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PRISÃO DOMICILIAR COMO PROTEÇÃO A PRIMEIRA INFÂNCIA À LUZ DOS
JULGADOS DO STF E STJ

Resumo

O Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/16) dispõe sobre as diretrizes e princípios para
as políticas públicas e estabelece a prisão domiciliar como uma estratégia para garantir a
proteção integral da criança e do adolescente. Destarte, este trabalho teve como objetivo:
analisar acórdãos do Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça à luz do
Estatuto da Primeira Infância, nos processos em que pais ou mães de crianças ou
adolescentes estavam encarcerados/as. Fundamenta-se teoricamente nas categorias:
doutrina da proteção integral e prisão domiciliar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e
documental, cujos dados serão analisados através da técnica de análise de conteúdo. Este
estudo permitiu inferir sobre a prevalência feminina nos processos analisados, as
diferenciações estabelecidas ao julgar os processos com base nos vínculos materno e
paterno e as limitações da prisão domiciliar como instrumento de proteção à criança e ao
adolescente.

Palavras-chaves: Infância. Proteção. Prisão Domiciliar.

Introdução

Após 26 anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA,
seguindo a mesma lógica democrática de elaboração dessa lei, o Congresso Nacional, após
ouvida da sociedade através da realização de vários eventos, dentro e fora de seus muros,
aprovou a Lei 13.257/16, sancionada e publicada em 08 de março de 2016, também
conhecida como Estatuto da Primeira Infância.
O ECA regulamentou a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente
estabelecida no art. 227 da Constituição Federal Brasileira de1988, incorporando a pauta
reivindicatória dos movimentos sociais que, durante a Constituinte, lutaram para romper com
a legislação menorista que tratava a criança e o adolescente como objetos e não sujeitos de
direito.
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Entretanto, passados mais de vinte e cinco anos, verificou-se que os dispositivos do
ECA não davam conta de proteger integralmente uma fase da criança que é estruturante
para seu desenvolvimento. Assim, a lei 13.257/16 visa a integração das políticas para
atender a primeira infância, fase compreendida da concepção aos 6 anos de idade, e
superação da fragmentação das ações voltadas para esse público,
Dentre as ações voltadas à promoção do desenvolvimento infantil integral, está a
previsão de prisão domiciliar para mães, grávidas ou com filhos até 12 anos e pais que
sejam os únicos responsáveis, como medida substitutiva de prisão cautelar.
Assim, este estudo analisou julgados do Supremo Tribunal Federal-STF e do
Superior Tribunal de Justiça-STJ nos quais aplicaram o Estatuto da Primeira Infância como
fundamento para decisão da manutenção ou não de mães ou pais encarcerados, com
objetivo de identificar os principais requisitos adotados pelos ministros para substituição da
pena cautelar restritiva de liberdade, cumpridas em instituições penitenciárias, pela
domiciliar.
Os acórdãos analisados foram selecionados nos sítios eletrônicos do STF e STJ, no
período de junho e julho de 2017, mediante critério de busca, utilizando os termos “prisão
domiciliar e estatuto da primeira infância”. Na página digital do STF, não foi encontrado
nenhum resultado, motivo pelo qual, recorreu-se às notícias institucionais disponíveis no seu
arquivo eletrônico. Os julgados mencionados nas notícias, foram utilizados para se buscar
outros sobre o mesmo tema, até o esgotamento dos precedentes indicados nos acórdãos
encontrados. Dos 10 (dez) acórdãos encontrados, 05 (cinco) Ministros do STF, das duas
turmas que compõem esse colegiado, aplicaram o Estatuto da Primeira Infância. Dentre
estes, foram selecionados, aleatoriamente, 50%(cinquenta e cinco por cento), contemplando
os cinco Ministros.
A mesma busca foi realizada na página eletrônica do STJ, que resultou na
identificação de 60(sessenta) julgados, sendo: 41(quarenta e um) dos processos por tráfico
de drogas, dentre estes 40 (quarenta) corriam contra mulheres, dos quais 34 (trinta e quatro)
estavam distribuídos entre 05 (cinco) ministros, das 5ª (quinta) e 6ª (sexta) turmas, destes
foram escolhidos, aleatoriamente, 50% (cinquenta por centro) para este estudo.
Para análise dos julgados à luz do Estatuto da Primeira Infância, fez-se necessário
dimensionar o novo marco legal como desdobramento da doutrina da proteção integral, bem
como os marcos legais, nacionais e internacionais, da prisão domiciliar como instrumento de
efetividade do direito da criança e do adolescente à convivência familiar.
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1 Estatuto da Primeira Infância: desdobramento da doutrina da proteção integral

O reconhecimento da criança, como sujeito de direitos, é bastante recente na história da
humanidade. A primeira decisão judicial que reconheceu os direitos de uma criança
fundamentou-se no direito animal, fato ocorrido em New York no ano de 1874(ROSSATO,
2014).
Internacionalmente, é possível identificar um conjunto de normas que conferem à criança
e ao adolescente a condição de titulares de direitos humanos desde 1959. Nesse ano foi
aprovada a Declaração dos Direitos da Criança e. no ano seguinte, criou-se o Fundo das
Nações Unidas para a Infância-UNICEF, órgão criado pela Organização das Nações
Unidas-ONU para a defesa e a promoção dos direitos da criança.
Em 1989, trinta anos depois, aprovava-se a Convenção das Nações Unidas sobre os
direitos da criança, que segundo Nogueira Neto (1999) esse novo normativo da ONU
convoca à proteção integral e participação real, tidas como prerrogativas maiores para
assegurar a garantia de direitos a esse público.
No Brasil, a doutrina da proteção integral foi inserida no art. 227 da Constituição Federal
de 1988- CF/88, como resultado da mobilização social em defesa dos direitos da criança e
do adolescente, regulamentada, posteriormente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente
– ECA, que deu à doutrina da proteção integral um caráter sistêmico (AMIM,2015).
A doutrina da proteção integral torna a criança e o adolescente titulares de direitos
fundamentais gerais e específicos, condizentes com o estágio de desenvolvimentos em que
se encontram. Para tanto, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do AdolescenteCONANDA criou o Sistema de Garantias de Direitos através da Resolução n. 113, a ser
efetivado pela articulação e integração das instâncias públicas e da sociedade civil nas
ações de cada ente federado(CONANDA, 2016).
Apesar do ECA dispor sobre a proteção integral, estabelecendo princípios e diretrizes
para a efetivação das políticas públicas para a criança e o adolescentes, que garantem a
integralidade no atendimento, outros instrumentos legais, de âmbito nacional, têm sido
promulgados como fim de assegurar a efetividade dessa doutrina, quais sejam: Estatuto da
Juventude (Lei 12.852/13), Estatuto da Primeira Infância (Lei 13.257/16) e Lei 13.431/17,
esta, ainda em vacância, estabelece o sistema de garantias de direitos para crianças vítimas
e testemunhas.
O Estatuto da Primeira Infância, Lei 13.257/16, sancionado em 08 de março de 2016,
estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para a primeira infância,
compreendida na faixa etária de zero a 06(seis) anos completos de idade ou 72 (setenta e
dois) meses de vida da criança (BRASIL, 2016).
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A prioridade dada a primeira infância decorre, principalmente, das pesquisas que
apontam essa fase como determinante para o desenvolvimento saudável do ser humano. O
desenvolvimento infantil é mais afetado pela espécie de cuidado oferecido pelos pais, do
que da renda familiar, pois as capacidades não são determinação genéticas e o
desenvolvimento humano é instrumento para gerar equidade. Assim, os investimentos na
primeira infância garantem benefícios, a longo prazo, tanto para economia, como para
sociedade. Para tanto, deve-se construir uma agenda, para a primeira infância, que conduza
ao redirecionamento de políticas sociais focadas nas crianças mais novas (YOUNG, 2016
apud HECKMAN, 2007).
Nessa perspectiva, o Estatuto da Primeira Infância (BRASIL, 2016) dar primazia aos
primeiros anos de vida nas políticas públicas, dentre a prioridade absoluta já reconhecida
para infância, com base na especificidade dos primeiros anos da vida e da relevância desse
período para boa formação humana que se refletirá ao longo de toda a vida (PORTO, 2017).
A Lei 13.257/16 (BRASIL, 2016) inaugura uma cultura de cuidado aos de mais tenra
idade, através de políticas públicas integradas e intersetorializadas. Entretanto, não substitui
o Eca, mas o complementa e, em consonância como ele, deve ser interpretada. Porém,
altera alguns de seus dispositivos a fim de ampliar a proteção da primeira infância,
especialmente, quanto ao acesso das mulheres, e não só das gestantes, aos serviços de
saúde.
Quanto às gestantes, o Estatuto da Primeira Infância amplia o direito previstos no ECA,
dentre outros, a “nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao
puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único
de Saúde” (BRASIL, 2016), determinando nova redação ao art. 8º do ECA.
Outras importantes modificações no ECA foram a colocação das famílias em serviços e
programas de proteção, nas hipóteses de manutenção ou reintegração de crianças à sua
família, e não mais em programa de orientação e auxilio, conforme redação anterior do §3º
do art. 19, ampliando-se consideravelmente a abrangência das políticas a serem definidas.
E, ainda a institucionalização da família acolhedora, com a inclusão dos parágrafos 3º e 4º
ao art. 34 do ECA, para acolhimento temporário de crianças e adolescentes em residências
familiares selecionadas e capacitadas, inclusive com a previsão de repasse de recursos
públicos diretamente a estas famílias.
O

Estatuto

da

Primeira

Infância

promoveu

também

especiais

alterações

na

Consolidação das Leis Trabalhistas-CLT, garantindo direitos aos pais no acompanhamento
do pré-natal e o acompanhamento ao médico do filho menor de seis anos.
Na Lei 11.770/2008, que criou o programa Empresa Cidadã, o Estatuto da Primeira
Infância prorroga a licença maternidade para mais sessenta dias e a de paternidade por
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mais quinze dias, apesar de já existir leis estaduais e municipais brasileiras mais protetivas
que garantem trinta dias de licença paternidade, a exemplo de Niterói/RJ e São Paulo/SP.
Apesar de constituírem um avanço, os exemplos acima, permanecem distantes de
legislações mais avançadas como Alemanha, Suécia e Inglaterra que propõem períodos
maiores ou compartilhados entre os pais e mães. Outrossim, mantém-se a cultura do papel
secundário dos homens e das mulheres como “cuidadoras por natureza”, contribuindo-se
para perpetuar uma cultura patriarcal na relação familiar e reforçar a desigualdade de
gênero (MARTINS et. al., 2016).
Da mesma sorte, com o fim de proteger o desenvolvimento saudável e familiar da
criança operaram-se mudanças, também, no Código de Processo Penal-CPP (Brasil, 1941),
a Lei 13.257/16 acrescentou ao art. 6º do CPP, que trata das providências da autoridade
policial quando tomar conhecimento da prática de uma infração penal. Incluiu também, o
inciso X que estabelece a obrigação de colher informações, da pessoa presa, sobre a
existência de filhos, suas respectivas idades, possíveis deficiências, bem como, o nome e o
contato de outro responsável pelos cuidados dos filhos. Essa mesma exigência foi acrescida
no § 10 do art. 185, que trata do interrogatório do acusado.
As alterações no CPP, que exigem maior análise, mais substanciosas, foram feitas ao
art. 318, que estabeleceu a prisão domiciliar para gestante, retirando do inciso IV a
limitadora de só fazer a conversão se a mulher estivesse no 7º mês ou fosse de alto risco a
gravidez. Acrescento, também, os incisos V e VI que fixaram, respectivamente, a prisão em
ambiente doméstico, nas hipóteses de mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos e pai, quando for o único responsável, pelos cuidados do filho de até 12 (doze)
anos de idade incompletos.
É notório, que todas as alterações têm por finalidade o fortalecimento e integração das
políticas públicas voltadas à família, especialmente aos pais e às mães, principais e mais
importantes cuidadores da primeira infância, consubstanciando-se como desdobramento da
doutrina da proteção integral.

