO 25: Com qual frequência você recebe atendimento médico?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Há, no entanto, um numérico significativo de apenados que necessitaram dos serviços
médicos dentro das unidades penitenciárias, colocando em discussão o tratamento
preventivo estabelecido pela LEP.
GRÁFICO 26: Você já precisou de atendimento médico aqui?

Regime Semiaberto

Regime Fechado
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Apesar de quase 70% nos dois regimes informarem não necessitarem de medicamentos,
dos que afirmam precisar o mesmo percentual de quase 70% responderam que não os
recebem adequadamente.
GRÁFICO 27 e 28: Você necessita de medicamentos? Se sim recebe adequadamente?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Apesar desse quadro, o juiz corregedor da VEP entende que a condição da saúde na
prisão é boa:
“Não é ruim. É boa. Hoje em dia a maioria das unidades tem um ambulatório
bom, novo porque receberam verba da união, do SUS pra aplicar nessa área. Tem
um hospital fenomenal em Bangu. Acho que a maior carência no sistema de saúde
penitenciário hoje é mão de obra, médicos. O estado tem dificuldade hoje em dia de
contratar médico pra trabalhar no sistema porque o salário é baixo, não é atrativo
e o local também não é atrativo pra se trabalhar. Hoje me dia, eu verifico que nessa
área não é mais a estrutura que é o problema, mas a mão de obra. A tuberculose
não é tanto um problema no Rio. Teve uma reunião nacional, e nesse aspecto o Rio
foi até elogiado. Tem um hospital em Bangu que trata só de preso tuberculoso. Que
é dedicado só pra essa área. Lógico, esse é um problema nas cadeias por causa do
ambiente, frio, quantidade de pessoas, respiração e etc., mas que aqui no Rio vem
se controlando. Teve até um projeto ‘cadeia limpa’ que era com relação à limpeza
do ar da unidade porque antigamente, isso o próprio preso fazia não era culpa da
administração, mas quem visse de fora pensaria que era culpa da administração,
de certa forma é porque permite, penduravam na cela e enrolavam na cama aquele
cobertor de comarca, fazia varal na cadeia inteira. Então, você olhava pelas grades pro
fundo, você não via fundo de tanto pano que tinha. Então, o ar não circulava e era um
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problema de alergia enorme. A gente proibiu isso, é lógico que é um combate diário
porque eles próprios querem isso. Eles estão acostumados a viver nesse ambiente,
isso é uma realidade também nas favelas. O estado não pode permitir isso. Tem
que agir como no exército, no exército o cara pode vir de uma comunidade carente,
mas ele tem que se adequar. Não pode pichar a parede. Hoje é mais controlado, o
varal em vez de ser na horizontal são duas linhas verticais, dá pra ver o fundo. O ar
circula, não tem mais nada colado na cama. A cama hoje em dia, eles chamam de
come quieto, que enrola a comarca. Hoje em dia eu falei, tem que ser com cortina
pra fechar a noite e ter uma privacidade. Mas tem que ficar aberto durante o dia.
Então, modificou muito e isso atinge a tuberculose também. Existe tuberculose?
Existe. Mas eu acho de certa forma bem tratada aqui no Rio.”
De acordo com os dados fornecidos pela SEAP/RJ, em relação à oferta de atendimentos
médicos:
a saúde na SEAP, se faz por uma Coordenação de Gestão em Saúde Penitenciária,
que abriga aproximadamente 32 ambulatórios, em cada Unidade Prisional, do Estado
do Rio de Janeiro, composto por um médico, um enfermeiro, um dentista, três
auxiliares de enfermagem que viabilizam o atendimento, diagnóstico, tratamento
com distribuição de medicação.
Doenças especiais são tratadas pela Divisão de Programas Especiais (Tuberculose,
AIDS, Hipertensão, Diabetes e Vacinação). Tais programas são coordenados por
médicos e enfermeiros com pessoal auxiliar. Temos um hospital geral com internação
e ambulatórios de especialidades. 3 Hospitais Psiquiátricos e nos casos de Cirurgiões
Gerais e ortopédicos para a Rede Pública conveniada do SUS.
Quanto ao fornecimento de medicamentos, a SEAP afirma que se dá
Pelo Almoxarifado Central, para as Unidades Prisionais e Hospitalares, obedecendo
aos critérios de número de detentos, indicação terapêutica e disponibilidade em
estoque. Os medicamentos sujeitos a Controle Especial são dispensados em
quantidade suficiente para 30 dias de tratamento, conforme planilha liberada pelas
Unidades, informando o nome do usuário de medicação e a posologia diária.
No campo saúde uma das questões levantadas era voltada para se saber se o apenado
era dependente químico ou usuário de drogas antes da prisão. O percentual dos que se
apresentaram como usuários e/ou dependentes químicos não alcançou os 50% nos dois
regimes.
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GRÁFICO 29: Você era usuário de drogas ou dependente químico antes da prisão?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Por outro lado, dentre os que se colocaram como usuários, a resposta à questão sobre
se recebeu ou recebe tratamento para desintoxicação ou redução de danos apresentou
um percentual, em ambos os regimes, praticamente nulo, devendo ser alvo de futuras
políticas que reverta essa situação para possibilitar o acesso integral ao direito à saúde
previsto na LEP.

Sobre a oferta de tratamento aos presos que utilizaram drogas, a SEAP/RJ, em repasse
de informações de sua coordenação de psicologia, informou que:
Os psicólogos participam de equipe interdisciplinar nos Hospitais Roberto
Medeiros e Henrique Roxo, que realizam atendimento a usuários de substâncias
psicoativas e no Hospital Hamilton Agostinho que funciona como porta de entrada
para usuários.
Em algumas unidades de regime fechado existe atendimento em grupo a pessoas que
já tiveram problemas com o uso abusivo de substâncias psicoativas.
Ao encaminhar informações de sua Subsecretaria de Tratamento Penitenciário, obtidas
do Centro de Tratamento em Dependência Química Roberto Medeiros, a SEAP acrescenta,
sobre o atendimento de internos diagnosticados como dependentes químicos ou usuários
abusivos de drogas, o seguinte:
01) Os internos cujo laudo pericial confeccionados por peritos do Serviço de
Perícias do Hospital Heitor Carrilho os considerou inimputáveis, uma vez que houve
nexo causal entre o cometimento do crime e a dependência química e por isso são
submetidos à medida de segurança, estão internados no Hospital Henrique Roxo,
uma vez que aquela unidade passou a ser referência no cumprimento de medida
de segurança, sejam elas por dependência química ou doença mental;
02) Os internos das diversas unidades do sistema prisional, sejam condenados ou
provisórios, que apresentam crises de abstinência ou intoxicação, são encaminhados
para o Hospital Hamilton Agostonho (UPA), para o primeiro atendimento e
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posteriormente, caso haja necessidade de manutenção da internação, para um
melhor acompanhamento do diagnóstico, são encaminhados para este Centro de
Tratamento. Após a alta desta unidade, os internos são devolvidos as suas unidades
de origem com a recomendação de continuidade do tratamento ambulatorial,
devendo ser acompanhados pelos profissionais de saúde da própria unidade e, se
possível, inscrito no projeto vida, caso o mesmo esteja funcionando na unidade. Os
internos também podem ser trazidos aos ambulatórios desta unidade para uma
nova avaliação sempre que necessário.
03) Esta unidade hoje é destinada as internações psiquiátricas por determinação
judicial quando da instauração do incidente de sanidade mental ou dependência
toxicológica, internações cautelares e intercorrências psiquiátricas, cujo atendimento
de emergência foi feito na unidade de pronto atendimento, UPA/HA.
GRÁFICO 30: Se usuário/dependente, você recebeu ou recebe algum tratamento de
redução de danos ou desintoxicação?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

f) GRÁFICO 31: DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO
Um dos aspectos que foi levantado na pesquisa como uma preocupação maior se tratava
da integridade física do apenado, se este se sentia seguro na relação com outros presos
e na relação com os agentes penitenciários. A invisibilidade que o universo intramuros
produz em muitos casos só é rompida quando há a ocorrência de uma rebelião dos presos
o que reforçava a necessidade de obtenção de dados acerca da violência nas unidades
penitenciárias.
O questionário trazia cinco modalidades de perguntas que se referiam à violência, quais
sejam: agressão verbal, agressão física, agressão sexual, humilhação e ameaça de morte.
Para cada pergunta havia a opção por fornecer se a violência foi praticada por agente ou
outro preso e a frequência da violência sofrida.
Nas cinco modalidades não há uma ocorrência de violência expressiva, embora tal
resultado deva ser interpretado por uma série de fatores que contribuem para o não exercício
da violência, como, por exemplo, mecanismos mais eficazes de produção do consenso
interno reduzindo o grau de violência direta (não se fala da simbólica e psicológica) no
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sistema carcerário.
Isso significa que o processo de disciplinamento no interior do sistema carcerário gesta
um grau de violência (ou abuso) que não será interpretado como violência ou abuso, logo,
compreendido como algo normal do funcionamento interno.16
José Vicente Tavares de Souza (2004) analisa esse fenômeno a partir de uma compreensão
de que viveríamos no período contemporâneo uma violência difusa, ou uma microfísica
da violência, que se apresenta diante das novas configurações sociais demarcadas por
uma ordem social cada vez mais esgarçada, profundamente individualista, com novos
paradigmas na gestão do trabalho, logo, formador de um novo ethos social, produzindo,
com isso, mecanismos diferenciados na produção dos consensos, não contraditórios com
a violência, isto porque
Efetiva-se uma pluralidade de diferentes tipos de normas sociais, algo mais do
que o próprio pluralismo jurídico, levando-nos a ver a simultaneidade de padrões
de orientação da conduta muitas vezes divergentes e incompatíveis, como, por
exemplo, a violência configurando-se como linguagem e como norma social para
algumas categorias sociais, em contraponto àquelas denominadas de normas
civilizadas, marcadas pelo autocontrole e pelo controle social institucionalizado
(Elias, 1990; 1993). Fortalece-se a prática de fazer justiça pelas próprias mãos,
um traço de uma cultura orientada pelo hiperindividualismo (Díaz, 1898, 107).
Nas palavras de Bauman (1998:26): “A busca da pureza moderna expressou-se
diariamente com a ação punitiva contra as classes perigosas; a busca da pureza
pós-moderna expressa-se diariamente com a ação punitiva contra os moradores
das ruas pobres e das áreas urbanas proibidas, os vagabundos e os indolentes”.
Adquirindo a cultura uma centralidade na “modernidade tardia”, a disseminação de
uma cultura de “ganhadores ou perdedores” (Taylor, 1999: 34-37) acentua os valores
do individualismo competitivo e a criação de uma cultura popular unidimensional,
hedonista e imediatista (Young, 1999:10; Taylor, 1999:90), induz as populações
a viverem em novos grupos sociais eletivos e auto-referidos (Garland, 2001:89)
(TAVARES, 2004: 05).

Regime Semiaberto

Regime Fechado

16 Daí se ter no quesito sanção disciplinar mecanismos de punição pela administração sem que conste da folha do apenado, ou mesmo
a fala de um dos apenados ao responder o questionário sobre violência em que se interrogava se ficar nu na frente de todos poderia ser
entendido como violência.
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Dos apenados que mencionam ter sofrido agressão, foi questionado quem era o agressor.
GRÁFICO 31: quem era o agressor?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Para melhor se verificar a questão da violência, especialmente por ser um tema marcado
por invisibilidades, perguntou-se ao apenado como ele avaliava sua relação com os outros
presos e com relação aos agentes penitenciários.
GRÁFICO 33: Como você considera a sua relação com outros presos? e Como você
considera a sua relação com os agentes penitenciários?
Regime Semiaberto

Regime Fechado

h) GRÁFICOS 34, 35, 36 E 37: DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Uma das questões complexas do universo intramuros reside nos procedimentos
disciplinares, logo, nas aplicações das sanções disciplinares, pois representa em perda
de direitos do apenado. A LEP estabelece um controle judicial quando a natureza da falta
disciplinar for grave.
No entanto, em recente relatório (2012) sobre o sistema de execução penal no Rio de
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Janeiro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) verificou que os procedimentos ocorrem sem
o abrigo do judiciário, cuja manifestação só ocorre posteriormente ao processo disciplinar
realizado na própria unidade penitenciária, em muitos casos, sem o direito ao contraditório
do apenado. Ressalta-se que mesmo a intervenção posterior do judiciário não representa
um controle efetivo, pois se trata de mero despacho de ciente, sem que haja a verificação
das garantias constitucionais processuais ao apenado.
Na pesquisa realizada pela equipe nas vara de execução penal, constatou-se o mesmo
quadro, não havendo nenhuma informação do procedimento disciplinar, não há narrativa
do fato em si, logo, não há controle por parte do judiciário se a ocorrência imputada ao
apenado é de natureza grave ou se haveria um abuso por parte da autoridade carcerária,
o que será melhor detalhado no ponto sobre a VEP.
Para o levantamento das garantias nos procedimentos disciplinares perguntou-se
primeiro se o apenado havia cometido alguma falta disciplinar com o levantamento dos
tipos de falta.
GRÁFICO 34: Você já cometeu alguma falta disciplinar?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Nesse ponto questionou-se também quantas vezes o apenado havia recebido punição
disciplinar e se havia recebido algum auxílio para sua defesa.
GRÁFICO 35: Quantas vezes você recebeu punição disciplinar?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

O levantamento do quantitativo de sanções disciplinares recebida pelo apenado foi
acompanhado da pergunta se houve auxílio para a realização da defesa.
GRÁFICO 36 e 37: Quanto ao recebimento de punição disciplinar, você obteve algum
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auxílio para realizar a sua defesa? Se sim, qual auxilio?

Regime Fechado

Regime Semiaberto

Há uma limitação do apenado em fornecer dados sobre sua situação jurídica, em especial
pelo pouco acesso à informação. Os procedimentos processuais são pouco capilares ao
cidadão comum e a relação intramuros torna esse acesso mais limitador. Nesse sentido, a
resposta sobre o tipo de auxílio recebido apresenta uma margem de incerteza pela própria
incompreensão da situação presente.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Em entrevista realizada com o Subcoordenador do Núcleo de Execução Penal da
Defensoria Pública, o mesmo explicou a atuação da Defensoria pública nos processos
disciplinares, esclarecendo que essa atuação apenas ocorre posteriormente a oitiva do
apenado, ou seja, os presos não recebem nenhum auxílio antes de prestarem depoimento
na Comissão Técnica de Classificação:
Via de regra, a administração da unidade manda pra gente já a comunicação com
o termo de depoimento, que a gente não acompanha. Muito raro, a agente participar
da oitiva feita em cede disciplinar. Devido a dois problemas, um problema da SEAP
e um problema nosso. Primeiro, não existe essa cultura de chamar o defensor e
depois que a gente não tem estrutura pra poder colocar um defensor em cada
unidade participando dessas oitivas. (…) É feito da seguinte forma: remetem pra cá
uma comunicação que seria equivalente a denúncia, se fosse uma denúncia seria
inepta, pois não tem uma descrição detalhada. Eventualmente, se houver mais
de um envolvido, não há discriminação da conduta de cada um. Há, basicamente,
a acusação e um termo de depoimento do acusado. A gente encaminha a defesa
escrita, e é uma luta nossa já há bastante tempo tentar jurisdicionalizar essa questão
da falta grave. O judiciário tem como grande argumento pra não jurisdicionalizar a
falta de juízes, etc, os mesmos problemas que nós temos pra fazer as oitivas, eles
alegam pra não jurisdicionalizar a questão. Acaba havendo o controle jurisdicional
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posterior, quando provocado pelo defensor ou pelo advogado. Normalmente, o
juiz se manifesta, mas raramente ele revê. Mas há a possibilidade de rever. Houve
uma época em que havia muitas punições coletivas. Ao achar um telefone celular
dentro de determinada cela, ocupada por 70 presos, na dúvida de saber quem é o
dono do celular, punia-se todo mundo. Punia-se a cela pela posse do celular ou
pelo buraco que foi feito na parede. Sob esse aspecto da pena coletiva, o judiciário
tem sido bastante atento e tem coibido esse tipo de conduta. Mas isso não é mais
tão comum, até por conta dessa revisão do judiciário. Um problema que a gente
enfrenta tanto como defensor, como sendo membro do conselho penitenciário, é a
questão da falta grave que impede um indulto, a comutação desde 2010. E vem a
previsão de que a falta grave pra poder impedir o indulto, a comutação tenha sido
homologada pelo juiz da VEP. O que acontece é que quando o processo chega no
conselho, quando o defensor faz o pedido, você ainda não tem essa homologação e
o meu porte e o da maioria dos conselheiros é não considerar a falta e o judiciário
acaba posteriormente chancelando a falta e negando o pedido. A não ser nessas
hipóteses de sanção coletiva e alguma outra aberração.’’
A mesma questão foi apresentada ao Juiz corregedor da Vara de Execução Penal, qual
seja: como era o procedimento relativo às sanções disciplinares:
O processo disciplinar é feito pela própria unidade administrativa, na realidade
é um processo administrativo que é realizado, normalmente, dentro da unidade
onde o preso cumpre a pena. A questão é que a gente no final, quando chega
o resultado desse processo disciplinar, a gente fica adstrito, normalmente, a
examinar a legalidade e verificar se houve algum abuso do administrador. Porque
a questão do resultado do processo disciplinar administrativo, ele fica na esfera
da discricionariedade do administrador. Quando não há nenhuma extrapolação
desses limites, a gente encara e aceita aquela decisão como normal no processo
as consequências que a lei prevê.’’17
i) GRÁFICO 38: DIREITO À INFORMAÇÃO
O direito à informação é o que permite ao apenado ter o conhecimento da sua situação
processual, garantindo-se assim a democratização da relação processual. Não só encontrase estabelecido em nosso texto constitucional como um princípio que resguarda o conceito
de estado democrático de direito, como para se garantir o acesso à informação, foi incluído
no artigo 41, XVI da Lei nº 10.713, de 2003 como um direito do apenado, sob pena de
responsabilidade da autoridade judiciária competente, o recebimento anual do atestado
informando a quantidade de pena a cumprir.
O atestado não é um direito menor, pois permite que o apenado possa ter o controle do
tempo de cumprimento para efetivação dos seus direitos. O que se observou nas análises
17 Entrevista concedida a equipe da pesquisa em julho de 2012.
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dos processos da VEP é que o lapso temporal entre a data em que o apenado completa
para progredir, por exemplo, e a data da efetivação em alguns casos chega a mais de 1 ano.
Esse cenário está longe de ser uma exceção. O diagnóstico produzido pela equipe do
CNJ aponta para o mesmo quadro, onde a ausência de regularidade das peças processuais
(em muitos casos, o extravio) nos processos que correm na vara de execução penal; o fato
de não haver uma frequência no cálculo da pena que permita com rapidez a verificação
das reduções da pena decorrente das remissões, indulto, etc., fazem com que o apenado
acabe cumprindo mais tempo de pena e/ou mais tempo em uma unidade irregular para
o regime o qual deveria ter progredido.
O atestado foi uma medida legislativa com o objetivo de permitir ao apenado o controle
da sua pena. No entanto, não obstante a lei ser de 2003 e estabelecer como um dever da
autoridade judiciária a sua emissão anual, o mesmo não vinha sendo garantido.
Em 2010, o CNJ diante do reconhecimento do não cumprimento regulamentou a matéria
por meio da Resolução nº 113, de 20 de abril de 2010, estabelecendo em seus artigos 12
e 13 mecanismos para efetivação do atestado.
Apesar do interesse do CNJ em garantir ao apenado o direito ao atestado, este continua
sendo um dos muitos gargalos no cumprimento de direitos estabelecidos na LEP. Não sem
razão, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou no em janeiro de 2010 uma série
de inspeções nas unidades penitenciárias e verificou as irregularidades com relação ao
atestado18.
Esse foi o mesmo quadro obtido na pesquisa, onde quase 70% dos apenados nos dois
regimes (semiaberto e fechado) não receberam o atestado. De fato, esse percentual é
maior, pois dentre os que responderam positivamente, muitos confundiam o boleto do
andamento processual fornecido pela Defensoria Pública como sendo o atestado.
Gráfico 39: Você tem recebido o atestado informando quanto tempo de pena ainda
tem para cumprir ?

Regime Semiaberto

Regime Fechado

18 Ver em http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4926244-EI5030,00-MP+pede+que+Justica+informe+tempo+restante+de+penas
+a+presos.html)
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3.2.5. Avaliação estrutural das unidades penitenciárias
Como parte do processo de avaliação das garantias trazidas pela LEP, buscou-se
traçar uma diagnose pelos apenados das unidades penitenciárias em que se encontravam.
Essa avaliação traçava a opinião do apenado nos seguintes pontos: Dormitório, Lavatório,
Aparelho sanitário, Ventilação, Espaço físico, Creche (feminino) 19, Espaço para gestantes
e mulheres em período de amamentação (feminino), Banho de sol, Atividades Esportivas,
Atividades culturais, Atividades religiosas, Vestuário, Alimentação e Biblioteca. Os critérios
de avaliação eram divididos nas hipóteses: 01. Péssimo, 02. Ruim, 03. Regular, 04. Bom
e 05. Não tem.
A condição física e estrutural de uma unidade penitenciária também se insere numa
perspectiva garantista não somente como um direito do apenado, mas também como uma
forma de se desvelar o ethos social de uma sociedade. Isto porque o destino a que impõe
um apenado, logo aquele indivíduo entendido como um ser anti-social, é mais revelador
da própria formação da sociedade, dos seus conteúdos autoritários ou democráticos, pois
revela o tratamento a que se destina ao outro, entendido como um inimigo.
Há uma componente histórica no debate acerca das condições carcerárias. Rusche
(1999), ao analisar a relação entre estrutura social e o sistema punitivo, recupera o debate
travado na Inglaterra no século XIX com as casas de correção voltadas à mendicância.
Esse modelo de casa de correção transformou-se num lucrativo negócio, assegurado pela
manutenção do trabalho dos prisioneiros, mesmo após o período de treinamento e, pela
“queda nas condições de vida dos prisioneiros a níveis os mais baixos possíveis” (RUSCHE;
KIRCHLEIMER , 1999: 64).
Tal princípio será incorporado pelo sistema penal atual, conhecido como less eligibility,
no qual se garante uma condição existencial para o preso inferior ao destinado ao trabalhador
livre de menor salário, como forma de se garantir um constrangimento ao cometimento
da prática delitiva.
Tal perspectiva vem gestando as inúmeras denúncias das condições carcerárias no
Brasil, marcadamente degradantes, em níveis desumanos. No Rio de janeiro foi criado em
2010 o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro20, que
vem realizando fiscalizações nas unidades penitenciárias para verificar as condições em
que os apenados se encontram e apresentam dados significativos do grau de deterioração
19 Tanto a pergunta sobre creche como a referente ao espaço destinado às mulheres apenadas no período da amamentação foram respondidas
apenas pelas mulheres.
20 “O mecanismo e o Comitê do Rio foram criados por uma lei estadual, 5778/2010, essa lei vinha implementar no Rio o protocolo facultativo
da ONU. O protocolo, que é um adendo à prevenção contra a tortura, cria uma convenção nos países signatários de implementar mecanismos
de prevenção. O protocolo também cria o subcomitê da ONU pra prevenção a tortura, ou seja, cria um sistema internacional preventivo. Esse
comitê formado por especialistas de vários países faz monitoramentos. Então, os países que aderem ao protocolo têm essa responsabilidade
e obrigação de implementar mecanismos nacionais. O Brasil até hoje ainda não implementou, ratificou o tratado em 2007 e teria até 2008
para implementar por conta do prazo. Eles apresentaram um projeto de lei ano passado, nós ficamos 5 anos discutindo um pré-projeto
de lei até apresentar o projeto federal”. (Informações concedidas pelos membros do referido comitê em entrevista concedida a equipe da
pesquisa em julho de 2012.
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que o apenado é obrigado a viver.
a) Lavatório

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Mais de 40% dos presos de ambos os regimes consideraram péssimas as condições
do lavatório nos estabelecimentos prisionais. Menos de 10% avaliaram como boas as
condições do lavatório, sendo o percentual de boas avaliações ligeiramente maior no
regime semiaberto.
b) Dormitório

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Os resultados pertinentes às condições do dormitório foram semelhantes, com mais
de 40% de presos em ambos os regimes avaliando como péssimas, e pouco mais de 7%
classificando como boas as condições desse item.
c) Aparelho sanitário
Em relação ao aparelho sanitário, a maioria dos presos de ambos os regimes considerou
péssimas as condições. Em ambos, as avaliações positivas não chegaram à 7%.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

d) Ventilação
Em relação às condições de ventilação os números também não se distanciam muito
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em relação aos dois regimes de cumprimento de pena e revelam um alto número de
avaliações ruins e péssimas.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

e) Espaço Físico
Em relação ao espaço físico, os presos em regime semiaberto avaliam melhor as
condições prisionais do que os presos em regime fechado, embora haja um alto número
que considera o espaço péssimo em ambos os casos.

Regime Semiaberto

Regime Fechado

f) Creche e espaço para gestante e lactante
Em ambos os regimes, foram extremamente altos os percentuais relacionados à
inexistência de creche e de espaços para gestantes no sistema prisional do Rio de Janeiro.
Observa-se que as duas questões referentes à creche e a espaços para gestante foram
respondidas apenas pelas apenadas mulheres. Os dados apontam para uma fragilização
dos resguardos dos direitos da mulher apenada.

Regime Semiaberto

Regime Fechado
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Regime Semiaberto

Regime Fechado

g) Banho de sol
Entre os itens que apresentaram diferenciação entre os regimes de cumprimento de
pena, o banho de sol destaca-se. No regime semiaberto, a maioria avaliou como bom o
banho de sol oferecido, seguido daqueles que o consideraram regular, somando juntos
mais de 80% da amostra.
Em torno de 17% representam o somatório dos que avaliavam péssimo, ruim ou
inexistente o banho de sol no regime semiaberto. Já no regime fechado, o banho de sol
foi classificado como bom por quase 1/4 da amostra, predominando os que afirmaram
ser regular (29,33%).