2 Prisão domiciliar: marcos legais

No ordenamento jurídico brasileiro, há previsão de prisão domiciliar de natureza cautelar
ou definitiva. Em 1984, a prisão domiciliar foi estabelecida na Lei de Execução Penal – LEP
(BRASIL, 1984), como possibilidade do cumprimento de pena em regime aberto, dentre
outros, da condenada gestante ou com filho menor ou deficiente físico ou mental.
Entretanto, apenas em 2011, com as alterações operadas no Código de Processo Penal
pela Lei 12.403/11, foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, a prisão domiciliar de
natureza cautelar, como modalidade da prisão preventiva, por razões de doença, idade
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avançada, agente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos
de idade ou com deficiência e de gestante a partir do 7 o (sétimo) mês de gravidez ou sendo
esta de alto risco (BRASIL, 2011).
Essa possibilidade de prisão domiciliar para gestante, prevista no art. 318 do CPP, foi
alterada, em 2016, pelo Estatuto da Primeira Infância, exigindo apenas que a presa esteja
grávida e introduziu mais dois incisos, que estendem o benefício à mulher com filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos e ao homem, quando for o único responsável pelos
cuidados do filho também nessa idade (BRASIL, 2016).
Esse conjunto de alterações legislativas tem o fito de assegurar a mãe ou ao pai, em
situação de cárcere, a possibilidade de cumprimento de prisão, sem privar os filhos de sua
presença e dos cuidados. Tem por base a doutrina da proteção integral da criança e dos
adolescentes esculpidos na CF/88, no ECA e nas normas internacionais.
Internacionalmente, destaca-se as Regras de Bangkok, recomendadas através da
Resolução 2010/16, de junho de 2010 à Assembleia Geral da ONU pelo seu Conselho
Econômico e Social, para o tratamento e medidas não privativas de liberdade para mulheres
presas. Na Regra 2 de aplicação geral, dessa resolução, recomenda-se, que no momento
de ingresso, deve ser permitido às mulheres tomar providências quanto as crianças que têm
sobre sua responsabilidade, prevendo a possibilidade de suspensão da prisão por tempo
razoável, considerando o melhor interesse da criança.
Na Regra 64(sessenta e quatro) da mesma Resolução, orienta-se que as medidas
não privativas de liberdade devem ser preferidas para mulheres gestantes e com filhos/as
dependentes. A privação da liberdade deve ficar restrita a crimes violentos e graves,
devendo ser realizadas diligências adequadas para a proteção das crianças. Ressalte-se
que nas observações preliminares da Resolução 2010/16, item 12(doze), enfatiza-se que
algumas regras devem ser aplicadas igualmente para homens e mulheres pela necessidade
de se reconhecer a centralidade do pai e da mãe na vida das crianças (CNJ, 2016).
No CPP (BRASIL, 1941), a prisão domiciliar compõe um capítulo específico, do título
que trata das prisões, das medidas cautelares e da liberdade provisória, como espécie de
prisão e não dentre as medidas alternativas à prisão. Em vista disso, a prisão domiciliar tem
a mesma natureza da prisão preventiva que, por motivos humanitários ou excepcionais, é
cumprida em cárcere doméstico e não penitenciário (LIMA, 2016).
Assim, ao analisar a prisão em flagrante, verificando que preenche os requisitos para
conversão em preventiva, o magistrado deve também analisar os requisitos do art. 318 do
CPP, para determinar o local de cumprimento da prisão cautelar. Porém, não preenchidos
os requisitos para a preventiva, deve-se converte em liberdade provisória cumuladas ou não
com medidas cautelares.
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As hipóteses do art. 318 do CPP funcionam como requisitos mínimos, cabendo ao
magistrado verificar se a prisão domiciliar, no caso concreto, seria suficiente para proteger o
bem jurídico, que se deseja resguardar, com a decretação da prisão preventiva, exigindo-se
prova idônea (LIMA, 2016; NUCCI, 2014).
Havendo colisão, entre o direito de punir do Estado e o direito da criança à
convivência familiar e ao desenvolvimento saudável, deve prevalecer o melhor interesse da
criança que constitui prioridade absoluta, princípio interpretativo que concretiza a doutrina da
proteção integral (BRASIL-CNJ, 2016; SILVA, 2016).
Desse modo, a prisão domiciliar deve ser concretizada dentro da lógica do sistema de
garantias e das diretrizes traçadas pelo Estatuto da Primeira Infância. É de se considerar
que o agente que se encontra em prisão domiciliar, tem as restrições próprias impostas pela
medida de constrição, devendo obedecer às condições impostas para a conversão da prisão
nessa modalidade, bem como, na maioria dos casos, são indivíduos já marginalizados pelo
sistema social, situação que exige a proteção do Estado à família.
No sentido preconizado, pelo Estatuto da Primeira Infância (BRASIL, 2016), o estado
deve promover políticas e programas de apoio às famílias através da articulação de todos
órgãos públicos. Motivo pelo qual, a liberdade e a prisão domiciliar devem ser
acompanhadas pelos vários órgãos do estado, que além de fiscalizarem o cumprimento da
restrição penal, deverão promover o fortalecimento da família no cuidado e na educação das
crianças e adolescentes.
Por fim, a prioridade absoluta da criança deve ser assegurada por toda família, estado
e sociedade (BRASIL, 1990). E, não sendo, possível a liberdade ou prisão domiciliar do pai
ou mãe, considerando que a prisão é exceção e não regra (BRASIL-CNJ, 2016b), caberá ao
estado, assegurar mecanismos de proteção à criança e ao adolescente, identificando outros
membros da família, abrigamento, encaminhando a uma família acolhedora ou outra medida
prevista na legislação.

3

Prisão domiciliar: aplicação do STF e STJ com base no Estatuto da Primeira
Infância

Conforme já referenciado, no STF, foram encontrados 10 (dez) processos em que se
discutia a possibilidade de substituição da pena preventiva com fundamento no Estatuto da
Primeira Infância, destes 50% foram selecionados como objeto deste estudo, cujas
relatorias pertenciam a 05(cinco) diferentes Ministros, integrantes das 02(duas) desse
Colegiado.
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Dos cinco processos analisados, um por cada ministro, todos tinham como agentes
mulheres, destas duas estavam grávidas, uma tinha passado toda gravidez na prisão,
estando com uma filha de 03(três) meses de idade, as demais possuíam filhos menores de
doze anos de idade. Todas foram presas por tráfico de drogas, portando entre 45g a 1kg de
droga, uma delas quando tentava entrar na penitenciária onde seu companheiro cumpria
pena.
Em três processos determinou-se a conversão em prisão domiciliar. Em um, revogou-se
a prisão, à consideração da vulnerabilidade da criança e da agente ser a garantidora da
proteção do seu filho, ressalvando que o juiz processante poderia fixar medidas cautelares
(BRASIL-STF, 2017b). E, noutro, devolveu-se a apreciação ao juízo de origem.
Nos cinco julgados analisados, os fundamentos utilizados foram praticamente os
mesmos. Constitucionalmente basearam-se nos seguintes dispositivos: o princípio da
dignidade humana, o direito das presas em permanecerem com seus filhos, o direito à
maternidade e à infância, a proteção especial da família pelo estado (arts. 1º, III, 5º, L, art.
6º, 226 e 227 da CF/1988). Na legislação infraconstitucional, utilizaram os dispositivos da Lei
de Execução da Pena-LEP que estabelecem as condições mínimas para as mães presas e
seus filhos recém-nascidos (arts. 14, 83 e 89), no ECA, nos dispositivos que asseguram
direitos à saúde das grávidas e o acompanhamento pós-parto (arts. 7º ao 10) e, por fim, no
art. 318, incisos IV a VI, com redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância.
Fundamentam ainda, em doutrinadores pátrios e nas Regras de Bangkok, como
compromisso internacionalmente assumido pelo Brasil.
Além dos requisitos objetivos introduzidos pelo Estatuto da Primeira Infância, prevendo à
possibilidade de pais e mães cumprirem prisão cautelar em ambiente doméstico, nos
julgados são utilizados também critérios subjetivos, construídos pela doutrina. Consideraram
que além do requisito da gestação ou de possuir filhos com até 12 anos incompleto, deve-se
observar a “imprescindibilidade da genitora para com os cuidados com os filhos e o
interesse da criança e do adolescente” (BRASIL-STF, 2017a) a ser considerada como
“objeto de adequada ponderação”, cabendo ao magistrado verificar a suficiência da medida,
não podendo ser substituída se constatar ser o agente de alta periculosidade (BRASIL-STF,
2016b).
No processo (BRASIL-STF, 2017b) que teve a prisão revogada, a situação fática era
idêntica aos três que foram convertidos em prisão preventiva, quais sejam: mulheres presas
por tráfico de drogas, mães de filhos na primeira infância ou gravidez, primariedade,
praticados sem violência. Apesar de preencher os requisitos para liberdade provisória, foram
mantidas no cárcere, apenas modificaram o lugar da execução. No HC 134.979/SP, no qual
a prisão foi convertida em domiciliar, além das características acima descrita, o Ministro
relator destaca que a quantidade de drogas apreendidas com a agente (46,6g) era pequena
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e, portanto, “contraproducente a prisão do ponto de vista da política criminal” (BRASIL-STF,
2016b)
Apesar dos três julgados, em que a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar,
terem idênticos fundamentos, tiveram determinações finais diferentes. Os Ministros Gilmar
Mendes e Celso de Mello (BRASIL-STF, 2016a) e BRASIL-STF, 2016b), concederam de
ofício a substituição para prisão domiciliar. E, o Ministro Roberto Barroso (BRASIL-STF,
2016c) determinou que o juiz de origem substituísse a pena preventiva por domiciliar.
Aspecto emblemático pode ser verificado no julgado em que se concedeu “a ordem de
Habeas Corpus de ofício tão somente para que o magistrado processante analise a
possibilidade de conversão” (BRASIL-STF, 2017a). Neste, o Ministro Teori Zavascki
pondera sobre a periculosidade concreta da paciente, que tinha papel relevante num grupo
complexo e organizado para o tráfico de drogas, porém a consideração da agente possuir
filho menor de 12 anos, a necessidade da conjugação de requisitos objetivos e subjetivos e
da não apreciação pelo juízo de origem, devolveu-se a esse a análise e decisão da possível
conversão.
No STJ foram encontrados 60 (sessenta) julgados em que foi apreciada a
possibilidade de prisão domiciliar com fundamento o Estatuto da Primeira Infância. Do total
de processos encontrados, 66% eram de crimes relacionados ao tráfico de drogas, destes
83% estavam distribuídos entre 05(cinco) Ministros da quinta e sexta turma, destes 50%
foram escolhidos para esse estudo.
Dos 17 (dezessete) processos selecionados e analisados, em 10 (dez), todos de
mulheres, foi concedida a conversão em prisão domiciliar, em 06(seis) a medida foi negada
e em 01(um) foi concedida liberdade provisória.
Nos julgados em que se converteu a prisão preventiva em domiciliar, todas eram
imputações contra mulheres, todas com filhos menores de doze anos, apenas uma
reincidente, duas possuíam “antecedentes desabonadores” (BRASIL-STJ, 2017f), 07(sete)
primárias, 02 (duas) tinham o marido preso também por tráfico e 02(duas) foram presas ao
tentar entrar no presídio com drogas para entregarem aos seus companheiros.
Os fundamentos jurídicos utilizados para a conversão tomaram como base os
mesmos preceitos legais utilizados pelo STF, acrescentando-se, doutrinariamente, o
princípio da fraternidade, que segundo o Ministro Reynaldo Soares, é um macroprincípio dos
Direitos Humanos, previsto na CF/88 (preâmbulo e art. 3º), do qual decorre a Lei 13.257/16,
concretizado no âmbito penal, através da chamada Justiça Restaurativa (BRASIL-STJ,
2017g)
É possível identificar, nos julgados, referência a requisitos objetivos e subjetivos. Os
objetivos são extraídos do art. 318 do CPP, considerados como pressupostos autorizadores
da prisão domiciliar (BRASIL-STJ, 2017e), não condicionando esse dispositivo à
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“imprescindibilidade da genitora para os cuidados com os filhos” à mãe, como fez com o pai.
E, como requisitos subjetivos, além dos relacionados à agente, o melhor interesse da
criança foi considerado como vetor interpretativo.
Apesar da referência do princípio do melhor interesse da criança, como instrumento
de ponderação, que exige diligências para sua apreciação, verifica-se que apenas em um
dos processos (BRASIL-STJ, 2017c) havia relatório multidisciplinar, no caso, elaborado pelo
Centro de Atenção Psicossocial Infantil -CAPSI, o qual foi fundamental para o deferimento
da medida, uma vez que a conduta da agente era concretamente grave. Ressalte-se, ainda,
que apenas nesse processo foram determinadas condições para o cumprimento da pena no
âmbito domiciliar.
Diferentemente do STF, nos processos do STJ que concedeu a ordem, foi
determinado, de imediato, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, não deixando em
nenhum deles a apreciação para o magistrado de origem. Não obstante, em 03(três)
processos determinavam a fiscalização do cumprimento da medida pelo juiz singular
(BRASIL-STJ, 2016a; BRASIL, 2017f; BRASIL, 2016f; BRASIL, 2017d).
Do total de processos do STJ analisados, em 07(sete) deles não foi concedida a
conversão da prisão preventiva em domiciliar. No único julgado, em que um homem requeria
o benefício sob a alegação de ser responsável exclusivo do sustento do filho de apenas 2
(dois) anos, a denegação do pedido fundamentou-se nos elementos concretos da gravidade
da conduta do agente, encontrados nos autos, bem como não haver prova de que era o
único responsável pelos cuidados com o filho, como exige o art. 318, VI do CPP (BRASIL,
1941).
Nos 05 (cinco) processos, cujas agentes eram mulheres e a conversão em prisão
domiciliar não foi concedida, 04(quatro) possuíam filhos menores de 12(doze) anos, uma
estava no 7º (sétimo) mês de gestação. Quanto à conduta pregressa, duas eram primárias,
duas reincidentes e uma com antecedentes criminais.
A manutenção da prisão preventiva, destas cinco mulheres, teve como fundamento a
gravidade concreta da conduta das acusadas, pela grande quantidade de drogas
apreendidas e as circunstâncias em que foram presas apontavam envolvimento com o
tráfico de drogas. A conversão da prisão em domiciliar foi negada sob a alegação que a
situação fática não permitia e não ficou comprovada a imprescindibilidade da paciente com
os cuidados com os filhos (BRASIL-STJ, 2016k; BRASIL-STJ, 2016h; BRASIL-STJ, 2016d;
BRASIL-STJ, 2017b; BRASIL).
Em apenas um processo analisado, a liberdade provisória foi concedida cumulada
com medidas cautelares, neste a agente possuía filhos menores de 12(doze) anos, era
primária e foi presa ao tentar entrar numa penitenciária para entregar drogas ao seu filho,
que se encontrava recluso, que as utilizaria para pagar uma dívida. A concessão foi
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fundamentada na ausência de elementos concretos do decreto prisional, lastreado na
gravidade abstrata do crime. É ressaltado também que a situação fática de possui filhos
menores de 12(doze) também lhe garantiu a prisão domiciliar (BRASI-STJ, 2016l).
Igualmente ao verificado nos processos do STF, nos processos analisados do STJ
há julgados em que as situações fáticas apresentam-se idênticas, porém as decisões foram
diferentes. A ordem foi concedida no HC 391.501/SP, sendo a agente reincidente específica,
com fundamento no princípio da fraternidade e que o CPP não condicionou a comprovação
de outros requisitos. Entretanto, noutro julgado (BRASIL-STJ, 2016b), acusada primária,
presa ao entrar com drogas no estabelecimento penal onde se encontrava preso seu
companheiro, é ressaltado no voto do relator que a quantidade de droga não era
considerável e que não era fundamento isolado para determinar a prisão preventiva, bem
como registrou que não havia prova da mercância. Mesmo declarando estes fundamentos
que se assemelham ao do processo em que foi concedida a liberdade, manteve-se a prisão,
convertendo-a em domiciliar.
Aspecto