Regime Semiaberto

Regime Fechado

A soma percentual, entretanto, representa a maioria, pouco mais da metade. Mas o
somatório dos que, no regime fechado, consideram péssimo, ruim ou inexistente o banho
de sol supera 40% da amostra, ou seja, é mais do que o dobro em relação às avaliações
no regime semiaberto.
h) Atividades esportivas
Poucas diferenças, em geral, foram notadas no exame comparativo entre presos que
cumpriam pena no regime fechado e semiaberto. Uma das mais expressivas relaciona-se
à avaliação sobre as atividades esportivas.
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Regime Semiaberto

Regime Fechado

A maioria dos presos em regime semiaberto considera as atividades esportivas existentes
boas (53,78%). Em seguida, há aqueles que afirmam ser regular (21,05%). Pouco mais de 10%
dizem não haver e outros quase 10% classificam como péssimas as atividades esportivas.
Observou-se, em campo, que no regime semiaberto, em geral, permite-se aos presos
o jogo de futebol durante o dia e, diante da melhora significativa em relação à situação
vivenciada no regime fechado, as atividades são bem avaliadas. Outros informam que não
há ou são péssimas, porque são os próprios presos que organizam as partidas de futebol,
a única atividade existente.
Já no regime fechado, a proporção se inverte. A maioria das respostas aponta como
péssimas (28,29%), ausentes (22,89%) ou ruins (8,44%) as atividades esportivas. Apenas
18% as consideram boas. Essas avaliações positivas podem expressar a permissão do jogo
de futebol uma vez por semana.
A SEAP/RJ informa, entretanto, a existência de um projeto, coordenado por psicólogos,
denominado Projeto Vida (saúde integral e cidadania), que inclui atividades culturais e a
realização de um
curso da prática esportiva do KORFEBOL, modalidade esportiva de origem holandesa
cujas regras favorecem o desenvolvimento do pensamento coletivo, habilidades
colaborativas e a prática da não violência. Os monitores, pessoas presas já formadas,
desenvolvem ações como torneios de korfebol.
i) Atividades culturais

Regime Semiaberto

Regime Fechado
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Em relação às atividades culturais, a porcentagem de presos em regime semiaberto
que as consideravam boas foi quase o dobro em relação aos presos em regime fechado.
O percentual de apenados em regime fechado que compreendiam as atividades culturais
como inexistentes (39,11%) e péssimas (26%), de outro lado, superou a dos presos em
regime semiaberto que as enquadravam nessas duas categorias (31,35% e 16,25%,
respectivamente). Vale destacar que muitos respondiam às questões utilizando duas
categorias: afirmavam que determinado item era péssimo porque não existia, por outro
lado, entendiam como boa pelo simples fato de haver na unidade tal atividade.
Atendendo ao pedido de informações da equipe de pesquisa, a SEAP/RJ informou a
existência do Projeto Vida em 10 unidades do Sistema,
em parceria com outras coordenações de tratamento e escolas da Secretaria de
Educação (DIESP) que forma as pessoas presas para atuarem como monitores de
ações de saúde integral e cidadania através de atividades culturais como peças de
teatro, oficinas de leitura, cartilhas, poesias e músicas educativas.
Em relação às atividades esportivas e culturais, a SEAP/RJ também encaminhou
informações da Coordenação de Inserção Social, que afirmou sua busca por:
convênios com instituições para desenvolvimento de projetos culturais e esportivos,
a exemplo do Programa PELC, que promove a prática de esportes em torneios de
diversas modalidades, do Projeto Lutando pela Vida, um programa de disciplina
através das artes marciais, do Projeto Arte Prisional, que potencializa o talento dos
internos para a elaboração de pinturas sobre telas, entre outros, que têm recebido
destaque por sua eficácia no processo de ressocialização.
j) Atividades religiosas

Regime Semiaberto

Regime Fechado

O número de presos, tanto no regime semiaberto, quanto no fechado que avaliam como
boas as atividades religiosas nos presídios é significativo: 68,19% e 53,56%, respectivamente.
Em seguida, há os que avaliam como regular. O percentual dos que consideram inexistente
ou péssimo é ligeiramente maior entre os presos que se encontram em regime fechado
em relação aos que cumprem pena no semiaberto.
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k) Vestuário

Regime Semiaberto

Regime Fechado

Em relação ao vestuário, vale destacar que houve certo nível de incompreensão da
pergunta, que levou muitos a não responderem. Mas aqueles que entendiam do que se
tratava eram categóricos em afirmar a inexistência de fornecimento de vestuário, alegando
que as roupas que usavam eram levadas por familiares.
De acordo com os dados da SEAP/RJ, entretanto, os presos recebem um enxoval ao
ingressarem no sistema prisional, com os seguintes itens:
Calça de brim; Bermuda; Toalha de banho; Lençol; Par de tênis; Par de sandálias;
Pares de meia; Cobertor; Fronha; Travesseiro; Colchão.
Recebem ainda o Kit material de higiene pessoal, contendo: Sabonete, Papel
higiênico, Escova de dente, Tubo de creme dental.
Informa, ainda, a existência de aumento significativo de ingressos na SEAP, em razão
do término do acautelamento de presos na Polinter, desde o início do ano, e a existência
de processo de licitação em curso para adquirir uniformes e produtos de higiene pessoal
a fim de suprir a crescente demanda.
l) Alimentação

Regime Semiaberto

Regime Fechado

A alimentação é um dos itens que mais recebeu reclamações dos presos, em ambos os
regimes. A maioria a considera péssima, seguida das que afirmam ser ruim. Somados os
percentuais, configuram mais de 70% da amostra pesquisada. Outros quase 20% em cada
regime avaliam como regular a alimentação fornecida. Menos de 5% disseram ser boa.
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Regime Semiaberto

Regime Fechado

O Subcoordenador do Nuspen destacou ainda que muitas vezes os atores do direito
percebem uma situação pior e insalubre sobre a prisão do que aquela apontada pelos presos:
As vezes, a gente vê problemas que os próprios presos já estão habituados
com aquela situação. Boa parte das unidades prisionais são antigas, então, tem
problemas de falta de ventilação, as celas de modo geral são úmidas, escuras... Tem
o problema da superlotação que é um problema que desde que eu entrei aqui em
2004, a gente nunca enfrentava. Por ter parte dos apenados, cerca de 10 mil sob a
administração da secretaria de segurança pública. E a gente não teve construção
de vagas em um número equivalente. Hoje a gente tem uma quantidade de prisão
diária de 140 a 150.
Interessante comparar as informações sobre a percepção dos presos sobre as condições
da prisão e a avaliação feita pelo CNJ sobre as condições das unidades penitenciárias.
Os dados estão disponíveis no site do CNJ do sistema geopresídios referentes aos
estabelecimentos penitenciários do Rio de Janeiro e o que se percebe é uma contradição
entre as análises do CNJ sobre a qualidade dos estabelecimentos e a opinião dos apenados.
Para o CNJ os estabelecimentos penais do RJ em sua maioria são tidos como com boas
e excelentes condições. Esse quadro, entretanto, não foi observado pela equipe durante a
pesquisa de campo nas 24 unidades prisionais no Rio de Janeiro, tampouco na avaliação
dos presos durante a aplicação do questionário.
Deve ser destacado que não foi identificado no sistema geopresídio do CNJ quais os
padrões e qual a forma feita de classificação das condições da prisão.

3.3. RESULTADOS DA PESQUISA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
No estado da Paraíba, a população carcerária por 100 (cem) mil habitantes totaliza
213,58 em 2010. O levantamento de dados do InfoPen demonstra que no mapeamento
acerca da situação carcerária, produto das informações repassadas pelos próprios estados,
na Paraíba apenas as informações referentes ao Tratamento Prisional foram totalmente
preenchidas.
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Até o ano de 2010, o total de presos/internados no Estado era de 8.052 indivíduos.
Dentre esses, 7.593 eram do sexo masculino e 459 do sexo feminino.
No levantamento da quantidade de leitos disponíveis no sistema penitenciário da
Paraíba, verificou-se que não há nenhum leito psiquiátrico, em que pese haver 93 pessoas
condenadas ao cumprimento de medidas de segurança do tipo internação.
Tendo em vista a ausência de preenchimento dos dados referentes à capacidade do
sistema prisional e o número de vagas no sistema penitenciário, não foi possível verificar
através do sistema Infopen se há excesso de pessoas presas em relação à capacidade do
sistema prisional. Entretanto, foram obtidos dados do CNJ sobre a capacidade de presos
por unidades e o número de presos existentes em cada unidade.
No último relatório do Conselho Nacional de Justiça no II Mutirão Carcerário do Estado
da Paraíba21 , realizado entre os dias 12 de janeiro e 25 de fevereiro de 2011, foi apontado
que, em visitas a alguns estabelecimentos penais, a Paraíba possui “o problema da
superlotação da grande maioria das casas prisionais do estado”.
De acordo com o mesmo relatório, o Estado possuía 5.500 (cinco mil e quinhentas
vagas) para 8.500 (oito mil e quinhentos) presos em 2011. Tais dados apontam para uma
deficiência das informações do InfoPen em relação à realidade prisional do Estado da
Paraíba, que se reflete na inconsistência dos dados nacionais.
Esse cenário de superlotação acentua as péssimas condições do cárcere e a sistemática
violação aos Direitos Humanos das pessoas encarceradas. De acordo com os últimos dados
fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária (GOVERNO, 2012), em maio do
ano corrente a população carcerária da Paraíba contava com 8.693 pessoas, sendo 8.088
do sexo masculino e 605 do sexo feminino, destes 4.112 encontram-se em penitenciárias
localizadas na cidade de João Pessoa.
Nesse sentido, o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – INFOPEN do
Ministério da Justiça (BRASIL, 2012) informa, com base em dados de dezembro de 2011,
que na Paraíba a capacidade do Sistema Prisional é de 5.394 (cinco mil, trezentos e noventa
e quatro) vagas o que de plano já implica na observação de superpopulação carcerária e
um quadro alarmante de violação aos Direitos Humanos.
As condições de um cárcere superlotado violam cotidianamente os Direitos Humanos
daqueles e daquelas que se encontram encarcerados, com reflexos diretos não apenas
nas condições da estrutura, mas no próprio exercício de direitos garantidos na LEP como
saúde, higiene e condições materiais.
Implicam também em violações a princípios constitucionais relacionados ao Direito
Penal e Processual Penal, como afirma Rolim tal prática evidencia a inexistência de “um
21 Disponível em: http://www.cnj.jus.br/images/programas/mutirao-carcerario/relatorios/paraiba_final.pdf.
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processo de individualização das penas” (2007: 78).
Segundo o Relatório sobre a situação de direitos humanos no Estado da Paraíba de
2003 (RELATÓRIO, 2005), as condições as quais os apenados eram submetidos eram
degradantes:
Uma grande maioria dorme no chão, sem colchão e sem lençol, e nas celas de
isolamento, a situação é ainda pior, porque ainda ficam sem roupas, como consta na
Carta denúncia de junho de 200222 . (...) Em uma outra visita realizada por uma equipe
da Pastoral Carcerária e dois Procuradores da República ficou constatada a seguinte
situação: “A cela de castigo (isolado) e reconhecimento funcionam no mesmo espaço. Lá
se encontravam cinco apenados, inclusive um com cirurgia do tórax recente (menos de
um mês), dormindo no chão. Este reclamava de dores e mostrava a cirurgia com edema.
(...) Os apenados reclamavam do tratamento de alguns agentes penitenciários que muitas
vezes chegam embriagados durante a noite gritando e torturando sem motivo algum. Um
apenado informou que estava de castigo porque pediu um remédio para dor. Ao serem
indagados sobre a comunicação com o mundo exterior, os apenados falaram que quando
estão no isolado não recebem visitas nem podem escrever para ninguém. A família só
fica sabendo do isolamento quando é avisada na portaria da penitenciária. Foi informado
também que as correspondências são lidas pela direção, antes de serem enviadas para o
correio e as que chegam, antes de serem entregues aos apenados23”. Igual situação tem
sido observada na maioria dos presídios do estado.
No mesmo relatório constam ainda denúncias acerca das rebeliões e das reivindicações
da população carcerária, que se demarcam por melhores condições prisionais, garantias
dos direitos dos presos com relação à visita familiar, fim dos maus tratos, concessões dos
benefícios estabelecidos na LEP, dentre outras. (RELATÓRIO, 2005).
Seis anos depois deste primeiro relatório, um novo será apresentado informando que
poucas mudanças ocorreram no sistema carcerário ampliando, por outro lado, a violência
nos presídios (RELATÓRIO, 2009).
Durante a realização da pesquisa outras rebeliões aconteceram no mesmo sentido,
tanto nos presídios PB1 e PB2 como no Roger, o que aponta para o fato de se ter ainda no
sistema prisional da Paraíba uma situação de crise não resolvida com relação às condições
sub-humanas em que se encontram os apenados.
A recente rebelião ocorrida no decorrer da pesquisa nos presídios teve, de acordo com
informações disponibilizadas na mídia, assim como relatadas pela Pastoral Carcerária,
como motivação: o atraso nos processos penais (APÓS, 2012), assim como as condições
22 Documentos expedidos em 16/10/1996; Carta-denúncia de Patos de 18/04/1999; Relatório de 01/09/2000; Relatório de 17/07/2002; Carta
denúncia de 11/06/2002.
23 Relatório da visita à Penitenciária de segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão por uma equipe da Pastoral Carcerária e representantes
da Procuradoria Regional da República.
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do cárcere. Segundo a Pastoral Carcerária (BOSCO, 2012) as razões da rebelião incluem
demandas como respeito à dignidade do preso, alimentação e o direito às visitas.
Alguns aspectos desse conflito puderam ser levantados pela pesquisa, não somente
a partir da realização do trabalho de campo, mas também de acontecimentos que
tangenciaram a realização da presente investigação. Os principais, já mencionados neste
relatório, foram a rebelião de presos deflagrada durante os meses de realização da pesquisa
e a crise instaurada em meio à elaboração do Relatório de Visita do Conselho Estadual de
Direitos Humanos da Paraíba, realizada na Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu
Gonçalves de Abrantes, no dia 28/08/2012.
A situação trouxe sérias consequências para o desenvolvimento da pesquisa no Estado
da Paraíba, especialmente no que tange à realização do trabalho de campo nas unidades
prisionais. Ocorre que as situações de tensão no sistema prisional da Paraíba, agravados
no ano de 2012, prejudicaram sobremaneira o ingresso dos pesquisadores no cárcere. Como
consequência, os dados relacionados à aplicação de questionários na Paraíba devem ser
lidos com a referida advertência.