controvertido,

é

a

exigência

da

comprovação

do

requisito

da

imprescindibilidade dos cuidados da genitora para comos filhos. Nos julgados em que
convertem a prisão em domiciliar, em regra, esse requisito é preenchido pela comprovação
de existir filhos menores de 12(doze) anos ou é ressaltado que o CPP não condicionou essa
exigência à mãe (BRASIL-STJ, 2017f). Entretanto, nos processos em que o pleito foi
indeferido, fundamentou-se na não comprovação desse requisito.

Conclusão

Este estudo identificou a prevalência feminina nos processos analisados e as
limitações da prisão domiciliar como garantia de proteção a primeira infância. Estes
aspectos revelam-se na manutenção da lógica encarceradora dos tribunais e na ausência,
ainda, de articulação das políticas. Além de constatar, que os requisitos adotados pelos
tribunais para concessão da prisão domiciliar carecem de uma análise sistemática com a
doutrina da proteção integral.
A prevalência feminina, nos julgados, confirma o papel relevante das mulheres na
educação e no cuidado com os filhos e da postura machista em atribuir, apenas a elas, esse
papel ou responsabilidade. Confirma-se, essa preponderância, no menor número de pleito
masculino utilizando o Estatuto da Primeira Infância, da não concessão pelos tribunais da
prisão domiciliar aos pais e da limitação imposta pela própria lei, ao exigir a comprovação de
ser o agente, o único responsável pelos cuidados pelos filhos.

12

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

13

Os estudos científicos apontam a importância dos cuidados do pai e não apenas da
mãe na primeira infância para o desenvolvimento saudável da criança, por isso as Regras
de Bangkok enfatizam a necessidade de serem aplicadas, também, para os pais.
Outrossim, o Estatuto da Primeira Infância estabelece diretrizes de proteção à
família, reconhecendo-a como primeiro e imprescindível espaço de desenvolvimento
saudável da criança, ampliando as garantias que favorecem ao pai e à mãe maior
oportunidade de cuidado com seus filhos. Dentro desta perspectiva, o judiciário deve romper
com paradigmas estigmatizantes da imagem do pai e analisar em conformidade com as
diretrizes protetivas aos infantes em seus primeiros 72(setenta e dois) meses de vida.
Outro aspecto identificado nos julgados analisados, é que a lógica carcerizadora é
revelada nos critérios utilizados para análise dos pleitos, que continuam os mesmos que se
adotavam antes do Estatuto da Primeira Infância, sendo as novas normas utilizadas à
conveniência da decisão tomada. Essa postura é identificada na valoração das situações
fáticas. No STF, a gravidez, por si só, já garante a conversão em prisão domiciliar, no STJ
depende da análise dos elementos subjetivos. Além de em um mesmo tribunal, situações
fáticas semelhantes terem gerados decisões totalmente diferentes.
O objetivo do Estatuto da Primeira Infância em articular as políticas para as crianças,
na faixa etária de zero a 12 anos incompletos, não foi identificado nos processos analisados.
Apenas um processo do STJ apresentou relatório multidisciplinar, que foi imprescindível
para o desfecho daquele pleito. Nenhum acórdão mencionou ou encaminhou alguma
medida para acompanhamento pelo Conselho Tutelar ou para os gestores de políticas
públicas.
Na maioria dos processos, percebe-se a preocupação pela comprovação do/a
agente possuir filhos, através da certidão de nascimento.

Porém, em nenhum deles, foi

exigida a realização de relatórios multiprofissionais para constatar a condição de
vulnerabilidade da família e da criança, apesar de ser recomendado pelas Regras de
Bangkok. Entretanto, no processo de relatoria do Ministro Teori Zavaski, ao encaminhar a
demanda para o juiz de origem, vislumbra-se o reconhecimento da necessidade da
realização de diligências para se verificar o melhor interesse da criança e da família.
A análise da possibilidade de concessão de prisão domiciliar, nas hipóteses trazidas
pelo Estatuto da Primeira Infância, não pode ser feita de forma desconexa das diretrizes por
ele traçadas. Exige-se o esforço de todos os membros do sistema de garantias em articular
as políticas para infância e adolescência, não podendo o judiciário continuar agindo
isoladamente, analisando suas demandas apenas pelo foco restrito da norma, apoiando-se
em princípios, mas não demandando medidas concretas de proteção integral.
Além do mais, a prisão domiciliar foi considerada, na maioria dos julgados, como
substituta da liberdade provisória e não modalidade da prisão preventiva. Assim, presentes
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os requisitos que autorizam a prisão preventiva, conjugados com os do art. 318 do CPP e à
luz do Estatuto da Primeira Infância, o magistrado para converter em prisão domiciliar, deve
analisar não o risco da liberdade, por não ser essa o objeto da análise, mas se as condições
de execução da medida constritiva são adequadas à proteção dos bens jurídicos tutelados.
Se não preenchidos os requisitos da prisão preventiva, é imperativa a concessão da
liberdade provisória cumuladas ou não com medidas cautelares.
A preferência pela prisão, mesmo que domiciliar, quando preenchidos os requisitos
para liberdade provisória, demonstra que a prisão cautelar é a regra e não a última e mais
extrema medida a ser adotada. Por esse motivo, o Brasil desponta em quarto lugar em
população carcerária no mundo, tendo crescido de forma acelerada no aprisionamento de
mulheres no Brasil, principalmente por tráfico de drogas.
Por fim, a concretização das diretrizes do Estatuto da Primeira Infância exige esforço
de todos os que compõem o sistema de garantias de direitos e, no caso de crianças e
adolescentes com pai ou mãe encarcerados estudo, do subsistema de defesa que deve se
articular com os demais órgãos para a efetividade das ações de proteção integral da criança
e do adolescente.
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BARREIRAS JURÍDICAS:
COMO A JUSTIÇA IMPEDE A RESSOCIALIZAÇÃO?

Lanna Sanches Dogo

1

Caroline Ramos Poltronieri
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo averiguar barreiras impostas no
âmbito jurídico para que os ex-encarcerados possam ter efetiva
ressocialização. No Código Penal, está previsto três tipos de pena: privativas
de liberdade, restritivas de direitos e de multa. A sentença dada tem data limite
para terminar, e é com esse tempo que os ex-presidiários se agarram para ter a
liberdade. Porém, ao cumprirem a pena, muitos são surpreendidos não só com
o registro da sentença no Atestado de Antecedentes Criminais como também a
pena de multa e a retenção de documentos. Pela lei, há garantias ou estão
impostas mais burocracias aos ex-detentos? Esse texto tem como objetivo
evidenciar essas falhas jurídicas quanto à garantia da ressocialização após o
cumprimento da pena com um levantamento de dados. Com embasamento em
diversas vertentes do Direito Penal, como o Código, Processo e Lei de
Execuções, dados do Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário
Nacional, Conselho Nacional de Justiça, Tribunais de Justiça, IBCCRIM, entre
outros. O referencial teórico será em filosofia penal, com Beccaria (1764),
Foucault (1987), Celso Delmanto (2016) e outros. Além disso, entrevistas com
ex-detentos e especialistas serão feitas para melhor embasar o presente artigo.
O levantamento mostrará como é executada a pena de multa, para que serve,
como é aplicada, como a reabilitação criminal funciona na prática e na teoria , e
como a retenção desses documentos barram a volta à sociedade.
Palavra-chave: Reabilitação criminal, pena de multa, atestado criminal,
ressocialização, direito penal.