3.3.1. Perfil socioeconômico dos presos no estado da Paraíba
Inicialmente, com relação ao Estado da Paraíba, diferentemente do Estado do Rio de
Janeiro, não foi possível manter a aplicação de questionários aos presos em numérico
correspondente ao cálculo amostral realizado previamente para a definição da mesma. O
número de presos, portanto, foi inferior ao ideal, correspondente a 110 indivíduos.
Por esse motivo, optou-se por trabalhar com fontes secundárias, como os dados do
Infopen sobre o perfil socioeconômico dos presos, decorrendo daí o uso das informações
obtidas pela aplicação dos questionários sobre a situação jurídica, como forma de ilustrar
os graves problemas vivenciados pelos presos no Município de João Pessoa, o que será
apresentado no tópico seguinte.
O sistema Infopen revela que na Paraíba a maioria da população carcerária é composta
por pessoas jovens negras e pardas e com baixa escolaridade, esse perfil se assemelha
muito aos presos do estado do Rio de Janeiro.

3.3.2. Trajetória processual
Nessa parte do relatório serão sistematizados os dados sobre a situação jurídica
relatada pelos 110 presos do Município de João Pessoa, que responderam ao questionário
formulado pela equipe da pesquisa. Nesse sentido, importa dizer que os dados serão
expostos em números absolutos.
Optou-se por destacar as situações de violações de direito, isto porque apesar de não
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se obter o numérico amostral, a existência de relatos dando conta da precarização do
sistema carcerário da Paraíba por si só já seriam relevantes. Assim, esse tópico é dedicado
a trazer à baila situações exemplificativas de violação de direitos, que podem contribuir
com a compreensão do atual momento social, político, histórico e econômico da Paraíba,
no que diz respeito ao sistema carcerário do Estado.
Esses relatos foram cotejados com as informações obtidas em entrevistas com pessoas
que atuam no sistema carcerário como Defensores Públicos, Assistentes Sociais, entidades
de Direitos Humanos dentre outros. Foram analisados também os dados oficiais por meio
das informações disponíveis no Infopen.
De acordo com a relação entre o número de presos com o tipo penal do delito cometido
percebe-se que os crimes com maior incidência são respectivamente: homicídios (692
presos), roubo (510 presos), furto (504 presos), tráfico de drogas (380 presos), Porte Ilegal
de Arma de Fogo de Uso Permitido (210 presos), e Estupro (141 presos).
Um dos aspectos abordados na pesquisa foi a verificação do quantitativo de apenados
que responderam ao processo em liberdade, como forma de se verificar se o princípio
da presunção da inocência vem sendo adotado em nosso sistema judicial. No Município
de João Pessoa, dentre os indivíduos que responderam ao questionário: 79 afirmaram
que não responderam ao processo em liberdade em contrapartida 29 afirmaram que
responderam em liberdade.

3.3.3. Violência física intramuros
Um dos pontos que mais preocuparam na produção da pesquisa estava na verificação
da integridade física do apenado dentro das unidades penitenciarias, em especial no
caso da Paraíba onde se veem com frequência denúncias de violência prisional, objeto
de fiscalização pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos, dentre outras instiuições.
Em 2009, em visita ao presídio do Roger que abriga tanto presos provisórios como
condenados24 , as seguintes irregularidades foram encontradas: constrangimentos na visita
íntima indiscriminada25 (mulheres juntas eram obrigadas a ficarem nuas e realizarem
agachamentos diante de espelhos por agentes carcerárias); queixas de maus-tratos e
tortura; denúncias de desvio de execução; marcas de tiros nas paredes de celas utilizadas
para isolamento; denúncias de presos com mais de 30 (trinta) dias no isolamento e com
tuberculose; presos com marcas de espancamento e tortura e esgoto aberto e entupido.
Em 2010, outra visita foi realizada no mesmo estabelecimento e as mesmas queixas foram
encontradas (RELATÓRIO, 2010).

24 No último levantamento da pesquisa em novembro de 2011 a Penitenciária Modelo Des. Flóscolo da Nóbrega (Róger) contava com 130
presos condenados.
25 Violação direta à Lei Estadual nº 6.081/2000 que proíbe a revista íntima indiscriminada nos estabelecimentos penais, assim como à
Resolução de nº 01/08 do Conselho Estadual dos Direitos Humanos que recomenda o cumprimento da lei pelo Estado.
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A situação de violência nos presídios paraibanos não é um fenômeno recente. Em
2006 já constava do relatório realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias
da Câmara dos Deputados Situação do Sistema Prisional Brasileiro (CAMÂRA, 2006) um
quadro de espancamentos e outras retaliações ilegais após tentativas de fuga e rebeliões;
destruição de objetos pessoais dos presos ou/e eletrodomésticos (rádio, TV e ventiladores);
tortura com chicotes, tiros de balas de borracha e balas de chumbo; falta de atendimento
médico, inclusive psiquiátrico; condições carcerárias precárias com falta de funcionários.
O quadro de barbarização no campo da segurança pública na Paraíba levou em 2009 ao
Ministério Público Federal ameaçar com intervenção federal diante do extermínio de exapenados, que apontavam para os vínculos entre o corpo funcional a grupos de extermínio26.
Esse processo de barbárie torna-se mais perverso na medida em que o extermínio
se volta para o apenado que está no regime semiaberto e aberto, portanto, àqueles que
se encontram na proximidade do gozo da liberdade: “Aqui (…) pra você começar a ganhar
a liberdade, é você tem que perder a vida. Essa é uma realidade que é assustadora. É
preferível uma vida de cão no regime fechado do que começar um processo de progressão
de regime e ser assassinado”27.
Em meio à pesquisa, o representante da Defensoria Pública revelou que existe tortura
nos presídios e que tem atuado na prevenção destas, mas não informou se atua na apuração
destes crimes. Segundo o representante:
[...] de 3h da manhã eu recebo um telefonema de uma mãe de um preso, por que quer
queira, quer não, lá dentro tem celular, não adianta. Eles querem dizer que não tem, então
eles telefonam para a família, que estão sofrendo lá dentro, apanhando, então a família
liga pra mim imediatamente, eu só espero que amanheça o dia e estou ligando pro diretor:
“Olha, pavilhão tal, cela tal, tem um preso que sofreu maus tratos a noite inteira”, e ele
diz: “Como foi que a senhora soube disso?”, “Não me pergunte, que você sabe. Eu quero
providências, tira o preso de tal cela e coloca no seguro”. Então, nós damos assistência
permanente. Por meu intermédio, que eu estou gerenciando, eu já ligo para [...] os meus
colegas: “Presta atenção que no presídio tal tem um preso passando maus tratos, fale com
o diretor e procure tirar”. Já ligo pra o diretor daquele estabelecimento. Olha, Silvio Porto,
no pavilhão 17 tem um preso que foi torturado, tira do 17 e bota pro 16 que é o pavilhão
do seguro (Entrevista – Defensoria Pública).
Em outra passagem da entrevista destaca mais uma vez a atuação da Defensoria
Pública que atua com a família dos apenados nas denúncias dos casos de tortura. Afirma
que nestes casos, para proteção do preso, comunica ao Juiz da Execução Penal e este
autoriza o pedido de transferência.
26 Matéria Matança de ex-presidiários: Estado descumpre compromisso e MPF ameaça pedir intervenção federal, publicada em 13 novembro
de 2009. Acessível em http://soltandooverbo.com.br/13/11/2009/matanca-de-ex-presidiarios-estado-descumpre-compromisso-e-mpfameaca-pedir-intervencao-federal/
27 Entrevista com representante da Pastoral Carcerária.
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Um dia desses eu cheguei lá no PB1, mandei chamar um preso que eu sabia que
tinha sido torturado, a família me disse. Mandei chamar o preso, aí mandaram outro com
o nome, mesmo nome, mas o sobrenome diferente. Aí ele chegou e eu disse: “Não, não
é você que eu quero não. O cara que eu mandei chamar tem o seu nome, mas tá todo
quebrado”. Chamei o diretor e disse: “Não é esse o que eu quero falar não senhor, o que
eu quero falar tá no pavilhão tal, tal e tal, não é esse não”. “Ah, a senhora me desculpe,
deram o nome errado”. Esperei 40 minutos, que fossem dar banho nesse cara, que fossem
dar massagem, vestiram ele de manga comprida. Quando ele chegou, eu disse: “Levanta
a camisa”, e tava todo roxo. “Diga o que foi que houve. Não tenha medo não, tô eu e você
aqui.” E o agente assim em pé. “Tá com medo do agente? Foi esse que bateu em você?
Pode falar. Eu vou tirar você daqui hoje. Pode ficar tranquilo que eu vou tirar você daqui
hoje (Entrevista – Defensoria Pública).
Um dos desafios na questão carcerária na Paraíba reside justamente no processo
de investigação e apuração das denúncias de tortura. Nos processos analisados para a
pesquisa, apesar de alguns fazerem referência à denúncia de maus-tratos e tortura, não
há indícios de apuração concreta destes crimes por parte do Judiciário. O que significa
um silenciar do sistema judicial à integridade física do apenado.
Recentemente, em período próximo ao fechamento do presente relatório, foi publicado
o Relatório de Visita do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba (2012)28 , A
fiscalização teve início a partir do recebimento de denúncias com relação à prática de
tortura e maus tratos na referida unidade prisional.
A situação relatada pelo CEDHPB não foi muito diversa dos relatos de violação de
direitos humanos apurados nas citações anteriores. A situação agravou-se ainda com as
tentativas de obstrução do trabalho da equipe de fiscalização, realizadas por partes dos
agentes públicos em serviço na Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves
de Abrantes.
Além de tentar impedir a entrada da equipe ao interior da Unidade Prisional, que para
garantir a fiscalização realiza visitas sem hora marcada, decorrendo da necessidade de
apuração surpresa nas unidades em que há suspeita da prática de tortura, os agentes
penitenciários recusaram-se a acompanhar a equipe durante o ingresso nas celas. A visita
foi orientada então a partir do contato com os próprios apenados, que relataram situações
degradantes a que estavam submetidos e também indicaram aos membros do Conselho
a localização dos presos que se encontravam em situação de isolamento.
Diante das impossibilidades criadas pelo poder público da unidade prisional, os membros
do Conselho, sem o acesso aos apenados isolados, solicitaram que os próprios presos
28 Visita realizada na Penitenciária de Segurança Máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes, em João Pessoa (PB), no dia 28/08/2012, com
a participação do Padre João Bosco Francisco do Nascimento (Pastoral Carcerária – Presidente do CEDH/PB), de Guiany Campos Coutinho
(Pastoral Carcerária), Lídia Ribeiro Nóbrega (Defensoria Pública da União), Valdênia Aparecida Paulino (Ouvidoria de Segurança Pública do
Estado da Paraíba), Maria Nazaré Zenaide (Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba) e Socorro Targino
Praxedes (Fundação Margarida Maria Alves).
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tirassem fotos com a máquina fotográfica pertencente à equipe, que lhes fora entregue
pela área de ventilação das celas.
As imagens por si só revelam as condições sub-humanas a que os apenados da Paraíba
estão sendo submetidos revelando que independente de haver violência física, está, a
violência, marca a situação prisional.
Ao terminarem o trabalho, os membros do Conselho foram ainda detidos por cerca de
três horas pelos policiais presentes, sem serem informados dos motivos e da origem da
ordem, situação contornada apenas após contato com um Promotor de Justiça.
Diante desse quadro, um importante aspecto da pesquisa foi o levantamento através
da aplicação dos questionários aos apenados sobre o tema da violência. Nesse aspecto,
diante do quadro geral do sistema carcerário do estado da Paraíba, cuja gravidade vem
sendo veiculada pela mídia, embora não haja representação estatística prevista no início
da pesquisa, as respostas dos 110 apenados possuem o condão de demonstrar o quadro
estrutural do sistema carcerário.
Não obstante, haver um numérico significativo dentre os apenados que responderam
negativamente às perguntas sobre violência, tais respostas devem ser mediadas diante do
reconhecimento de que a própria noção de violência se estrutura de forma diferenciada,
fazendo com que muitos apenados não percebam no seu cotidiano com o poder público
uma relação de dominação e violência.
É preciso que se diga que um dos apenados que respondeu ao questionário apresentava
lesão permanente na vista e denunciou que tais ferimentos ocorreram em face de socos
e coronhadas dadas em seu no rosto por agentes do Geraldo Beltrão enquanto estava
algemado, sendo um demonstrativo das complexas redes que se constroem gestando
invisibilidades e omissões nas apurações das denúncias de tortura por parte do sistema
judicial.
As questões sobre a integridade física e mental do apenado se dividiram em modalidades
de violência, seguidas da pergunta referente ao agressor.
Dentre os que responderam positivamente a terem sofrido agressão verbal, há uma
equivalência numérica com relação ao agressor ser outro preso e/ou agente penitenciário.
Apesar das muitas denúncias ao longo da última década acerca da violência do sistema
carcerário da Paraíba, o número de apenados que responderam ter sofrido alguma agressão
física foi pequeno: um total de 22 apenados no universo de 110 apenados.
Muitos fatores podem ter contribuído para esse numérico: o impedimento do acesso da
equipe de pesquisa nas unidades de segurança máxima (onde ocorreram as rebeliões); o
fato de não ser garantido 100% de anonimato dos apenados ao responderem, na medida
em que os locais destinados pelas autoridades das unidades penitenciárias permitia um
controle; o receio do apenado em responder e, não se descarta, a hipótese de que o grupo
de apenados que respondeu, de fato, não tenha sofrido agressão física.
Com relação ao agressor, as respostas dividem-se entre ser um outro preso (7 apenados)
e agente penitenciário (11 apenados).
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Também foi analisada pela pesquisa a ocorrência de agressão sexual nos estabelecimentos
prisionais. No entanto, todos os presos que responderam ao questionário afirmaram que
não sofreram nenhum tipo de violência sexual. Há que se ressaltar que este é um tipo de
violência, em geral, de difícil averiguação. O tabu em que, normalmente, estão envoltas as
agressões sexuais, parte também das vítimas que a partir de um mecanismo de bloqueio
podem se negar a denunciar as mesmas.
No entanto, há que se dizer que comparativamente aos dados obtidos no Rio de Janeiro,
nesse aspecto ocorreu uma similitude, pois também não houve resposta positiva para a
ocorrência de agressão sexual no RJ.

3.4. RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DE PROCESSOS NAS VEPS
DO RIO DE JANEIRO E DA PARAÍBA
A pesquisa de campo realizada na Vara de Execução Penal do Rio de Janeiro e na
Paraiba permitiu que se traçasse uma diagnose do seu funcionamento. Muitos aspectos
analisados estão presentes no recente relatório final produzido pelo Mutirão carcerário
do Conselho Nacional de Justiça.
Nesse sentido, a pesquisa nos processos foi orientada tendo como base analítica
um roteiro em que se buscava registrar de forma manuscrita os andamentos e as
fundamentações judiciais em diversos momentos processuais: fase de progressão, se
houve regressão, concessão de comutação ou indulto, trabalho e educação extramuros,
processos disciplinares, enfim, um conjunto de informações que permitiriam traçar a
atuação dos operadores na vara de execução penal. No entanto, a equipe se deparou com
ausências de informação, refletidas nas tabelas com várias informações em aberto.
Assim, para apresentação dos dados obtidos dividiu-se em tópicos dos pontos que,
de acordo com a pesquisa empírica, se apresentaram como problemáticos na execução
penal no que se refere à atuação do sistema judicial.

3.4.1 Ausência de linearidade temporal. Ausência sequencial das
folhas. Perda de informações.
No Rio de Janeiro foram analisados 129 processos judiciais sorteados de forma aleatória
a partir de listagem do total de processos fornecidos pela Vara de Execução Penal do
Rio de Janeiro. Destes processos, 10 se referiam a apenadas do sexo feminino. Do total
de processos examinados, 91 se referiam a condenados que cumpriam pena em regime
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fechado, 20 ao semiaberto e 18 do aberto29.
Na Paraíba foram analisados 62 processos judiciais sorteados de forma aleatória a
partir de listagem do total de processos fornecidos pela Vara de Execução Penal de João
Pessoa. Destes processos, 4 se referiam a apenadas do sexo feminino. Do total de processos
examinados, o sistema da VEP classificava 29 referidos a condenados que cumpriam pena
em regime fechado, 30 no regime aberto e 04 no regime semiaberto.
A primeira observação a ser travada com relação aos processos que tramitam nas
VEPS do Rio de Janeiro e da Paraíba está na ausência de linearidade dos andamentos
processuais decorrente de vários fatores como perda de peças, atrasos na juntada de
peças, etc. Essa ausência de rigor na narrativa processual, tal qual o efeito cascata, afeta
toda a dinâmica processual sendo absolutamente prejudicial às garantias do apenado.
Isto porque a ausência de linearidade não permite ao cartório, ao juízo e à defesa
seguir o rumo do processo e garantir que em cada fase haja a concessão dos benefícios
ao apenado em tempo razoável 30.
Essa característica do processo na VEP, que de forma diversa do juízo criminal comum,
não segue uma linha temporal impede a própria democratização do processo, na medida
em que os atos judiciais não podem ser objeto de controle frequente dos interessados,
gestando no campo judicial a mesma invisibilidade que se percebe quando se discute o
sistema carcerário.
É possível pensar, então, se no plano da gestão judicial há um acompanhar da percepção
social estigmatizadora do ser social que comete o delito. Em outras palavras, se reproduz
na administração judicial a mesma perspectiva com relação ao apenado: se o olhar sobre
o indivíduo que comete o delito é rebaixador, entendido como um transgressor (bárbaro),
perdendo o estatuto de cidadão, logo, destinado ao suplício corporal (FOUCAULT, 1987), não
causa espécie que venha a ser alocado em espaços degradantes como o são as unidades
prisionais, nem mesmo que a atuação jurisdicional seja de má qualidade.
O diagnóstico do Mutirão carcerário do CNJ aponta para essa preocupação de se manter
uma prestação jurisdicional qualificada, daí orientar:
(…) a necessidade permanente de capacitação dos servidores que trabalham junto
à Vara de Execução Penal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem
o que, por mais capacitados os magistrados fluminenses, a prestação do serviço
jurisdicional, ao final, não atingirá os seus almejados resultados. Pelo contrário,
29 A tabela com o número de referência e o do processo estão no anexo. Para a análise no presente tópico utilizaremos o número de
referência estabelecido pela equipe.
30 Essa ausência linearidade permite a ocorrência de fenômenos abissais como o acompanhado em um dos processos analisados, que
além da demora da decisão decorrente do percurso que o processo vivencia na vara de execução há o requerimento da Defensoria para a
progressão para o regime aberto, visto o apenado se encontrar no regime semiaberto, opina o MP pela progressão ao regime semiaberto
tendo o magistrado deferido de acordo com a promoção do Ministério Público, logo, concedeu a progressão para o semiaberto. Diante do
absurdo da decisão, a Defensoria requer a reconsideração diante do fato do apenado já se encontrar no gozo do regime semiaberto.
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ter-se-á uma prestação de serviço público de má qualidade ou péssima qualidade,
dados os equívocos e erros frequentemente constatados (CNJ, 2012: 10. Grifo nosso).
Essa ausência de linearidade, com perdas de informações no decorrer da ação de
execução, faz com que se encontre processos ainda ativos no cartório da VEP apesar da
extinção punitiva pelo seu integral cumprimento, como no caso 97 do Rio de Janeiro em
que consta desde 20/07/06 a informação do patronato Magarino Torres da extinção da pena
e o processo continua na lista do cartório como ativo em 23/02/12 (data da realização da
consulta pela equipe de pesquisa)31 .
No relatório final do mutirão do CNJ há um ponto referente a esse aspecto da “ausência
de um sistema informatizado de gestão eficiente do processo”, que traça um paralelo
entre as debilidades no controle da informação e, por óbvio, das garantias processuais
do apenado:
Essa grave deficiência do sistema informatizado traz como consequência a
impossibilidade de os servidores de cartório realizarem um controle de previsão de
benefícios. Logo, o apenado só é beneficiado com progressões, livramento condicional
e assim por diante se houver pedido da defesa ou, raramente, do Ministério Público
(CNJ, 2012: 09).
Nos processos da Paraíba havia diversos processos a ausência de peças importantes
para a própria tramitação processual normal, e alguns deles, a exemplo do processo de
número 334557497.2004.815.2002, consta registro no sistema de somatório de penas
divergente dos dados presentes nas sentenças, causando insegurança quando a estas
informações.

3.4.2. Atraso para transferência à unidade adequada ao regime
inicial
Apesar da pesquisa na VEP priorizar o andamento processual na fase de execução,
o roteiro de análise processual trazia algumas questões da primeira fase. Dentre elas,
estava a verificação do tempo entre a Carta de Execução de Sentença (CES) provisória e a
transferência do apenado para unidade prisional correta ao regime inicial da condenação.
Essa preocupação decorreu da verificação de que os apenados ficam muito tempo na
unidade em que estavam como presos provisórios (em alguns casos esse tempo chega
há completar 1 ano) ainda que tenham sido condenados ao regime semiaberto. Como no
caso de nº 91 em que consta nos autos a informação de que a unidade em que se encontra
o apenado é a errada em 06/08/08, o MP requer em 28/08/08 a transferência e a mesma
31 Essa manutenção de processos ativos, em que pese a extinção punitiva, fez com que a equipe se deparasse com uma diferença de números
de apenados entre os dados fornecidos pela VEP e os dados da SEAP.
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só vem a ocorrer em 16/01/09.
Ou mais grave como no ocorrido no caso de nº 97 do Rio de Janeiro, onde o apenado
(sentenciado em 17/12/02) terá o requerimento de transferência para unidade compatível
realizado pelo MP em 26/03/04, a Defensoria Pública comunica em 06/04/04 que o
apenado ainda se encontra na unidade incorreta e apenas em 18/05/04 o juízo determina
a transferência imediata.
Torna-se urgente criar um mecanismo que acelere a ida do apenado para a unidade
compatível da sua condenação, representando um dos maiores ataques às garantias
constitucionais e à LEP a manutenção do apenado em unidade carcerária provisória,
especialmente aos condenados no regime semiaberto que tiveram negado seu direito de
apelar em liberdade.

3.4.3. Centralização processual da Vara Única de Execução Penal
no Rio de Janeiro e na Comarca de João Pessoa
Esses casos não são isolados e compõem rotineiramente o cotidiano da VEP, revelando
a necessidade de se alterar a sistemática de organização da vara de execução e mesmo
a manutenção de uma vara única de execução penal no município do Rio de Janeiro com
abrangência estadual.
O próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apresenta dados estatísticos que dão
conta do andamento processual na Vara de Execução Penal nos anos de 2010 e 2011. De
acordo com a estatística apresentada no ano de 2010 há um volume no setor de protocolo
de 277.55732 peças, e no ano de 2011 esse número sobre para 295.085 peças. São volumes
intensos para uma vara que centraliza todos os processos de execução.
No caso da VEP de João Pessoa possui 5.362 processos ativos, compartilhando da
mesma realidade de outras Comarcas, com a existência de apenas uma vara de execução
penal, o que resulta na redução do tempo de trabalho por processo e consequente acúmulo
de demandas e demora referente à concessão de benefícios.
Tal fato também é relatado no Mutirão Carcerário na Paraíba onde é constatado que
em face “do elevado número de processos que presentemente tramitam na vara e do
reduzido número de funcionários, a instalação da outra vara é medida que se impõe de
forma urgente” (2010:15).
Muitos dos entrevistados colocam que a morosidade da justiça na Paraíba se dá em face
do excesso de processos e ausência de pessoal. Existe em lei a previsão de uma segunda
vara de execução penal, mas não há a efetiva instalação da mesma.
32 Os números apresentados não mencionam o movimento do protocolo com relação a outros procedimentos como as petições de arquivamento
e/ou de desarquivamento, o que representa um volume maior de movimentação cartorária.
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A ausência de pessoal implica diretamente na demora de respostas dos benefícios de
execução penal. Consequentemente, tais fatores implicam em um considerável aumento
no tempo de permanência no sistema penal por parte daqueles que não arcam com uma
defesa particular e que muitas vezes não tem representação alguma junto à Vara de
Execução Penal.
A situação foi relatada pelo Mutirão Carcerário realizado pelo CNJ na Paraíba, segundo o
qual era alto o numérico de pessoas cuja pena havia sido extinta por cumprimento, mas que
se encontravam ainda encarceradas, dada a desorganização ou mesmo ausência de dados
e a incongruência de informações entre a VEP e a Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária, somadas à carência de representação destes apenados perante o juízo.
Nas entrevistas realizadas com os representantes da Defensoria Pública Estadual,
Pastoral Carcerária, Ministério Público Estadual, Conselho Penitenciário e com as
Assistentes Sociais atuantes nas Comissões Técnicas de Classificação e Triagem de três
unidades prisionais, verificou-se que é unânime a opinião de que o funcionamento da VEP
é deficitário devido à falta de serventuários.
Durante o período da pesquisa passaram pela VEP de João Pessoa cinco juízes, motivo
pelo qual a equipe sempre necessitou reapresentar a pesquisa e estabelecer um contato
inicial a cada permuta. Essa constante substituição de juízes na VEP, além de dificultar a
pesquisa, compromete o próprio andamento da vara, especialmente porque, muitas vezes,
o juiz responsável precisou assumir mais de uma vara simultaneamente.
A demanda maior do que o juiz pode suprir culmina também na ausência de inspeções
aos estabelecimentos prisionais (o que ocorre não apenas com o magistrado, mas também
com o promotor e com o presidente do Conselho Penitenciário), apesar do estabelecido
na LEP.
Essa relação fica evidenciada quando se recupera a informação do local de residência
do apenado antes da sua prisão.
Do total de processos analisados, 28 residiam no
Município do Rio de Janeiro e 49 eram de fora do Rio de Janeiro (sendo 3 de outros Estados
da Federação). Em 52 casos, não foi possível obter a informação nos processos.
Não se trata de uma questão menor a manutenção de uma vara única de execução penal
no Rio de Janeiro, pois, no concreto, acaba por representar o impedimento do apenado a
direitos garantidos na LEP, em especial pela manutenção de um imaginário do operador
de que residir em comarca diferenciada do local onde ocorre a execução, propiciaria um
deslocamento maior servindo de incentivo para o apenado evadir, o que enseja a negação
do acesso ao direito.
Um exemplo nesse sentido é o caso nº 86 do Rio de Janeiro em que o MP se opõe ao
requerimento de visita periódica à família sob o argumento de que “o apenado pretende

92

pensando_44 alterado.indd 92

18/02/2013 17:45:46

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

visitar sua genitora em outra comarca, distante do local em que se cumpre a pena”. Com
o mesmo argumento o juízo indefere o pedido, pois “assiste razão ao MP quanto ao pleito
de VPL”.
Nesse ponto pode-se dizer que há uma dupla punição imposta ao apenado: a) a pena
em si aplicada e b) o isolamento imposto pela localização distanciada do local de origem
gerando os impedimentos, inclusive, para a visita familiar, contrariando o estabelecido na
LEP que assegura a presença familiar como forma de se garantir não apenas a reinserção
do apenado no meio social, como garantir penas não cruéis como o é ao se isolar o individuo
na estrutura celular prisional.
A existência da vara única afeta todo procedimento na vara de execução penal. No caso
93, por exemplo, a Defensoria Pública impetra habeas corpus em outubro de 2005 para
ver concedida a progressão para o regime semiaberto, cujo requerimento havia ocorrido
em dezembro de 2004 sem que houvesse apreciação do pedido.