INTRODUÇÃO
Toda sociedade é sustentada com base em normas internas para manter
a ordem. Quem não as cumprir, poderá sofrer consequências já préestabelecidas. No século XVIII, era o rei quem ditava o culpado que teria o
1
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corpo marcado por ferramentas de tortura em praça pública para marcar na
carne, na pele, a vergonha de ser um criminoso “O corpo supliciado se insere
em primeiro lugar no cerimonial judiciário que deve trazer à luz a verdade do
crime”, escreveu Foucault no capítulo II, página 38 em seu livro Vigiar e Punir.
Com o passar do tempo, as formas de castigar quem não segue as
regras mudam junto com a evolução do direito penal e da sociedade em si. No
Brasil, é indispensável pensar sobre o assunto, pois o país ocupa a quarta
colocação no ranking da maior população carcerária do mundo, atrás da Rússia
(673.800), China (1,6 milhão) e Estados Unidos (2,2 milhões) comparados aos
nossos 622 mil. Considerando que no Brasil não há pena de morte ou prisão
perpétua, todos os presos um dia voltarão a conviver em sociedade. Por isso,
prezar pela ressocialização é importante para não haver um isolamento, para
que o retorno seja positivo.
Hoje em dia, o direito penal tem como uma das bases o auxílio para a
ressocialização do detento, ou socialização caso o infrator sequer tenha tido
essa oportunidade. Logo no primeiro artigo na Lei de Execução Penal, já deixa
claro que “tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado.”
A função da pena vai além da mera punição. Porém, ainda assim o
direito penal tem a maior parte no preso, nas pessoas privada de liberdade, no
castigo. Os dados, os estudos, o acompanhamento, o auxílio, vai para quem
ainda está sob controle do Estado. Mas e quando o infrator sai? Segundo a Lei
de Execução Penal, artigo 26, os egressos são os liberados definitivos e os
condicionais. Porém, os definitivos são considerados egressos pela lei até um
ano depois da saída do estabelecimento prisional. O liberado condicional, por
outro lado, será egresso enquanto responder a justiça. Prevê, ainda, a
assistência aos egressos, que consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo
à vida em liberdade. Além disso, a ajuda pública também pode ser de moradia
e alimentícia pelo prazo de dois meses depois de ganhar a liberdade.
Isso auxiliaria inclusive a diminuir os índices de violência tendo em vista
que a reincidência criminal pode diminuir se os que saíram da prisão tem
melhores perspectivas de vida. Conforme observado no estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) elaborado em 2015 sobre a reincidência
criminal no Brasil, exaltam a importância da garantia da “harmônica integração”
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como prevista em lei. “Em linhas gerais, a percepção dos entrevistados era de
que a maioria dos internos não tinha intenção de voltar ao crime. Entretanto,
isto acabava acontecendo por falta de políticas de inclusão voltadas para o
egresso, aliada à não aceitação do ex-detento pela sociedade, dificultando sua
reintegração por meio do trabalho lícito”3, como relatam na página 99.
Outro fato que merece ser destacado é que, de acordo com um
levantamento feito pelo Informe Regional de Desenvolvimento Humano (20132014) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 4, o
percentual de reincidência no Brasil é de 47,4%. Para a pesquisa, a
reincidência não quer dizer necessariamente que o ex-detento volte a ser
preso, mas sim que cometa outros delitos. Somente no Estado de São Paulo,
de cada 10 presos encarcerados por roubo, 7 reincidiram 5.
O levantamento aponta, principalmente, grandes falhas na função de
ressocialização do sistema carcerário brasileiro que, em muitos casos, está em
desacordo com a legislação. As principais violações cometidas pelo sistema
penal incluem superlotação, descaso com o preso em detenção provisória e
encarceramento de detidos que cometeram diferentes delitos na mesma cela.
A vida do encarcerado não é fácil, o que já dificulta uma completa
ressocialização. Os 622 mil presos superam as 376 mil vagas do sistema
penitenciário, totalizando um déficit de 246 mil vagas. Falar de segurança
pública hoje em dia não devia apenas ser estudar as pessoas encarceradas,
mas ouvi-las para entender como que foi o impacto das penas em suas vidas.
Afinal, a intenção é que elas não voltem para trás das grades, então é
importante pensar em como a efetiva - ou não - ressocialização afeta o sistema
penitenciário hoje?
A escolha por escrever sobre a pena de multa e a reabilitação criminal
foi por ter observado queixas dos próprios ex-encarcerados no que diz respeito

3 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de

Pesquisa. Rio de Janeiro: governo Federal, 2015. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/572bba385357003379ffeb4c9aa
1f0d9.pdf>
4
PNUD.PNUD. Estudio comparativo de población carcelaria. 2014: página 129. Disponível em:
<latinamerica.undp.org>
5 SANT’ANNA, Lourival.De cada 10 assaltantes, 7 voltam a roubar no Estado e 41% são menores.
Estadão. Disponível em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,de-cada-10-assaltantes-7voltam-a-roubar-no-estado-e-41-sao-menores,1123132 >
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a aplicação das mesmas. A palavra “egresso” não aparece uma vez sequer no
Código ou no Processo Penal, mas é onde a esperança de muitos deles
crescem. “Reabilitação criminal”, uma pequena parte da lei que passa muitas
vezes despercebida por muitos advogados que trabalham na área criminal.
Parecem apenas palavras perdidas em livros de direito, do artigo 93º ao 95º.
O direito de ter a ficha sem constar o crime e a pena já cumprida parece
um sonho para eles. E com a reabilitação criminal, a promessa está f eita.
Porém, certas divergências na lei dificultam o processo para chegar a tão
esperada ficha criminal limpa.
Do outro lado, no Código Penal está previsto três tipos de pena:
privativas de liberdade, restritivas de direitos e de multa. Ou seja, na papelad a
de condenação, aplicam a pena adequada e em algumas sentenças uma pena
financeira, que é a tal da Pena de Multa.
Dessa forma, o presente artigo tem o objetivo de observar como - e se
foi - feita essa reinserção do egresso do sistema penitenciário na sociedade na
voz de um caso do assunto, buscando estudar os processos dos mesmos, e de
profissionais da área que atuam e estudam o assunto. O foco com base na
aplicação da Lei de Execução Penal, Código Penal e se tratará sobre dois
aspectos: pena de multa e da reabilitação criminal. No entanto, a intenção não
é o de lidar com a lei em sua essência, mas sim em sua aplicabilidade. O artigo
em questão faz análises atuais sobre questionamentos da lei, levanta
questionamentos e reflexões também a serem feitas pelos leitores.

PENA DE MULTA
Conforme já dito anteriormente, o egresso é aquele que não está mais
privado de liberdade, seja de forma definitiva ou condicional. Porém, depois do
cumprimento de tal pena, para alguns ainda resta a pena de multa.
Diferentemente da privativa de liberdade, ela é uma pena financeira. Nem toda
sentença tem pena de multa, ela pode ser aplicada de forma isolada ou junta
com outra pena, como a de privação de liberdade.
Segundo o artigo 50 do Código Penal, “a multa deve ser paga dentro de
10 (dez) dias depois de transitada em julgado a sentença. A requerimento do
condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento
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se realize em parcelas mensais”. O valor varia de acordo com a sentença dada
pelo juiz.
O valor pode variar de 1/30 a 5 salários mínimos. No ano de 2017 o
salário base está fixado em R$937,00. Logo, o menor valor de um dia-multa é
R$31,23 e o maior valor é de R$4.685,00. Depois desses preços estabelecidos,
o magistrado responsável pela condenação seleciona um valor entre esse
mínimo e máximo citados e multiplica pelos dias-multas que ele julga adequado
aplicar, avaliando sempre a situação do réu em questão.
Importante

ressaltar

que

dias-multa

é

diferente

de

“prestação

pecuniária”. Essa é paga à vítima ou aos dependentes, entidades públicas ou
privadas para fins sociais. Enquanto o valor dos dias-multa é destinado ao
Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN). O montante arrecadado junto com
outras fontes de arrecadação são para construção, reforma, ampliação e
aprimoramento de estabelecimentos penais e a manutenção dos serviços
necessários para manter o sistema segundo consta na Lei Complementar de
1994.
Caso a pessoa não tiver condições de pagar, simplesmente não paga.
Como é uma dívida financeira, o nome da pessoa consta como negativo e ela
arcará com as consequências até quitar a dívida.
Antes da alteração em 1996, as pessoas que não pagassem os dias
multa seriam revertidos em dias presos. O que queria dizer que 200 dias-multa
se converteriam em 200 dias preso. Porém, agora a pena de multa não poderá
ser revertida dessa maneira. O não cumprimento do pagamento nos dias de
hoje, a pessoa adquira uma dívida ativa. Ou seja, tem seu nome negativado
mais uma vez, fica no vermelho como quem não paga IPVA ou IPTU.
Importante ressaltar que como em qualquer outra dívida monetária, ela
também prescreve. Se a pena de multa for a única aplicada, então ela
prescreverá em dois anos. Porém, se for acumulada à pena privativa ou
restritiva de liberdade, será em cinco anos.
Porém, demoram anos para uma pessoa sem esse tipo de pena se
reestabelecer na sociedade; então uma pessoa com o nome sujo encontra mais
dificuldades ainda. Entre as consequências de não pagar, a pessoa pode ter
problemas com a restrição de crédito e cancelamento do cheque especial.
Porém, o pior de todos é o vínculo com o CPF, que dificulta inclusive na busca
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de um emprego lícito na qual o egresso tenha se candidatado. Sem entrar no
mérito se a empresa pode ou não fazer essa busca, elas acontecem e podem
impedir que o candidato seja barrado não só pela ficha criminal, mas também
pelo nome sujo. Um peso em dobro.
O caso do egresso Emerson6 foi parecido. Na sentença constava: oito
anos de prisão (cinco por tráfico de drogas e três por associação) e 1.200 diasmulta. Não entendeu do que se tratava essa segunda pena, mas não
questionou no momento. Emerson entrou com o habeas corpus e foi negado.
Mas a pena caiu para cinco anos de prisão e 500 dias-multa, mais três anos na
condicional.
Assim que Emerson terminou de cumprir as sentenças privativas de
liberdade, um oficial de justiça foi até ele para informar de que ainda faltava a
pena de multa. Ao entregar o documento a ele, constava que os 500 dias-multa
estavam valendo o equivalente a R$7.000,00. Sete mil reais. Na primeira
condenação, o valor de 1.200 dias-multa era de R$17.000. Na tentativa de
começar de um jeito diferente, comenta que não pôde deixar de lado o
pensamento: “vou fazer o quê? Vou roubar?”
O prazo para pagar foi lembrado pelo oficial, mas nem precisaria porque
estava bem explicado na papelada: 10 (dez) dias. Ele tinha, então, a opção de
parcelar a nova dívida adquirida com o Estado, ou a de arrecadar o montante
no tempo exigido.
Para ele, mais que uma grade física, é uma barreira social, “como o
Estado diz que o objetivo final da pena é reintegrar a pessoa e coloca uma
multa, dinheiro pra ela pagar? Essa multa fica vinculada ao título de eleitor, e
tem empresas que se você não apresentar o título eleitor, você não passa nem
no processo de seleção. Então, é uma forma de manter preso a pessoa mesmo
fora do sistema prisional. Entendeu? Essa multa é a extensão da pena”.
Para muitos, a oportunidade de pagar a pena de multa não é nem uma
opção. Se formos levar em consideração o perfil educacional dos presos no
Brasil, 60% não tem sequer o ensino fundamental completo. As oportunidades
para pessoas com baixa escolaridade em sua maioria não passam do piso
salarial. Observemos o gráfico abaixo que nos mostra que a maior parte sequer
6

Entrevista concedida às autoras em 2016 e autorizada citação. Conforme solicitado, somente o
primeiro nome seria fornecido.
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completou o ensino fundamental segundo dados do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias INFOPEN de dezembro de 2014 7, na página 47.

Se para muitas pessoas com ensino superior pagar essa conta assim
que sair da prisão já não é fácil nos dias atuais, para uma pessoa que não teve
uma base, há mais barreiras ainda. Por isso, há alguns casos de pessoas que
fazem recurso especial para isenção da pena de multa diante das condições
econômicas do condenado. Porém, prevalece na doutrina e na jurisprudência a
negação do pedido, vide caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
RESP 722561/RS 8.
REABILITAÇÃO CRIMINAL
A reabilitação criminal dá oportunidade ao ex-preso de limpar a ficha
criminal uma vez que cumpridas as penas. Para muitos, é voltar ao que era
antes, sem dever nada à justiça, sem ter medo sequer de parar num bafômetro.
Porém, a lei nesse caso é bem confusa.
Nos artigos de 93 a 95 do Código Penal, Capítulo VII, consta que “A
reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva,
assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e
condenação”. Os únicos requisitos são: pode requerer depois de dois anos que
7 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de
Pesquisa. Rio de Janeiro: governo Federal, 2015. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/destaques/arquivo/2015/07/572bba385357003379ffeb4c9aa
1f0d9.pdf>
8
O recurso especial citado está disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7163819/recurso-especial-resp-722561-rs-2005-00109910-stj/relatorio-e-voto-12888150#!
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a pena for extinta, e que durante esse período tenha morado no Brasil,
demonstrado bom comportamento, tenha ressarcido o dano ou provado a
impossibilidade do mesmo. Somente se a pessoa tiver problemas com a justiça
e reincidir que a ficha voltará a mostrar os crimes anteriores também.
Porém, um conflito na lei é o artigo 202 de Lei de Execuções Penais.
Nela, “cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou
certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça,
qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela
prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei”. Ou seja,
depois que a pena for devidamente cumprida, a folha corrida – ou ficha criminal
– não iria mais constar nos dados de policiais, ou auxiliares de justiça. Seria
recuperada somente em caso do egresso reincidir, mas mesmo assim o
documento permaneceria em sigilo e serviria de consulta ao juiz encarregado
de julgar a nova infração.
Ambas as leis se contrapõem. A primeira apresentada prevê que a outra
não irá funcionar e por isso existe. Apesar do Código Penal ser instituído em
1940, o capítulo que prevê a reabilitação nele é de 1984. Assim, como a Lei de
Execuções Penais, 1984.
As semelhanças não param por ai. Ambas foram sancionadas no mesmo
dia, 11 de julho de 1984. Enquanto a primeira é a Lei nº 7.209 9 a segunda é a
de nº 7.210 10. Ou seja, no mesmo dia, duas leis diferentes com processos
diferentes sobre o mesmo assunto foram sancionadas.
A diferença entre elas é que para conseguir a reabilitação são
necessários dois anos após o cumprimento da pena com ressalvas, enquanto
pela LEP o sigilo já deveria ser automático. E também, o processo de
reabilitação pelo Código custa pelo menos R$1.995, segundo aconselha cobrar
a OAB, enquanto a LEP prevê como um direito imediato.
No livro Código Penal Comentado de Celso Delmanto, classifica a
reabilitação categoricamente como uma chance de voltar a ter o status quo de
antes.

Porém,

comenta

que,

comparado

ao

artigo

202

da

LEP,

“é

absolutamente inútil”. Garantir a dignidade, não é somente cumprir a lei. É
assumir que a dívida dela foi paga e que, por isso, não deve constar em
9

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7209.htm>
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>
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registro nenhum. Assim como dívida financeira, a dívida jurídica deveria ocorrer
no mesmo procedimento.
O caso de David 11 foi assim. Preso em 1982, com 18 anos de idade, os
crimes foram roubo e porte de arma. Trinta anos depois de sair em liberdade,
David se mantém de bicos que surgem esporadicamente por não conseguir
apagar uma mancha em seu passado que já deveria ter sido deixada para trás
há muito tempo.
Os policiais ainda têm acesso a ficha, o que quebra o sigilo proposto.
Por diversas vezes, seja em entrevista de emprego ou já trabalhando
formalmente, foi demitido por terem descoberto o que David não contou. Até
porque, para ele, como a pena já foi devidamente cumprida há muito tempo,
não há necessidade de resgatar o que já passou. “Eu ganhei o processo de
reabilitação. O Estado me deu? Deu. Entre aspas. Por quê? Pô, todo mundo
sabe da minha ficha. Que reabilitação é essa que todo mundo sabe do seu
passado?”, questiona.
Depois de quase 30 anos que entrou com o pedido de reabilitação
criminal, finalmente sua ficha saiu limpa no Fórum da cidade em que mora. Sua
reação não poderia ser outra, que não a de felicidade. “Não existem mais
processos, ou qualquer outra situação! Estou literalmente limpo perante a
justiça criminal! Mais de 25 anos e hoje eu peguei (a ficha criminal limpa)! Nada
consta! Não existe mais nada contra!”. Porém, reconhece que ainda há um
árduo caminho pela frente: “ainda assim, não muda nada, tem que continuar a
lutar. Tem muita gente ainda que tem que ter esses direitos respeitados
também”.
O último trabalho registrado de David foi em 2015, em uma empresa de
segurança. Foi dispensado após três meses quando seu chefe recebeu seus
antecedentes criminais por guardas locais que conheciam o passado dele.
Agora, com ficha limpa, faz cursos na área de vigilância e planeja novos
projetos de vida.
A própria assessoria jurídica do Tribunal de Justiça de São Paulo quando
questionada sobre quantos processos desse tipo eram abertos por mês,
responderam que isso se tratava, na verdade, de um assunto da Secretaria de
11

Entrevista concedida às autoras em 2016 e autorizada citação. Conforme solicitado, somente o
primeiro nome seria fornecido.
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Administração Penitenciária. “Não me leve a mal, mas quem tem que informar
não é o TJSP, e sim, o Executivo por meio de seus programas, logo a SAP”,
informam. Porém, um processo desses é feito na justiça e não pela Secretaria,
é pelas Varas Criminais nas quais os ex-presidiários foram condenados.
Após o envio de alguns processos de reabilitação para mostrar à
assessora do que se tratava, pediu desculpas e disse que iriam averiguar como
fariam para coletar a informação de quantos processos foram solicitados no
ano passado. Duas semanas depois, retornou com a informação de que entre
novembro de 2015 e outubro de 2016, foram feitos 67 processos de reabilitação
criminal. Uma média de seis pedidos por mês, mas são mais de 802 de presos
que saem das cadeias por mês só no Estado de São Paulo12. Assim como
David não tinha conhecimento, muitos também não o tem.
Acha um advogado para cuidar do caso também foi uma dificuldade para
David que comenta que muitos não sabiam sequer do que se tratava. Pouco se
sabe sobre a reabilitação, e quando abraçou um desses casos, o advogado
Walid Salha13 conta que teve que caçar além das leis, em livros, processos já
feitos, outros casos, e tudo que o poderia auxiliar para conseguir ganhar o
processo. Errando em muitos pontos, acertando em alguns, foi trilhando o
caminho das pedras para compreender até mesmo os processos.
A dificuldade para encontrar material que o ajudasse a entender melhor
do que se tratava é uma barreira. O advogado mesmo questiona a necessidade
da função da prisão, “pra quê que serve então o sistema prisional? Se a pessoa
cumpriu a pena, deveria sair com o status quo antes. Significa, retornar à
condição anterior. Tinha que ficar mesmo como se fosse antes, como se não
tivesse acontecido nada. Mas não é o que acontece, a pessoa vai ser
condenado o resto da vida se não fizer todo esse trabalho aí”.
Conta ele que inclusive pessoas que foram presas provisoriamente por
meses, julgadas e inocentadas. Nas fichas constará a passagem pela prisão,
mesmo que sejam inocentes. Continua na justiça e também nos registros
policiais.Não há diferenciação para a sociedade, há somente quem vivenciou o
cárcere. A procura por emprego nunca é fácil, e dessa vez foi dificultada com a
passagem pelo presídio.
12

Solicitação feita por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) para a Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP) de São Paulo. esse dado é um balanço do período de 01/01/2011 a 20/03/2017.
13
Entrevista concedida para as autoras em 2016 e autorizada citação.
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Se, nesse caso que chegou até Walid, a pessoa for procurar ajuda para
conseguir a reabilitação criminal e conseguir sigilo na ficha que nem deveria
existir, ela será negada. Segundo a Lei, garante que isso aconteça apenas para
quem foi condenado. Nesse caso, varia da interpretação de juiz para juiz.
O Brasil apresenta, também, uma elevada taxa de presos sem
condenação, isto é, que ainda não foram julgados. Cerca de quatro entre dez
encarcerados (41%) estão presos, apesar de não terem sido condenados 14. Ao
todo, existem 222.190 presos provisórios – sem condenação definitiva,
recolhido em razão de prisão em flagrante, prisão temporária, por decretação
de prisão preventiva, pronúncia ou sentença condenatória recorrível – no país.
Nesse cenário, a vida do egresso é um objeto de análise, pois muitas vezes, os
direitos previstos na lei não são garantidos pelo Estado.
O advogado conta que não há um a priori nesses casos pois além de
não ser muito estudado ou aplicado entre os profissionais da área, não é mu ito
solicitado pelos egressos. Com isso, não existe um modus operandi, uma forma
de trabalho a seguir. “E você sabe o que é pior? Uma pessoa que tem um
processo criminal, e é absolvida, o seu nome continua na justiça. Ela fica
estigmatizada por algo que ela foi inocentada. É um negócio muito demorado, é
complicado”, comenta o especialista.
CONCLUSÃO

Conforme dito, o objetivo da Lei é proporcionar uma (res)socialização
harmônica. Porém, conforme observamos na exposição do artigo, há uma série
de barreiras que a própria lei impõe. Fora isso, há também a própria dificuldade
da escrita da lei:
Se a interpretação das leis é um mal, é evidente que o é,
da mesma forma, a obscuridade que arrasta consigo
necessariamente a interpretação, e assim igualmente será
um grande mal, se as leis são escritas em linguagem
estranha ao povo, e colocados,

assim, apenas na

dependência de uns poucos, não podendo a maioria dos
cidadãos julgar por si mesma qual seria o limite de sua
liberdade ou dos demais membros da sociedade; uma
14

Dado levantado pela ONG de Direitos Humanos Conectas no relatório Mapa das Prisões. Disponível
em: <http://www.conectas.org/pt/noticia/25378-mapa-das-prisoes>
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língua que faz de um livro solene e público, algo particular
e doméstico.
BECCARIA, 2005. p.29.

Se a lei em si já chega a ser confusa, a existência de dois processos
diferentes para o mesmo caso que inclusive foram sancionados no mesmo dia
parecem complicar não os advogados, mas com os ex-presidiários. Que já sem
perspectivas de melhoras, encontram ainda mais barreiras nas leis que
prometeram “harmônica ressocialização”.
Os questionamentos aqui levantados tem o objetivo de trazer reflexão ao
modo como as leis são aplicadas e como elas impactam a vida das pessoas
que dela precisam. Seja uma pena financeira ou com a ficha criminal suja que
mantém o condenado preso de outras formas perante não só os olhos da
sociedade, mas também da justiça.
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III Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão - 27 a 29 de Setembro de 2017
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE – Recife/PE

GT06 - Polícia, Poder Judiciário e Prisões
Tema: A Prisão Administrativa Militar em Pernambuco, e a Problemática do
Cumprimento das Penas em Decorrência da Falta de Alimentação.
Autor: Jailton Gonçalves dos Santos
Co-autora: Thayane Ferreira do Nascimento
RESUMO:
O art. 5º da CF, normatizando transgressão militar ou crime em lei. O objetivo é
examinar prisão disciplinar, se atende seu efeito disciplinador e à Lei 11.817/2000, art.
28, I e II prisão para militares da reserva e ativa. Por ex: falta ao serviço ocasiona até
30 dias de prisão. Militares presos por hierarquia e disciplina. Professor Paulo
Rodrigues-UFMG na obra Dir. Adm. Militar – Teoria e Prática, RJ – 2012, avalia lei
militar e constituição. Séria problemática no Estado de Pernambuco no caso de prisão
disciplinar. Desde 2007 não há produção de refeição nos quartéis, pagando no salário
valor para as refeições (apenas para almoço – 22 dias). Como manter o militar preso
sem refeições? A PM lançou Portaria Administrativa para militar preso ir para casa
realizar as três refeições, mas Corregedor Geral proibiu tal prática sem alternativa
viável. Militares estão recorrendo à justiça para uma solução. Minas Gerais promoveu
significativas mudanças na legislação administrativa militar, principalmente no que
cabe a prisão militar. Como cumprir a Lei, no tocante à prisão administrativa nestas
condições, atendendo aos objetivos de reeducação do transgressor sem infringir as
condições mínimas de vida digna dos militares? Através do exame de como o nosso
Estado está resolvendo esta questão, do estudo de obras acadêmicas, da legislação e
postura do judiciário, objetivaremos conduzir nosso artigo de modo a apontar
propostas viáveis de solução para o problema.
Palavra-Chave: Prisão - Militar - Justiça