3.4.4. Ausência no decorrer da execução penal de cálculos
atualizados
Um dos aspectos graves observados na VEP no Rio de Janeiro e na Paraíba é ausência
de cálculos frequentes de pena a cumprir, importando em uma falta de controle do tempo
de pena, se impondo dessa forma para o apenado tempo de reclusão maior do que o
estabelecido na condenação.
Essa ausência de contabilidade atrasa mais as decisões judiciais, posto que para
haver a concessão de qualquer benefício torna-se necessário o cômputo da pena. Assim,
o processo vivencia uma circularidade dentro do cartório com idas e vindas ao setor
de cálculo sempre que houver discordância entre os cálculos apresentados, seja pela
promotoria, seja pela Defensoria.
No relatório estatístico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos anos de 2010 e
2011 consta a informação de que no período de 2010 foram realizados 26.391 cálculos de
pena pelo computador e 1.484 cálculos realizados manualmente, desses 13.374 foram
homologados. No período de 2011, são 31.217 cálculos realizados pelo computador e 1.484
manualmente, tendo sido homologados 18.137 cálculos. São números pequenos diante
do volume de apenados centralizados na vara única.
Ressalta-se o baixo cômputo nos dois anos analisados pelo TJ/RJ de cálculos referentes
à remição por trabalho e estudo, bem como, comutação. No ano de 2010, tem-se o cálculo
por remição decorrente de trabalho num total de 1.150, por estudo 177 e por comutação,
um total de 318. Já no ano de 2011, os dados são: remição por trabalho: 957, por estudo:
206 e comutação: 3131.
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O volume de cálculo para tais benefícios é muito pequeno diante da demanda e
pressupõe a permanência do apenado no sistema carcerário além do tempo devido. Essa
foi uma das preocupações do Mutirão do CNJ ao realizar a vistoria no cartório da VEP do
Rio de Janeiro, momento em que detectou um baixo índice de comutação e indulto:
Observou-se que, na grande maioria dos processos de execução penal, a quase
inexistência de análise dos direitos à comutação e ao indulto, com base nos sucessivos
decretos presidenciais editados a cada final de ano. Causa estranheza que não haja
– ou, quando existentes, em número muito reduzido - pedidos dessa natureza, até
mesmo pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Via de consequência,
o exame da viabilidade, ou não, da concessão desses dois institutos praticamente
passa ao largo da execução penal que se processa no Estado do Rio de Janeiro,
tanto pelo Poder Judiciário, como pelo Poder Executivo, que não os utilizam como
forma legalmente prevista de reduzir ou extinguir as penas e, assim, melhorar a
situação carcerária no Estado. (CNJ, 2012: 14)
A análise dos processos também verificou um numérico baixo no que se refere à remição
por estudo e trabalho, em especial quando se sabe que 1 mesmo apenado pode fazer jus a
vários cálculos de remição dependendo do tempo do seu estudo e do seu trabalho. Muitos
foram os processos em que não constaram informações sobre requerimento, concessão
ou não da remição.
De fato, o próprio Tribunal de Justiça revela o baixo índice de apreciação dos benefícios
ao divulgar o levantamento estatístico da produção de benefícios deferidos e indeferidos,
tomando-se como referência o volume apresentado de processos sobre os quais há
despacho do juiz. Em 2010 foram deferidos 17.005 em um total de 70.574 processos
despachados. Em 2011 são 13.480 processos deferidos diante de uma movimentação de
81.354 processos despachados.
Na pesquisa realizada nos processos em ambas as VEPs há um baixo numérico em
que se pode verificar o requerimento dos benefícios de comutação e indulto, sendo certo
pela própria ausência de linearidade processual já explicitada não consta numa série de
processos a decisão de deferimento ou indeferimento.

3.4.5. Tempo de apreciação da progressão
Dos 91 processos analisados em regime fechado no Rio de Janeiro muitos não continham
a informação sobre qual a decisão final do requerimento pela progressão. A tabela abaixo
está composta pelos processos em que constava a data indicativa da apreciação pelo
magistrado. O que se observa é uma média nos processos em que há menção a data de
apreciação de 6 meses e meio entre o pedido e a decisão. No entanto, há que se registrar
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dados abissais como os que constam prazos de 1 (hum) ano ou mais de 1 (hum) ano.
O pedido efetuado no caso 93 do Rio de Janeiro em meados de julho de 2004 foi
reiterado durante 1 ano sem ser apreciado, o que provocou a impetração de um Habeas
Corpus pela Defensoria Pública em 13/10/05. Apenas em 22 de dezembro de 2005 houve
o deferimento do pedido. O deferimento do benefício requerido no caso 72 demorou 15
(quinze) meses para ser concedido. O mesmo com relação ao caso 68 em que se levou
18 (meses) para a apreciação.

3.4.6. Ausência de fundamentação das decisões da VEP
Uma das características já observadas tanto nos processos da VEP/RJ, quanto na VEP
de João Pessoa, é a da ausência de fundamentação. A manifestação do MP nos casos
8 e 23 ilustra essa ausência em que se reduz ao: “sem oposição”. Em alguns casos de
manifestação favorável ao indulto ou comutação da pena, a manifestação ministerial é
menos econômica, como no caso 96, em que o MP aduz: “a apenada faz jus ao indulto
requerido, já que cumpriu 1/3 (um terço) de pena em 01/06/08 e não foi punida por falta
disciplinar de natureza grave”.
Nos processos analisados da Paraíba em um considerável número de decisões judiciais,
há ausência de fundamentação, não sendo esclarecidos pelo juiz os motivos de sua decisão,
seja ao conceder ou ao negar o benefício requerido.
Em regra, as manifestações ministeriais e as decisões judiciais são demarcadas pela
economia linguística que pode ser decorrente inclusive do volume extensivo por se tratar
de uma vara única. Ao não trazer uma fundamentação impede que haja possibilidade de
contraposição da defesa em caso de negativa de direito, que se reflete especificamente
na questão disciplinar.

3.4.7. Controle abusivo disciplinar
Um ponto que se verificou na pesquisa de campo na VEP reside na recorrência da
informação de que o apenado beneficiário com o trabalho extramuros ou educação
extramuros, ou mesmo apenado com direito à visita familiar, teria evadido.
No caso 28 do Rio de Janeiro o apenado respondeu por sanção disciplinar grave
decorrente da informação fornecida pelo patronato de que teria ocorrido evasão. Consta
dos autos que o apenado chegou 22h11min, quando deveria ter retornado às 22h00min.
Devido ao atraso, o Ministério Público requereu a regressão.
De fato, há que se discutir o objetivo da legislação e dos respectivos dispositivos legais,
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que, de acordo com Schmidt (2007: 209), permite que o Estado, de forma legítima, obrigue o
apenado a uma disciplina, ou seja, imponha a este uma moral social que se reputa correta
e que para além de ser uma disciplina carcerária, seria também socializante.
Tendo como fonte ideológica a defesa da ressocialização do apenado e da crença em
comportamentos moralmente e universalmente corretos, a disciplina e os procedimentos
disciplinares mostram-se convenientes às condições reais de funcionamento do Sistema
Prisional.
Analisando-se tais deveres no plano normativo – até mesmo porque o plano fático
dispensaria maiores comentários -, resta patente, na LEP, a intenção do Estado em
converter o preso num cidadão bom, disciplinado, obediente, urbano, respeitador,
socializado, trabalhador, capaz de perceber seus erros, solidário, grato e, por fim,
higiênico. Por certo, tais são os atributos que a Lei de Execução Penal vislumbra
nos indivíduos que compõem uma sociedade não-desviada, visto que, se a pena
possui o fundamento ressocializador, deve-se buscar tal meta segundo parâmetros
axiomáticos regularmente seguidos no meio social disciplinado. (SCHMIDT, 2007: 210)
Assim como em tantas outras situações, as condições reais de funcionamento dos
estabelecimentos penais e das VEPs aliadas à existência do procedimento disciplinar – e
à crença de sua necessidade para a ressocialização do apenado – compõem um vasto
campo de violações de direitos humanos dos apenados.
Nos processos analisados na VEP da Comarca de João Pessoa é possível observar que
apenados punidos por falta disciplinar grave, em sua maioria, não haviam sido escutados
acerca da acusação ou não apresentavam documentos no processo que comprovassem
o cumprimento do exercício de defesa do apenado. É possível também observar que, não
obstante a de ausência de oitiva, estes tiveram prejuízos no que se refere ao acesso a
benefícios da LEP.

3.4.8. Desjudicialização nos processos disciplinares decorrentes de
falta grave
Uma das questões de maior gravidade percebida diante da análise dos processos que
tramitam na vara de execução é a ausência de controle judicial nas ações disciplinares
de natureza grave conforme determina nossa legislação. Todo procedimento se realiza
na própria unidade prisional e somente passará pelo crivo judicial após a aplicação da
sanção disciplinar.
Há que se discutir inclusive essa atuação judicial após a aplicação da medida disciplinar,
pois, como regra, o que se verificou foi apenas uma tendência do magistrado em homologar
a decisão administrativa, sem que haja a preocupação de se verificar se foi dada a garantia
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do contraditório, logo, se o apenado pode se pronunciar.33
No entanto, não consta na maioria dos processos o procedimento disciplinar, em alguns
há apenas o ofício informando a sanção aplicada. Raríssimos casos ocorre uma preocupação
de verificação das garantias da ampla defesa nos procedimentos disciplinares, como no
processo em que o apenado foi punido por falta grave por ter bebido um suco de caixinha,
tendo a Defensoria Pública questionado posteriormente tal conduta ter sido considerada
grave, afetando direitos já constituídos ao apenado.
Esse ponto também se apresentou como uma preocupação do mutirão do CNJ ao
analisar as varas de execução do Rio de Janeiro
Chamou a atenção o fato de que na apuração das faltas disciplinares de natureza
grave inexiste, em parte considerável de processos, decisão judicial dos juízes de
execução penal. Em realidade, há a apuração da suposta falta na órbita administrativa,
com muito atraso, de sorte que as respectivas conclusões são posteriormente
remetidas ao Poder Judiciário. No Judiciário, ou aquela comunicação da autoridade
administrativa não é formalmente apreciada (mas vale como se fosse uma falta
reconhecida judicialmente), ou recebe uma simples decisão homologatória do juiz do
processo, sem que haja a formal ouvida do preso e o cumprimento do contraditório.
Vale acrescentar que, quando do suposto cometimento da falta grave, em muitos
casos, a comunicação ao juízo somente é feita quando o estabelecimento prisional
recebe oficio da Vara de Execução Penal informando a concessão de algum tipo de
beneficio ao reeducando. (CNJ; 2012: 15)
No concreto o que se verifica é um processo de desjudicialização dos procedimentos
disciplinares na VEP. Em conversa informal, um dos funcionários da vara de execução, que
se encontra há muito tempo lotado na VEP, esclarecia que seria impossível para os juízes
acompanharem os procedimentos disciplinares e ainda darem os encaminhamentos dos
processos, o que significaria uma paralisação das decisões judiciais.
De fato, o volume de processos na vara de execução penal é reflexo de um crescimento
punitivo que se revela no próprio crescimento da população carcerária, no entanto, a
ausência de controle efetivo das garantias do apenado nos procedimentos disciplinares
não pode ser a resposta para se garantir celeridade processual.
Na Paraíba se percebeu o mesmo processo de desjudicialização das sanções disciplinares,
fato corroborado com a aplicação dos questionários que revelou o uso indiscriminado e
indevido da cela de isolamento sem que houvesse qualquer procedimento administrativo.