INTRODUÇÃO
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A prisão no Brasil obedece à normativa constitucional em seu art. 5ª,
LXI, apresenta duas condições, que são: quando é autoriza por determinação da autoridade
judicial competente (Juiz de Direito) e a outra condição ocorre nos casos de flagrante delito.
Neste contexto coexiste uma exceção a estas duas regras básicas, que é a prisão
administrativa militar, esta guardando duas condições: os crimes enquadrados como
tipicamente militares (listados no Código Penal Militar) e as transgressões disciplinares
militares (que encontram enquadramento nas normativas disciplinares militares).
Como objeto de nosso estudo é a vida e a disciplina militar estadual,
nos deteremos especificamente nos temas relativos a punição voltada a transgressão
disciplinar militar de que são sujeitos os policiais militares e os bombeiros militares.
As normas militares estaduais, apesar de terem certa semelhança,
cada Estado da Federação tem suas próprias regras, por meio de seus estatutos ou códigos
disciplinares. No presente estudo teremos sob exame, as normas militares do Estado de
Pernambuco, que por decorrência do fim do arranchamento nas unidades militares, tem
causado certo impasse para o cumprimento das punições disciplinares, em especial nos
casos em que a punição determina a detenção ou prisão do servidor militar no âmbito do
aquartelamento.
Em conjunto com o cumprimento da punição disciplinar de detenção
ou prisão em estabelecimento militar, o Código Disciplinar Militar do Estado de Pernambuco
positivado pela Lei 11.817 de 24 de julho de 2000, acompanha conforme o caso, o
decaimento da classificação do comportamento, de uma escala que vai de insuficiente à
excepcional.
Avaliar as condições legais, as realidades vividas pelos militares no
cumprimento das punições de detenção e prisão militares, o advento das novas mudanças
nos cumprimentos das citadas punições militares, analisar as diretrizes propostas por
Suplemento Normativo na PMPE e por Decreto Estadual no caso do CBMPE, ambos
proporcionando condições para o cumprimento das referidas punições, dentro das
condições existentes e da realidade fática, em função principalmente do final dos locais
onde eram preparadas as refeições (rancho) e pela falta de alimentação no quartel dos
punidos. Outra condição a ser examinada é a continuidade da prisão disciplinar militar para
os militares estaduais a vista das diretrizes da dignidade da pessoa humana, das orientação
da declaração dos Direitos Humanos e a condição de trabalho dos militares estaduais.
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BREVE HISTÓRICO DA PRISÃO MILITAR

A Historicidade da prisão militar em terras brasileiras, tem sua origem
na Guerra do Sete Anos, conflito estabelecido na Europa entre os anos de 1756 à 1763,
envolvendo vários reinos, e por não possuir legislação própria e visando manter a condição
disciplinar em suas tropas militares, em 1765, o Império brasileiro adotou o por
conveniência, o regulamento de Disciplina que regia o Exercito Português, tendo a norma
sido criada por um General alemão que lutou na guerra dos sete anos,

Conde Lippe.

(CIDADE, 1960)
O Conde Lippe, foi nomeado pelo Marques de Pombal como diretor
geral e Governos das Armas, comandando a infantaria.
Por ordem do Rei de Portugal o Conde Lippe integrou as normas
nacionais 29 Regulamentos de 1763, que esteve vigente no Brasil até a

implementação dos Códigos voltados à área Militar Criminal. A rigidez desta norma
era tamanha, que previa castigos tais como ameaças diretas, chibatadas, bolos,
surras, humilhações e até ameaça de morte, executadas pelo Exército e pela
Marinha. Com a promulgação de 1824 a tortura e o acoite foi abolido, apesar de
ainda serem aplicados em negros fugitivos e aos soldados da Marinha. Há relato de
historiadores que o recrutamento militar era tão desagradável, sendo preferível
arriscar a ser submetido ao tratamento desumano dos castigos, do que permanecer
na força militar e por isso muitos fugiam ou desertavam.
Em 1830, em decorrência de reivindicação do Duque de
Caxias, D. Pedro Mandou executar o Código Criminal do Brasil, sendo este código a
norma de Direito Penal e Direito Criminal que visava reprimir os delitos. As normas
efetivadas pelo Conde Lippe foram norteadoras das leis nacionais até o ano de
1890, quando entrou em vigor em 1891 o Código Penal da Armada (Decreto nº 18,
de 07MAR1891), passando o Brasil a ter uma norma militar própria.
Em 1889 foi extinto o castigo corporal. Isto posto, fica evidente
que as normas implementadas pelo Conde Lippe, com a intenção de dissipar a
infâmia era degradante e exagerada, causando sofrimentos físicos e morais, quando
da transgressão cometida pelos servidores militares. Apesar da extinção dos
castigos corporais, em 1910 ocorreu a Revolta da Chibata que marcou a história
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nacional pela não mais tolerância dos castigos corporais que ainda eram impingidos
na Marinha, tendo os revoltosos sido expulsos da Marinha.
O decreto nº 1.596/23 promove avanços significativos quanto a
disciplina militar no ordenamento pátrio, tendo seu art. 30 proibindo invencionices
punitivas.

A PUNIÇÃO MILITAR, AS LEIS E NORMAS ATUAIS

As condições de prisão do cidadão são expressas na Carta Magna
de 1988, é definida em seu art. 5º, LXI, onde expressa que apenas ocorrerá a prisão só
poderá ocorrer nos casos flagrante delito e por ordem escrita de autoridade judiciária
competente. Neste mesmo artigo, é incluída a ressalva para os de caso que envolve os
militares, no tocante a transgressão militar ou crime militar tipificado.
Desde logo se verifica que a prisão ou detenção, como são
estabelecidas no Código Disciplinar Militar não pode ser encarada como ato sem base legal
ou inconstitucional, bem como não há entendimento ou previsão de interposição de Habeas
Corpus para questionar o mérito destas punições, o que as identifica como ação
administrativa legal.
No caso do Estado de Pernambuco, o Código Disciplinar Militar da
PMPE, vincula a submissão do militar a este código a partir da inclusão nos quadros
militares, até a sua morte, reunindo os Policiais e Bombeiros Militares, tem o enquadramento
das penas decorrente de transgressão disciplina militar mais especificamente Título III,
Capitulo I, no artigo 28, onde estabelece as punições de repreensão, detenção, prisão,
licenciamento a bem da disciplina e exclusão a bem da disciplina. No artigo 26 as
transgressões são identifica quanto a sua intensidade em Leves, Médias e Graves.
No artigo 27 do mesmo dispositivo são especificados os objetivos da
aplicação das punições às transgressões cometidas que é: “... o de fortalecer a disciplina, a
partir da reeducação do transgressor penalizado e de coletividade a que ele pertence,
visando evitar a prática de novas transgressões.” (CDMEPE, 2000). Mais tarde
exploraremos a atuais condições de cumprimentos da pena de detenção e de prisão e o
alcance de seus objetivos.
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Voltando ao art. 28, em seu § 4º aplica o limite de 30 dias para a
prisão e para a detenção, para as punições que implicarem em privação de liberdade,
personificando-a ao transgressor. No mesmo Art. 4º, em seus incisos I e II, determinam o
cumprimento da pena nas dependências da Organização Militar Estadual (OME) e quando
não for possível, a autoridade competente indicará outra OME, onde o militar punido
cumprirá a respectiva punição disciplinar.
No art. 34, III do CDMEPE, implica que nos casos de ocorrência de
mais de uma transgressão, sem conexão entre si, deverá ser imposta uma punição a cada
transgressão praticada, implicando que o militar poderá cumprir mais de uma prisão quando
em um ato ou atos diversos, cometa transgressões sem que estas não tenham conexão
entre si, não passando cada pena, a mais de 30 dias. As penas em sua grande maioria tem
o mínimo de 11 dias de prisão ou detenção.
Claro que para a aplicação de qualquer punição, será levado em
conta os atenuantes e agravantes que se encontra envolvido a transgressão disciplinar, bem
como são estabelecidos nesse código disciplinar às condições de defesa e recursos até que
se alcance a aplicação da punibilidade.

O PROBLEMA NO CUMPRIMENTO DA PENA
A CAUSA
Como ficou demonstrado, no art. 28, § 4º, I e II do CDME o local de
cumprimento das punições de prisão e detenção, mas a partir da data de 15 de Dezembro
de 2006, o Suplemento Normativo da Polícia Militar de Pernambuco, de nº G 1.0.00.0 040,
apresenta na sua página 2, a segunda parte em que trata de Normas internas, determina a
desativação do aprovisionamento e rancho das Organizações Militares Estaduais
Operacionais.
Para que possamos entender mais claramente, as Unidades Militares
Operacionais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros possuíam um almoxarifado com
itens alimentícios, e equipamento para a produção de refeições, com equipe de militares que
exerciam o papel da equipe de cozinha, a qual se denomina na vida militar com rancho.
Então toda a alimentação (café da manhã, almoço, jantar e lanche antes do pernoite) para
os militares que estavam em serviço ou detidos ou presos, ocorriam nos próprios quartéis,
que ocorria as custas do Estado por suas respectivas unidade da Polícia e do Corpo de
Bombeiros .
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Com o objetivo de simplificar o processo de fornecimento de refeição
aos militares estaduais, visando aperfeiçoar as atividades de policiamento ostensivo, entre
outras coisas, o Governo de Estado promoveu a desativação gradual dos ambientes de
rancho nos quartéis e os militares passaram a receber vale-refeição a partir de dezembro do
mesmo ano de 2006, vinculando os valores relativos a garantir a refeição, à gratificação,
sendo implementada no contracheque, sendo regulada pela Lei Complementar nº 059 de
05/07/2004.(SUNOR 040/2006 PMPE)
O valor inicial disponibilizado para as refeições visava garantir o
equivalente a 22 refeições mensais.
Entre outros objetivos, a medida visava economia financeira para o
Estado, direcionar os militares envolvidos nas atividades do almoxarifado, rancho e faxina
(atividade meio), para a atividade fim (operacionalidade) e de não ter que deslocar o militar
da área de patrulhamento, para a unidade militar, onde gastava combustível para
deslocamento e retirava da operacionalidade as viaturas que se deslocava, agora os
militares e as viaturas continuavam nas áreas de atuação, apenas tendo uma pausa para a
refeição.
Quanto aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militares do Estado,
ainda permaneceu o almoxarifado e o rancho em decorrência das atividades do CBMPE
ocorrerem dentro dos quartéis, apenas saindo em caso de chamadas para atendimento das
emergências.
O PROBLEMA
A partir da publicação desta normativa, iniciou-se uma problemática
no cumprimento das punições dos policiais militares, pois com a desativação do rancho, o
cumprimento da punição de prisão e detenção a partir de 2007, passou a causar
dificuldades administrativas para o cumprimento das prisões ou detenções dos policiais, pois
para deter uma pessoa, faz-se necessário a assistência de abrigo e refeição para o
transgressor, porém como promover a assistência de alimentação ao preso administrativo,
se não havia rancho e o valor das refeições apenas previa a ocorrência de 22 refeições
mensais, o que não atendia ao tempo relativo das penas, tendo o militar punido que realizar
pelo menos três refeições diárias. Diante de tais circunstâncias, como o militar se
alimentaria (mínimo de três refeições diárias) durante o cumprimento da punição disciplinar
a ser custeada no quartel?
Criado um impasse, os Comandantes da PMPE ficaram com um
grande problema em mãos, pois não tinha verba ou condições de garantir as refeições aos

41

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

militares punidos com detenção e prisão, tampouco obrigá-lo a custear com recursos
próprios, as suas três refeições diárias enquanto encontrava-se detido ou preso por punição
ao cometimento de transgressão disciplinar, sem correr o risco de comprometer as finanças
destes militares.
Diante de tal encruzilhada, os comandantes da Polícia Militar
começaram a tomar atitudes informais, permitindo que os militares se ausentassem da OME
para realizar as refeições em sua residência, de modo a não causar dano às finanças
pessoais do militar em cumprimento de punição e continuar aplicando as normas
determinadas no CDMEPE. (informações obtidas junto ao Centro de Justiça e Disciplina da
PMPE)
O militar que está sendo punido, ausenta-se várias vezes ao dia
durante o cumprimento da pena, para se alimentar, inviabiliza todo o objetivo a ser
alcançado com a aplicação da pena, que é a prevenção de novas transgressões e a
reeducação do transgressor, já que o maior dano depois do cerceamento à liberdade é a
redução da classificação de seu comportamento e a anotação em seu histórico profissional.
O Policial Militar de Pernambuco não sente mais o peso da punição, pois efetivamente não
tem mais condições de ficar preso ou detido.
O Corpo de Bombeiros Militar, por se tratar de um serviço que se
realiza em maior parte do tempo, no interior do quartel, aguardando o chamamento para
ocorrências, nos serviços de prontidão, por alguns anos ainda permaneceram com os
almoxarifados e as instalações de rancho.
Dentro dos rigores do militarismo, mesmo em se tratando de militares
estaduais, não é concebido a existência de convenções informais, principalmente o que trata
aos fatos relacionados à disciplina.
A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social de PE, na
pessoa do Delegado Federal, Servilho de Paiva, ao saber do tratamento informal que estava
sendo dado aos Policiais Militares, no início de 2015, ao saber dos procedimentos informais
pediu providências ao Comando da PMPE para que efetivasse a prisão dos militares no
quartel. O que motivou, no ano de 2015, a Policia Militar de Pernambuco, publicou por meio
do Suplemento Normativo de nº G 1.0.00.018 datado de 24/04/2015, no tocante a parte de
normas internas, a Portaria Normativa do Comando Geral nº 192 de 23/04/2015 visando
regulamentar o cumprimento das penas de prisão e detenção no âmbito da PMPE, em seu
art. 6º, objetivando a não solução de continuidade do Plano Pacto Pela Vida, determina que
os policiais militares deverão cumprir a penas disciplinar de segunda a sexta, o horário das
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07h às 19h, ressalvando as situações em que a preservação da disciplina imposta pela pena
tenha que ser cumprida ininterruptamente, mas não informa quais seriam estas situações;
No art. 6º em seu § 1º informa que o policial punido poderá ser
liberado no horário entre as 12h e 14h para realizar almoço; Os casos omissos neste
regulamento, deverão ser dirimidos pelos respectivos comandantes das OMEs, conforme
art. 7º da mesma portaria normativa.
O Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Decreto Estadual
nº 41.547 de 16 de março de 2015, em seu art. 2º, § 1º, informa que a gradual desativação
do rancho não se aplica ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, onde
o serviço de rancho funcionará regularmente para atender com exclusividade, às
necessidades de sua prontidão diária.
Com esta situação, o CBMPE também de modo informal,
convencionou que os militares de sua corporação, cumprirão a punição no quartel do
Comando do Corpo de Bombeiros, mesmo os que servem em outros municípios do Estado,
ou em seu próprio quartel de atuação, desde que concordem em custear suas refeições.
(Informação obtida junto ao Centro de Justiça e Disciplina do CBMPE).
Como se vê, diante das condições legais determinadas em Lei ou
normas, ou ainda pelas convenções informais existentes nos órgãos militares do Estado, a
punição de prisão ou detenção não mais se configura conforme objetivo do CDMEPE, bem
como não mais alcança objeto de ter sua continuidade perpetuada, pois não se pode sentir
punido com prisão ou detenção, tendo que se ausentar várias vezes do estabelecimento
prisional para realizar as refeições.
Faz-se necessário e urgente que as autoridades competentes
repensem a atual realidade da prisão como forma de aplicação de punição para o caso de
transgressão disciplinar no âmbito do militarismo estadual.

PUNIÇÃO DISCIPLINAR DE DETENÇÃO OU PRISÃO NA VIDA MILITAR ESTADUAL
Rousseau em sua obra, o Contrato Social (1762), afirma que os
homens abrem mão de boa parte de seus direitos, a favor do Estado, que por meio de um
governo, possa lhes garantir uma convivência de paz social.
Para garantir o convívio em sociedade, o Estado passa a utilizar seus
institutos, instituições e pessoas para garantir que o equilíbrio social possa ser estabelecido,
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tomando a espada em sua mão e com base nos regulamentos estabelecidos pelo próprio
Estado, com a aprovação dos seus componentes, este Estado assume o direito de punir,
aplicando sanções ao povo e aos seus agentes. De mesma forma age a administração
pública, que necessita estabelecer regras de conduta, do cidadão comum e dos funcionários
públicos que movimentam a máquina estatal, que também deve corresponder a um conjunto
de regras que visam a plena eficiência da atuação do Estado. (Vilaça. 2015).
Com base no direito administrativo, desenvolvem-se o direito
administrativo disciplinar militar, que visa a prática de uma conduta ilibada de modo a dar
exemplo, definidos em códigos próprios, regidos por cada Estado, que tem os objetivos e
precípuos regidos pela hierarquia e disciplina. Para tal, a disciplina militar reveste-se de uma
disciplina rígida, com duras penas para os que infligem as normas, em geral sendo
aplicadas penas de detenção e prisão na maioria dos ordenamentos estaduais e podendo
chegar à pena capital no caso do estado de guerra.
As correntes mais conservadoras do militarismo, seja federal ou
estadual, defendem a continuidade da prisão administrativa militar, pois não seria atitude
antidemocrática e pela relativa natureza dos serviços militares, seja Polícia ou Bombeiro,
tendo a condição de uso da força para manter a ordem, estas devem ser controladas de
maneira rápida e eficaz, tendo como objetivo principal o cumprimento dos deveres
profissionais na prestação de serviço à sociedade, considerados essenciais.
A disciplina que ocorre nas forças armadas é e deve ser bem mais
rígida que a das forças auxiliares estaduais, (PM e BM), pois visam à defesa da soberania
nacional, passivos da guerra, muito diferente da atividade fim das corporações militares
estaduais que com sua atuação objetivam a manutenção da ordem e da paz social, embora
em muitos centros metropolitanos, isso implique em quase uma batalha semelhante a um
palco de guerra.
Como identificamos pelo simples exame do Código Disciplinar Militar
do Estado de Pernambuco (CDMEPE, 2000), as punições concretamente são de
cerceamento da liberdade e exclusão dos militares.
O

ex-presidente

da associação

de

Cabos

e

Soldados

de

Pernambuco, Albérisson Carlos, ilustrou a situação em que se um funcionário público civil
falta ao serviço sem justificativa, tem o dia descontado, porém se um militar comete o
mesmo ato, perdem a remuneração do dia trabalhado e sofrerão sanções como prisão de 21
a 30 dias.
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Os militares não desejam o final do Código Disciplinar, mas o extinção das punições
exageradas. (Cabette, 2016). O pesquisador e cientista político do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública, Guaracy Mingardi afirma que é preciso ocorrer a calibragem nas
punições disciplinares, pois acredita que algumas punições são excessivas e não alcançam
seu objetivo. Como ocorre nos dias atuais com as prisões e detenções.
As instituições modernas, com regimes disciplinares atualizados,
aplicam sanções que se limitam na relação existente entre serviço e servidor, com aplicação
de punição com caráter educativo, enquanto que instituições militares desatualizadas
adotam sanções que ultrapassam os direitos básicos dos indivíduos, onde dificilmente
conseguem atingir a prevenção e educação, conseguindo tão somente revoltar o servidor
que ao se ver humilhado, torna-se passivo de lesões emocionais

difíceis de serem

esquecidas. (CARDOSO, 2013).
A punição a uma transgressão disciplinar não pode ter objetivo de
gerar represarias ou vinganças, punindo o indivíduo além da conta, atingindo-o com uma
purgação moral. A punição deve despertar em quem sofreu, um estímulo para que não volte
a cometer novas faltas, cumprindo adequadamente sua função para com a sociedade e com
a instituição a quem pertence. (CARDOSO, 2013).
A limitação da liberdade já não condiz com os tempos atuais, pois a
essa medida apenas deve ser utilizada em casos extremos, principalmente nos casos de
flagrante delito, e não como regra.
Visando a prática do cerceamento de locomoção o Conselho
Nacional de Segurança Pública (CONSAP) elaborou em 20/04/2012, a recomendação nº 12
onde sugere a proibição da privação de liberdade no âmbito das Corporações Militares
Estaduais. (CARDOSO, 2013).
O cerceamento a liberdade por meio da punição administrativa não
deveria ser o instrumento que sirva de controle por parte do Estado. A condição de prender
o militar não melhora a qualificação profissional e sua capacidade de corrigir-se dos desvios
ou mesmo suas falhas de formação militar, existindo outras alternativas de aplicação de
sansão que possa surtir muito mais efeito que o cerceamento de liberdade, que priva o
profissional do contato direto com sua família, lhe afasta do lar e lhe macula a dignidade
pessoal.
O Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais de Minas
Gerais aboliu desde 2002 as penas de detenção ou prisão, tendo-as substituído por serviços
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compulsórios, suspensão de serviço e salários, perda de posto e patentes, entre outras
medidas, conforme estipulado em seu art. 24 e 25 da lei 14.310 de 19/06/2002.
Como exemplo deste código, em seus artigo 24/25, identificamos
como elementos de punição a prestação de serviço operacional compulsória, a suspensão
de até 10 dias, com perda dos proventos ou a perda de posto, patente ou graduação do
militar, o causa um efeito muito mais disciplinador e educador que a promoção d a prisão
sem ter meios de efetivá-la plenamente, como no caso da realidade de Pernambuco, que
pelos motivos mostrados acima descritos, em especial pela falta de infra estrutura
relacionada com a alimentação do militar punido, o libera para durante a semana e no fins
de semana.
Atingir os proventos do militar, em até 10 dias, vai atingi-lo muito
mais firmemente que o cerceamento da liberdade, por meio da prisão ou detenção, que
muitas vezes ocorre sem prejuízo das atividades funcionais, onde alguns militares enquanto
detidos em sua unidade operacional passam a substituir outros militares em serviço,
obtendo lucros financeiros, mesmo que a norma proíba a substituição de outro militar em
serviço por meio de recompensa financeira. Em outras palavras, o que deveria agir como
punição, vai gerar lucro indevido para o militar em detenção, sem despertar o sentimento de
estar sofrendo sanção.

BUSCANDO SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA DO CERCEAMENTO DE LIBERDADADE
POR SANSÃO DISCIPLINAR

As penas disciplinares devem antes de humilhar e afastar o militar de
seu convívio familiar, pela prisão, deve objetivar a transformação das corporações em
ambientes que valorizem o profissional mais que as regras nelas existentes.
A Câmara dos Deputados por meio do Projeto de Lei 7.645/14 que
altera o art. 18 do Decreto Lei 667 de 1969.
Em 1º de outubro de 2015, em votação simbólica, o plenário da
Câmara dos Deputados aprovou a proposta que extingue a penas de prisão militar como
forma de punição para as faltas disciplinares cometidas por policiais estaduais. (Assis,
2016).
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A Secretaria de Defesa Social, ao manifestar-se sobre a Resolução
nº 012/2012 do CONASP, chegou a seguinte conclusão: ”As penas privativas de liberdade
são necessárias para a manutenção da hierarquia e da disciplina, não existindo nenhum
abuso, mas sim um instrumento forte de controle de disciplina, razão pela qual dever ser
mantidas”. (SDS/PE-2012).
Como se vê, a Secretaria de Defesa Social ainda acredita que a
punição de prisão disciplinar ainda é um útil mecanismo de controle, promovendo uma
análise muito fora da realidades dos quartéis.
Alguns Códigos Disciplinares Estaduais, como o do Ceará, também
compartilha da necessidade da manutenção da prisão administrativa, muito embora tente
disfarçar e amenizar a condição da punição aplicada quando utiliza o termo de retenção
para identificar a prisão militar.
Diante da impossibilidade prática e da falta de respaldo a luz da
Declaração dos Direitos Humanos e do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, existem estudos, tal como o que está sendo coordenado pelos dos membros de
cúpula da Corregedoria Geral da SDS,

para apresentar uma nova proposta para reforma

do CÓDIGO DISCIPLINAR MILITAR DO ESTADO DE PERNAMUDO, onde informes
preliminares não dão conta da extinção da punibilidade, mas apresenta outras alternativas,
enquadrando a prisão para transgressões mais graves que possam ser cometidos pelo
Militar estadual.