33 Decorrendo daí o alto índice de apenados que responderam ao questionário não terem recebido nenhuma assistência nos procedimentos
disciplinares, pois ainda que tenham recebido algum auxilio não conseguem perceber diante de uma lógica sancionatória que o exclui da
relação como sujeito de direito.,

97

pensando_44 alterado.indd 97

18/02/2013 17:45:47

Esta pesquisa reflete a opinião de seus autores e não a do Ministério da Justiça

O que se pode observar é que a Lei de Execução Penal é muito pouco aplicada, com
exceção das sanções disciplinares que são constantes, mas ainda sim realizadas sem a
observância das garantias estabelecidas na lei, como o uso de sanções colectivas (por
exemplo: proibição de banho de sol de todo um pavilhão). Tais sanções são proibidas pelo
art. 45, § 3º da LEP. Tal fato também é relatado no relatório do II Mutirão do CNJ no Estado
da Paraíba os presídios do Roger e PB1/PB2.
O princípio da defesa que permeia o direito processual também deve ser aplicado
administrativamente e de forma ampla, especialmente no campo penal. Como destaca
Portanova (1999: 125): “a defesa não é uma generosidade, mas um interesse púbico. Para
além de uma garantia constitucional de qualquer país, o direito defender-se é essencial
a todo e qualquer Estado que se pretenda minimamente democrático”.
A LEP e as leis penais em geral não são aplicadas ou interpretadas pelos agentes do
Estado em conformidade com a Constituição Federal e têm sido violadas cotidianamente.
Nas palavras de Schmidt (2007: 34):
[...] toda lei penal, qualquer que tenha sido a data de sua entrada em vigor, deve
adaptar-se aos objetivos traçados pela Constituição Federal em vigor, fazendo com
que, nas palavras de Dometila de Carvalho, o Direito Penal seja um instrumento
adequado para o desenvolvimento de uma maior justiça social, desde que respeitados
os seus limites e desde que não prevaleça o princípio da autoridade sobre o da
legalidade e culpabilidade, vistos estes sobre um perspectiva concreta, social, e
não meramente formal, sob a capa de uma falsa neutralidade.
Nos 16 casos em que houve condenação por falta grave, apenas em 4 casos (12, 35,
40 e 43) consta a informação de oitiva do apenado pelo juiz, em conformidade com o
previsto na LEP. No caso 15, consta a ausência de oitiva pelo fato do apenado encontrar-se
foragido. Nos demais, não consta a informação de oitiva pelo juiz da execução, o que não
necessariamente indica a não ocorrência, mas a ausência de peça processual.
Há que se discutir, repisa-se, a permanência de uma vara única que vem impondo
obstáculos à concretização de direitos dos apenados, logo, retirando qualquer possibilidade
de um exercício democrático na relação processual penal na fase de execução.
Não sem razão, a processualista Ada Pellegrini Grinover ao discutir a natureza jurídica
a execução penal, recupera o debate doutrinário que ora declina para uma natureza
administrativa, ora jurisdicional, e há aqueles que entendem por uma natureza eclética
reunindo características administrativas, diante da atuação do executivo e, jurisdicional.
Para Grinover não se pode perder de vista a natureza jurisdicional da fase de execução
penal, em especial por compreender a processualista que nesse momento o apenado passa
a ser titular ativo na relação processual, que se perderia com a natureza administrativa
não se resguardando portanto os direitos basilares no texto constitucional com relação à
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ampla defesa, ao contraditório:
De extrema relevância é o enfoque jurisdicional da execução penal, do ponto
de vista das garantias da defesa. O condenado, nessa ótica, passa a ser titular de
direitos públicos subjetivos em relação ao Estado, obrigado a prestar-lhe a tutela
jurisdicional. A natureza administrativa que se quisesse emprestar à execução
penal tornaria o réu mero objeto do procedimento, quando, ao contrário, ele há
de ser visto como titular de situações processuais de vantagem, como sujeito da
relação processual existente no processo de execução penal. Não mais simples
detentor de obrigações, deveres e ônus, o réu torna-se titular de direitos, faculdades
e poderes. E como em todo e qualquer processo, que não seja mera ordenação de
atos, mas que seja entendido em sua função garantidora, ficam asseguradas ao
condenado as garantias constitucionais do “devido processo legal”; o direito de
defesa (compreendendo a defesa (compreendendo a defesa técnica), o contraditório,
o duplo grau de jurisdição, a publicidade e, evidentemente, a igualdade processual
e a par condicio. (GRINOVER; 1987: grifo nosso).

3.4.9. Da ausência de informação sobre benefícios: Livramento
condicional, educação, saídas temporárias e da demora nas
concessões
Alguns procedimentos foram raros de serem encontrados, em especial, os requerimentos
que implicam na possibilidade de cumprimento da pena fora da unidade penitenciária como
as possibilidades de saídas temporárias, trabalho extramuros, etc.
Não só foram raros os processos em que se encontraram as informações do requerimento,
como quando há o requerimento, não consta a decisão do juiz. Em alguns há uma lentidão
decisória que faz com que haja um acúmulo nos benefícios, ou seja: o apenado acaba por
ter ao mesmo tempo o direito ao livramento condicional e à progressão, fazendo com que
haja uma opção por parte do ministério público e magistrado pela progressão de regime
em detrimento do livramento condicional.
Cabe ressaltar a decisão do juiz no caso 121 do Rio de Janeiro ao determinar o
cumprimento da pena em regime inicialmente semiaberto:
por derradeiro, observado o que dispõe o artigo 33 do código penal, mormente
a primariedade e bons antecedentes dos acusados, além do quantitativo da pena
aplicada, determino que eles iniciem o cumprimento da pena privativa de liberdade
em regime semiaberto, devendo ser ressaltado, por oportuno, que o STF tem
decidido reiteradamente que a gravidade do crime, por si só, não é circunstância
idônea a autorizar a adoção de regime mais gravoso ao réu (HC 77.483/SP – rel.
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min. Sepúlveda Pertence, 18.08.98, informativo nº 118).
Entretanto, neste caso, o pedido de regressão de regime efetuado pelo MP em
29/04/2001 foi deferido, após manifestação da defesa em 17/05/2001 refutando a alegação
de descumprimento do artigo 118, §2º da LEP, na oitiva do réu em sede policial. A motivação
exposta para o deferimento do pedido de regressão (em 22/05/2001) foi o poder geral de
cautela do magistrado.

3.4.10. Ausência de fiscalização nas unidades pelas autoridades
competentes
O que se observou nas análises das VEPs do Rio de Janeiro e Paraíba é que há uma
ausência de fiscalização nas unidades prisionais, embora haja determinação legal para
o exercício de fiscalização.
Na comarca de João Pessoa, segundo os próprios relatos dos entes envolvidos na
execução penal, bem como relatório divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça em razão
do último Mutirão Carcerário realizado na Paraíba, o Presidente do Conselho Penitenciário
relata que há dois anos não realiza inspeções nos presídios da Paraíba porque a própria
secretaria não lhe oferece condições materiais para tal.
Estruturalmente, a esporádica interação entre as instituições é problemática. A ausência
de visitas pelos responsáveis, Ministério Público, Juiz da Vara de Execução Penal, Conselho
Penitenciário prejudica e inutiliza instrumentos de adequação do sistema carcerário.
Esse prejuízo perpassa as demandas referentes às condições dos presídios, os processos
administrativos e judiciais envolvendo as faltas e sanções disciplinares e a sistematização
de dados para a formulação de políticas penitenciárias posteriores, tendo em vista a
heterogeneidade e, por vezes, a inexistência de informações sobre a realidade carcerária.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS,
APONTAMENTOS, SUGESTÕES E
RECOMENDAÇÕES
A pesquisa revela um terreno marcado de invisibilidades quando o tema é execução
penal. As garantias estabelecidas no texto constitucional não são aplicados fazendo com que
haja uma ausência de controle por parte dos órgão tanto judiciais, quanto administrativos.
Esse silenciar se justifica na medida em que o público alvo das políticas de execução
penal são marcados por um rebaixamento social, marca que atravessa a história (FOUCAULT,
1987; RUSCHE, 199) acaba por justificar a ausência de controle nos prazos no que se refere,
por exemplo, à concessão dos benefícios.
De fato, o que se observou no decorrer da pesquisa é que a prestação jurisdicional na
fase de execução, onde, em tese, a presunção de inocência não se configura, possui um
paralelo com o próprio imaginário social que cerca a identidade do condenado: para um
indivíduo entendido como de 2ª classe, o oferecimento de uma prestação judicial de 2ª
classe.
O processo de barbarização do apenado, que lhe retira o sentido de humanidade, fica
mais evidenciado no próprio conflito entre operadores do direito acerca do direito à visita
íntima. E a pesquisa observou um número alarmante de apenados nos dois regimes que
não possuem visita íntima, em especial por haver um controle na concessão e na negação
da autoridade administrativa da unidade penitenciária em que se encontra o (a) apenado (a).
A ausência de dignidade, quando o assunto recai sobre as condições carcerárias,
evidencia-se não apenas no plano institucional, com ausência de aparelho sanitário,
ausência de ventilação, ausência de espaço diante de celas cada vez mais lotadas e
alimentação inadequada.
São muitos os pontos que oferecem um cenário de barbárie do nosso sistema de
execução penal, e, por óbvio, do próprio sistema penal em si.
O fato de se ter apurado na pesquisa do Rio de Janeiro que 30% da população carcerária
não é detentora de título eleitoral é um demonstrativo que há uma sedução punitiva em
nosso sistema judicial que aponta para a prisão não como última ratio, e sim como única
ratio.
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Isso significa que nossos condenados estão sendo capturados pelo sistema penal já
em sua juventude, como adolescentes, e adentram na maturidade já encarcerados. A
escola de formação que o poder público vem oferecendo aos nossos jovens, pobres, em
sua maioria pardos e negros, é o cárcere.
Essa sedução punitiva se reflete na fase da execução penal com a produção de sentido
por parte do operador de que a pena deve ser cumprida cada vez mais dentro da unidade
penitenciária, decorrendo dessa perspectiva um numérico baixo de decisões favoráveis
para os benefícios que possibilitem ao condenado reduzir pena e sair da unidade, conforme
a própria tabela fornecida pelo TJ/RJ.
O fenômeno mais grave que se observou, além da leniência com os prazos processuais,
como um reflexo do rebaixamento existencial do condenado, está a questão da ausência de
controle judicial dos procedimentos disciplinares. A formação jurídica moderna se calca
na noção de autoridade legítima para o uso da força como forma de se obter a obediência
aos marcos normativos.
Assim, a obediência e submissão (NEDER, 1995) assumem com perfeição o constructo
do sistema penal. O que se observa é que o debate intramuros torna-se mais complexo, na
medida em que a percepção da autoridade sobre o subordinado (apenado) está marcado
de clivagens morais que cobrem o estigma dos infratores.
Com isso, percebe-se uma ausência de garantias aos condenados, sendo no caso
da Paraíba, marcado pela violência física narrada em entrevistas. As motivações que
levam à autoridade a estipular determinada conduta como uma indisciplina a justificar o
procedimento administrativo não está claro, assemelhando-se a lógica inquisitorial que
marcou o passado dos procedimentos processuais penais.
O apenado não apenas não tem a ciência de qual a conduta pode ser compreendida
como uma falta grave, que justifica a perda de direitos obtidos, como não possui as garantias
do devido processo legal, logo dos princípios basilares de um Estado Democrático e de
Direito: ampla defesa e contraditório.
O próprio poder judiciário sedimenta esse terreno ao ignorar os procedimentos
disciplinares e, como alertado no Relatório do CNJ, em muitos casos apenas burocraticamente
opõe um ciente diante das informações dos agentes das unidades penitenciarias.

Recomendações
De acordo com o que foi constatado pela presente pesquisa, a centralização nas capitais
dos juízes competentes para o cumprimento de atos relativos à execução penal, traz graves
desafios à manutenção dos direitos dos indivíduos apenados nos Estados.
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O primeiro deles é a dificuldade de acesso pelo preso, pela família e por seu advogado
(quando for o caso) aos autos processuais, bem como ao diálogo direto com os agentes que
atuam no processamento dos mesmos. O mesmo - o acesso - fica limitado a informações
imprecisas acerca da real situação do preso.
Além disso, a atual estrutura de divisões das varas de execução penal nos Estados
analisados, ou melhor, da não divisão, da concentração, representa uma sobrecarga com
relação à quantidade de processos em tramitação nesses órgãos.
Por esse motivo, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a descentralização
da varas de Execução Penal, segundo o CNJ no estado do Rio de Janeiro deveriam ser
criadas ao menos mais duas varas de Execução Penal, uma destinada exclusivamente
às penas e medidas alternativas e medidas de segurança e outra destinada a dividir
com a vara atual os processos de execução de penas privativas de liberdade.
De acordo com o Relatório ainda, a medida sugerida, “além de eliminar a excessiva,
injustificada e pouco eficiente centralização hoje existente, serviria para racionalizar a
distribuição dos serviços judiciários na seara da execução penal, propiciando melhor
prestação jurisdicional” (CNJ, 2012).
É importante ressaltar que, a descentralização das Varas de Execução Penal nos Estados
analisados deve ser observada como forma, não somente de otimização da prestação do
serviço judiciário, mas, especialmente, como forma de se garantir a efetivação dos direitos
dos detentos previstos legalmente.
Isso porque toda a sistemática de distribuição de competência territorial no direito
processual objetiva preservar o direito à defesa do réu, priorizando que a mesma seja
realizada no seu domicílio. Desse modo, garante-se a efetivação do princípio do acesso à
justiça não só com relação ao autor, mas principalmente com relação ao réu, considerado,
nesse aspecto, a parte mais fragilizada na relação jurídica processual, em especial, quando
a relação processual ocorre no campo penal.
Torna-se um contra senso então que, exatamente na fase processual da execução da
pena, em que o sujeito se encontra em situação duplamente fragilizada, pois limitado no
seu direito de ir e vir, a atenção ao direito à defesa do réu seja posto em segundo plano
como o é no caso da concentração das Varas de Execução Penal nas capitais dos Estados
analisados.
Outra importante questão, diz respeito à interiorização de Unidades Prisionais
como mecanismo de efetivação das políticas de ressocialização do apenado. Em que
pese à necessidade de se repensar o conjunto do sistema penal, como centrado nas
medidas privativas de liberdade (prisão) como solução para os problemas relacionados ao
cometimento de ilícitos no país, há que se destacar a recomendação da presente pesquisa
acerca da interiorização das Unidades Prisionais nos Estados analisados (Rio de Janeiro
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e Paraíba).
Notou-se ao longo do desenvolvimento desta investigação, um considerável número
de indivíduos que se encontram em situação de cumprimento de pena no Município do
Rio de Janeiro e de João Pessoa e que, no entanto, são oriundos e possuem familiares em
outras cidades do interior do Estado.
E mais. O processo de interiorização também atuaria numa das questões de maior
reclamo dos apenados: a superlotação carcerária. Celas que possuem a previsão para 6
apenados acabam comportando 10 a 12, ou mais, apenados. A manutenção da atual situação
é de enorme gravidade, pois implica no rebaixamento da condição do apenado, que acaba
cumprindo uma parte significativa durante o dia exclusivamente deitado, seja na comarca
(cama), seja no chão, sem poder circular, pois não há mais espaço de circulação nas celas.
Destacou-se que a situação prejudica o contato constante do apenado com a família,
interferindo no seu processo de ressocialização. Mais grave é a situação que se observou
na VEP, com relação à negativa de benefícios relativos às saídas temporárias o apenado da
prisão, sob a justificativa de que, por possuir moradia fora do município, poderia evadir-se
mais facilmente.
Outro aspecto importante com relação à efetivação das garantias previstas na Lei de
Execuções é a publicidade dos atos processuais em relação ao apenado. Permanecendo
nas unidades prisionais, o indivíduo possui pouco ou nenhum recurso para ter a noção exata
acerca da sua situação jurídica como remissão da pena por trabalho ou estudo, cálculo da
pena, resultados da produção de laudos psicológicos, dentre outros.
Uma solução simples para o problema seria a manutenção de terminais de consulta
processual em funcionamento nas unidades prisionais, em conexão direta com os sistemas
de acompanhamento processual das VEPs. Sem o recurso, os presos dependem dos
familiares - que em algumas situações não existem ou não possuem disponibilidade
para monitorar a situação legal do apenado. Dependem ainda da Defensoria Pública, que
se mantêm em situação de deficiência estrutural grave para dar conta da totalidade dos
apenados do sistema prisional.
Além disso, recomenda-se ainda a realização do cálculo semestral da pena, como forma
de se adequar mais rapidamente a real situação do apenado, bem como as informações
sejam prestadas em linguagem coloquial, para a exata compressão do preso acerca de
sua situação jurídica.
De fato, a pesquisa demonstrou que a garantia prevista na Lei nº 10.713, de 2003 de
entrega anual do atestado de pena ao apenado pelo juízo da VEP vem sendo sistematicamente
descumprida. O boleto de andamento processual possibilita que o apenado acompanhe seu
andamento processual, mas não fornece os elementos necessários para uma compreensão
ampla da sua pena.
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O atestado possibilita o controle pelo apenado se, por exemplo, já foi remido o tempo de
trabalho e estudo. Esse controle por parte do maior interessado, que é o próprio apenado,
democratiza a relação processual, possibilitando que o indivíduo que está a cumprir uma
execução penal se transforme em um sujeito de direitos com uma participação reconhecida
na relação processual. O que se observou na análise processual é que há um descaso do
sistema judicial com relação ao tempo efetivo de pena a cumprir. Como não se contabiliza
imediatamente o tempo remido, um apenado acaba por cumprir a pena mais tempo do
que deveria. Nesse sentido, não há como se justificar que tanto no Rio de Janeiro, como
na Paraíba, haja um total descumprimento da norma, não obstante as tentativas do CNJ
de controle a partir das suas resoluções.
Recomenda-se ainda a consolidação de critérios legais para a concessão de pedidos
de liberdade condicional direcionados aos juízes da Execução Penal. Isso porque, uma das
constatações da investigação foi a de que, regra geral, não há qualquer vinculação nas
decisões que negam esses pedidos aos requisitos legais, quais sejam, bons antecedentes,
bom comportamento, residência fixa, etc.
Há que se levar em conta ainda que, na maioria das vezes, uma prisão pode acarretar a
restrição de direitos não somente ao apenado, mas a toda a sua família. É o que a presente
pesquisa apontou com relação ao questionamento, direcionado ao preso, sobre quem
era o principal responsável pelo sustento da casa que ele morava. A maioria respondeu
que era o próprio, acarretando uma situação de precarização das condições de vida que
acompanham todos os familiares dos presos após a prisão.
Com relação ao número de Servidores nas Unidades Prisionais, recomenda-se que
se realize uma adequação na relação de agentes penitenciários e detentos por unidade
prisional. Isso porque a situação de superlotação nas prisões dos Estados analisados tem
como consequência um quadro de déficit de servidores por unidade. A situação acarreta o
acirramento das tensões entre detentos e agentes, impulsionando o desenvolvimento de
estratégias de controle que, muitas vezes, passam pela violação dos direitos estabelecidos
na legislação, bem como pela violência arbitrária.
Além disso, é necessário ainda que os planos de carreira dos servidores da Secretaria
de Administração Penitenciária dos Estados (SEAP) valorizem e premeiem a manutenção
de servidores que lidam de forma satisfatória com a atividade fim do sistema prisional,
qual seja, a relação com detentos.
Com relação às visitas íntimas, há uma ausência de regulamentação acerca da mesma,
permitindo que a regra estabelecida na Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984) em seu artigo 41, X, seja flexibilizada pela própria administração penitenciária ou
por decisões judiciais, que acabam definindo limites no caso concreto.
Como consequência desse cenário, cerca de 70% dos entrevistados no Rio de Janeiro
informaram que não recebem visita íntima e, grande parte das motivações narradas é
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decorrente da dificuldade no atendimento às exigências impostas pela administração
penitenciária estabelecidas.
Há, portanto, uma premência de se efetivar a compreensão no sistema judicial e
penitenciário que o direito regular à sexualidade não é um privilégio, mas sim uma
componente necessária para ressocialização do apenado. Nesse ponto, torna-se necessário
modificação normativa que garante à autoridade administrativa (diretor de unidade) poder
de veto à visita íntima, ainda que de forma fundamentada, em especial porque a pesquisa
demonstrou que não há nenhum controle judicial das decisões administrativas como nos
casos das sanções disciplinares de natureza grave.
Um outro aspecto a ser levado em consideração, está previsto no Relatório do Mutirão
Carcerário do CNJ (2012). O Estado do Rio de Janeiro não está incluído no Programa
“Começar de Novo”, do Conselho Nacional de Justiça, que tem como objetivo a reinserção
social de detentos e egressos do sistema carcerário por meio de capacitação profissional
e ofertas de emprego. Recomenda-se, nesse sentido, que a situação seja revista para
incluir o Rio de Janeiro nesse programa de suporte aos indivíduos que já estiveram em
conflito com a lei.
Uma das constatações da pesquisa foi a gravidade da desjudicialização na questão
disciplinar nas unidades prisionais do Rio de Janeiro e da Paraíba. Notou-se que o
arbitramento e o cumprimento de sanções ou punições disciplinares não seguem,
necessariamente, uma correlação com os dispositivos legais da LEP que tratam do tema.
Tanto as motivações, quanto os procedimentos de tramitação, permanecem em um obscuro
normativo capaz de perpetuar graves violações de direitos.
Amplia a gravidade da situação o fato de o juízo da execução penal não ter o menor
controle sobre a aplicabilidade da sanção, mesmo quando se refere à falta de natureza
grave, permitindo um caldo cultural no interior das unidades prisionais que reforça a noção
de autoridade arbitrária para obtenção do controle dos detentos nas unidades carcerárias.
Atente-se para o fato de que a incidência de sanções ou punições disciplinares, muitas
vezes, se dão com relação a situações que passam ao largo das normas legais. É o exemplo
das sanções e punições disciplinares que se dão pelo corte cabelo, por não estar na cela
no momento do “confere”, por “desordem”, pelo fato de ter corrido no interior das galerias,
por dormir na hora do confere, dentre outros.
Além disso, notou-se ainda que o auxílio na produção de defesa em um procedimento
de arbitramento de sanção ou punição disciplinar é raro ou inexistente, o que aponta para
a utilização de tais mecanismos como forma de controle ilegal dos apenados.
Destaca-se ainda que o resultado dos procedimentos disciplinares está diretamente
relacionado com a categoria do “bom comportamento” do apenado, sendo um importante
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item de análise no momento da concessão de benefícios, pelo Juiz da Execução, como a
progressão de regime.
Observou-se também que, em muitos casos, as regras relacionadas ao acompanhamento
dos detentos que se encontram em regime aberto de cumprimento de pena carecem de
maior reflexão e, principalmente a análise individual dos casos.
Isto porque muitos presos não conseguem manter a pontualidade durante as
apresentações frequentes à VEP, justificando os atrasos por conta da precariedade do
transporte público (muitos residem em outros municípios), falta de dinheiro ou outros.
As faltas ou atrasos acarretam a regressão do regime do apenado, que volta a ser
incluído entre a população carcerária que se encontra em regime fechado de cumprimento
de pena no sistema prisional, independentemente de uma análise maior sobre a real
condição do apenado.
Uma grave constatação da pesquisa foi a de que considerável parcela da população
carcerária do Estado do Rio de Janeiro se encontra em situação de cumprimento de pena em
estabelecimento prisional não condizente com o regime estabelecido pelo Juiz no momento
do arbitramento da pena, ou com a progressão de regime no curso do cumprimento da
sentença condenatória.
O dado pode ser obtido, a partir da sistematização da situação dos presos pela própria
SEAP/RJ, segundo a qual apenados que deveriam estar cumprindo pena em regime aberto
ou semiaberto, encontram-se em unidades prisionais de regime fechado.
A constatação representa grave violação à LEP, uma vez que um de seus fundamentos é a
garantia de progressão de regime, como forma de, pouco a pouco estimular a ressocialização
do apenado, orientando o seu retorno à sociedade. Além disso, tal realidade representa
ainda a violação a diversos outros direitos, como a individualização da pena.
A situação agrava-se se quando se analisa a questão da assistência jurídica prestada
aos apenados nos Estados, que por ocorrer de forma precária não consegue reverter a
ilegalidade da manutenção do apenado em uma unidade não condizente com o seu regime
de pena.
Com relação ao tema saúde, recomenda-se, urgentemente, maior frequência no
atendimento médico, visando à estruturação de um sistema de saúde preventivo e não
somente no tratamento de doenças. Destaque para a questão da tuberculose e outras
doenças respiratórias e pulmonares.
O debate protagonizado pelos profissionais da área da saúde que atuam no sistema
prisional, sobre o caráter preconceituoso e antiético da realização do exame criminológico,
contribuiu para a alteração legislativa do artigo 112 da LEP, com a supressão da redação
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que possibilitava o requerimento do referido exame para a progressão de regime.
Entretanto, considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF) apresentou interpretação
diversa, consolidada na Súmula Vinculante nº. 26, no sentido da possibilidade do juiz
determinar a realização de exame criminológico, em caso de crime hediondo34, recomendase a inclusão de parágrafo ao referido artigo que disponha expressamente ser vedado ao
juiz, em qualquer hipótese, requerer a realização de exame criminológico.
Constatou-se que as doenças respiratórias possuem grande ocorrência e um dos
fatores de causa e agravamento delas é a manutenção de um grande número de indivíduos
confinados em ambientes pequenos, com pouca ventilação, úmidos e sem camas ou
colchões que permitam que as pessoas não permaneçam, durante a noite, deitados
diretamente no chão.
Em especial, a tuberculose, teve uma incidência relevante nos dados da presente
pesquisa. Não foram poucos os apenados que relataram ter desenvolvido tuberculose
após a prisão e, ainda, aqueles que, durante o desenvolvimento da pesquisa de campo,
encontravam-se com o diagnóstico da doença, muitas vezes sem acesso a nenhum
tratamento.
Constatou-se ainda, a predominância de um sistema de saúde, quando há,
majoritariamente de reparação e tratamento de danos e não de prevenção. Os atendimentos
médicos são realizados, em sua maioria, a pedido, em situações em que a doença já causou
algum dano, muitas vezes, irreparável.
Como foi destacado no presente Relatório, um dos desafios no cotidiano das VEPs está
na debilidade entre as informações da administração penitenciária e do sistema judicial.
Notou-se, ao longo da pesquisa, que a falta de comunicação entre os sistemas é a causa
de imprecisões acerca da situação jurídica dos presos, o que pode ter como consequência
a violação de direitos relacionados à execução da pena.
Recomenda-se, portanto, a unificação dos Sistemas Virtuais de Informações das SEAPs
e das VEPS. Observou-se, inclusive, a existência não somente de omissões, mas também
de contradições entre as informações dos apenados fornecidas pela VEP e pela SEAP.
Na questão da avaliação da estrutura prisional, verificou-se a ausência de programas
voltados para o plano cultural, nesse ponto recomenda-se a realização de atividades
culturais nas Unidades Prisionais, como forma de exercitar o resgate das identidades, as
origens, lembranças familiares e reflexões sobre a vida de um modo geral.
34 Cf. texto da Súmula Vinculante no. 26: “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado,
juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado
preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização
de exame criminológico”.
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