CONCLUSÃO
Evidencia-se que, diante da luz da liberdade, das garantias dos
direitos sociais e coletivos, dos princípios respaldados na condição da dignidade da pessoa
humana, na certeza que a liberdade é um dos bens mais preciosos do individuo, não se
pode conceber a continuidade da punição de prisão, seja lá que nome possa receber no
ordenamento jurídico, para as sanções militares estaduais, principalmente guando se
encontram dentro da realidade decorrentes das modificações que ocorreram nas legislação
em Pernambuco, onde não há mais condição de se alimentar o militar, permitindo-lhe a
saída da prisão ou detenção para realizar refeições, este instituto perde plenamente toda a
sua eficácia de estabelecer a recondução do militar às orientações disciplinares e a de coibir
a ocorrência da transgressão, pois é reconhecido que por si só não mais atendem a
evolução dos tempos e às necessidades de recondução do militar às orbes da disciplina e
convívio pacífico na vida castrense.
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Um exemplo a ser seguido é o Estatuto da Policia Militar de Minas
Gerais que foi reformulado no que se refere a prisão, criando condições muito mais
favoráveis a educação do infrator disciplinar e a inibição de novas transgressões, atingindo
o militar onde lhe é mais sensível, no bolso, seja pela suspensão de atividades e
conseqüente recebimento dos respectivos proventos, quanto da perda do posto, graduação
ou patente, que surte resultado mais temeroso, por implicar na perda de rendimentos e
promoção.
Acompanhamos o entendimento da orientação que propõe a
Resolução nº 012/2012 do CONASP, a extinção das penas de prisão e detenção, se
apresenta como sendo mais proveitosa e eficaz na manutenção da disciplina militar.
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Paulo. Capturado em https://jus.com.br/artigos/35921/. Em 26/08/2016.

Anexos:
-----------------Sunor – Suplemento Normativo da PMPE, nº G 1.0.00.018, 2ª Parte, de 24 de
abril de 2015.
----------DECRETO Estadual Nº 41.547, de 16 de março de 2015.
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DECRETO Nº 41.547, DE 16 DE MARÇO DE 2015.
Altera o Decreto nº 30.867, de 9 de outubro de 2007,
que define, no âmbito do Poder Executivo Estadual,
novos critérios de concessão do benefício que
indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos
incisos
II e IV do art. 37 da Constituição Estadual, bem como o teor da Lei nº 11.895, de 11 de
dezembro de 2000,
DECRETA:
Art. 1º Os arts. 2º e 3º do Decreto nº 30.867, de 9 de outubro de 2007, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O vale refeição será concedido, exclusivamente, aos servidores
públicos civis ativos, do quadro próprio de pessoal permanente do Poder
Executivo Estadual, cujos cargos e respectivos símbolos de níveis estejam
relacionados no Anexo Único deste Decreto, bem como aos militares do
Estado que estejam lotados e em efetivo exercício na Secretaria da Casa
Militar ou que percebam uma das gratificações de que tratam os arts. 8º a 12
da Lei Complementar nº 59, de 5 de julho de 2004. (NR)
..........................................................................................................................
Art. 3º ............................................................................................................
..........................................................................................................................
VII - sejam militares do Estado lotados e em efetivo exercício na Secretaria
da Casa Militar ou que percebam, exclusivamente em atividade, uma das
gratificações de que tratam os arts. 8º a 12 da Lei Complementar nº 59, de 5
de julho de 2004, os quais poderão perceber até R$ 246,40 (duzentos e
quarenta e seis reais e quarenta centavos) mensais, equivalente a R$ 11,20
(onze reais e vinte centavos) diários. (AC)
VIII - integrem os cargos públicos efetivos relacionados nos incisos IV a IX
do art. 7º da Lei Complementar nº 137, de 31 de dezembro de 2008, os
quais poderão perceber até R$ 246,40 (duzentos e quarenta e seis reais e
quarenta centavos) mensais, equivalentes a R$ 11,20 (onze reais e vinte
centavos) diários.” (AC)
Art. 2° O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco promoverá a desativação gradual
do serviço de ranchos do CBMPE, com termo final fixado em 90 (noventa) dias a contar da
publicação do presente Decreto.
§ 1º O disposto no caput não se aplica ao quartel do Comando Geral do Corpo de
Bombeiros Militar de Pernambuco, cujo serviço de ranchos funcionará regularmente para
atender, com exclusividade, às necessidades de sua prontidão diária.
§ 2º Nos casos de perturbação da ordem pública ou ameaça de sua interrupção, o
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco poderá, em caráter
excepcional, autorizar o uso do serviço referido no § 1º, para outras unidades operacionais
da
Corporação.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de março de 2015.
Art. 5º Revoga-se o § 3º do art. 2º do Decreto nº 30.867, de 2007.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 16 de março do ano de 2015, 198º da
Revolução Republicana Constitucionalista e 193º da Independência do Brasil.
PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA
Governador do Estado
MILTON COELHO DA SILVA NETO
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS FIGUEIRA
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MÁRCIO STEFANNI MONTEIRO MORAIS
ALESSANDRO CARVALHO LIBERATO DE MATTOS
DANILO JORGE DE BARROS CABRAL
ANTÔNIO CÉSAR CAÚLA REIS
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ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
QUARTEL DO COMANDOGERAL
SEXTA-FEIRA -RECIFE, 24DE ABRIL DE 2015-SUNOR Nº G 1.0.00.018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPLEMENTO NORMATIVO
Para conhecimento desta PM e devida execução, públicoo seguinte:
1ª P A R T E
I –Leis e Decretos
(Sem Alteração)
2ª P A R T E
II –Normas Internas
1.0.0. PORTARIA NORMATIVA DO COMANDO GERAL
Nº192, de 23 ABR 2015
EMENTA: Regulamenta o Cumprimento das Penas de Prisão e Detenção no
âmbito da Polícia Militar de Pernambuco
O Comandante Geral, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 101, Inciso I do
Regulamento Geral da PMPE, aprovado pelo Decreto Estadual n. 17589, de 16 JUL 94 e;
Considerando a necessidade de disciplinar o cumprimento das penas de prisão e detenção
previstas na Lei nº 11817, de 24 JUL 2000;
Considerando ainda que seu cumprimento deve ocorrer prestigiando direitos e garantias
fundamentais previstas na Constituição Federal do País e os princípios disciplinados na Lei
de Execução Penal;
Considerando por fim, que o cumprimento das penas sobreditas devem ocorrer sem prejuízo
ao Pacto pela Vida,
QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPE
Praça do Derby s/nº , Derby, Recife-PE CEP 52.010-140 Fones (081) 3181-1320, Fax
3181-1002,
E-mail pmpe_acg@yahoo.com.brou pmpeacg@bol.com.br
“Nossa presença, sua Segurança!”
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02SUPLEMENTO NORMATIVO Nº G 1.0.00.018
24 DE ABRIL DE 2015
__________________________________________________________________________
___
Este Comandante Geral resolve:
Art. 1º –Os Comandantes, Diretores e Chefes são os responsáveis para efetivar o
cumprimento das penas dos policiais militares aplicadas após finalizado o devido processo
legal, inclusive com o julgamento em definitivo do último recurso administrativo, caso tenha
sido interposto no prazo legal.
Parágrafo Único: Não cabe o cumprimento de pena disciplinar provisório, devidoao efeito
suspensivo concedido pela Lei nº 11817/2000, quando da interposição de qualquer recurso
administrativo.
Art. 2º -Os Comandantes, Diretores e Chefes somente devem determinar o recolhimento do
policial militar punido após o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da ciência pessoal da decisão
publicada em Boletim Geral ou Interno.
Art. 3º –O cumprimento da pena disciplinar deve ocorrer na sede da OME onde se encontra
lotado o policial militar punido disciplinarmente.
§ 1º –A Autoridade que aplicou a pena disciplinar pode para fins de preservação da
disciplina, determinar que o cumprimento acerca do local diverso da OME em que o militar
punido for lotado;
§ 2º –A Autoridade que aplicou a pena deve garantir acomodação apropriada, assistência
religiosa e familiar ao policial militar punido disciplinarmente.
Art. 4º –O cumprimento da pena disciplinar de policial militar inativo será executada pelo
Comandante de OME com circunscrição do local onde reside o policial militar punido
disciplinarmente.
Art. 5º -Os Comandantes, Diretores e Chefes devem publicar em Boletim no prazo de 03
(três) dias e remeter no prazo de 05 (cinco) dias úteis à Diretoria de Gestão de Pessoas e à
Delegacia de Polícia Judiciária Militar, cópias reprográficas das notas derecolhimento e
soltura do policial militar punido disciplinarmente.
Art.6º –Em homenagem ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana e para que o
programa Pacto pela Vida não sofra solução de continuidade, os policiais militares
cumprirão pena disciplinar de segunda a sexta, no horário das 07às 19horas, salvo quando
para preservação da disciplina a pena tenha que ser cumprida ininterruptamente.
§ 1º: Policial Militar punido será liberado no horário entre as 12horase 14horas, para realizar
o almoço.
Art. 7º –Os casos não contemplados na presente portaria serão deliberados pelo próprio
Comandante Geral da PMPE.
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM PRISÃO – ANDHEP
27 a 29 de SETEMBRO DE 2017 – UFPE – RECIFE/PE

Grupo de trabalho: Polícia, Poder Judiciário e Prisões

ENCARCERAMENTO EM MASSA, TRÁFICO DE DROGAS E SELETIVIDADE
PENAL: A PERSECUÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMO INSTRUMENTO DAS
POLÍTICAS DE ENCARCERAMENTO EM MASSA NO ESPÍRITO SANTO ENTRE
2014 E 2016

Drielli Alves Agrizi, UVV
Humberto Ribeiro Junior, UVV
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ENCARCERAMENTO EM MASSA, TRÁFICO DE DROGAS E SELETIVIDADE
PENAL: A PERSECUÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS COMO INSTRUMENTO DAS
POLÍTICAS DE ENCARCERAMENTO EM MASSA NO ESPÍRITO SANTO ENTRE
2014 E 2016
Drielli Alves Agrizi1
Humberto Ribeiro Júnior2
SUMÁRIO: 1 – Introdução 2 – A história das drogas: da rotulação ao encarceramento
em massa 3 – Encarceramento em massa e criminalização da pobreza no Espírito Santo
4 – Os crimes da Lei de Drogas no Espírito Santo 5 – As mulheres e o encarceramento
no Espírito Santo 6 – Considerações Finais 7 – Referências
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento da dinâmica do
encarceramento por crimes relacionados à lei de drogas no Espírito Santo e averiguar
a sua influência sobre montante total do aprisionamento do Estado. Busca-se investigar
em que medida a persecução aos crimes da Lei de Drogas se tornaram instrumento
chave da política de encarceramento em massa capixaba entre os anos de 2014 e 2016.
Para tanto, serão analisados os Relatórios do Sistema Prisional do Espírito Santo,
emitidos por sua Secretaria de Justiça, com a finalidade de compreender o
comportamento do sistema de justiça criminal diante das variações entre as prisões
pelos tipos penais da Lei de Drogas e os outros tipos majoritários. Assim, serão
compilados e analisados os dados sobre entrada e saída de pessoas presas, verificando
quais os quatro tipos de delitos responsáveis pelo maior número de encarcerados. Em
seguida serão avaliadas as variações de ingresso e saída com a finalidade de perceber
a relevância que os crimes da Lei de Drogas possuem neste processo. Posteriormente
estes indicadores serão confrontados com os dados socioeconômicos das pessoas
presas, com a finalidade de verificar se o aumento do número de encarcerados tem
algum reflexo na mudança do perfil do aprisionamento. Ao final, com base em uma
leitura do conceito de criminalização da pobreza de Wacquant, buscaremos avaliar se
é possível associar os aprisionamentos por tráfico com o fenômeno do encarceramento
em massa capixaba.
PALAVRAS-CHAVE: Drogas - hiperencarceramento – seletividade.

1

Graduanda em Direito pela Universidade Vila Velha.
Doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Professor do Programa
de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV) e membro do
Comitê Estadual de Prevenção e Erradicação da Tortura do Espírito Santo (CEPET/ES)
2
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1. INTRODUÇÃO
O Espírito Santo vivenciou nos últimos anos um processo aumento massivo do
encarceramento. Em 2015, o Estado já possuía a oitava maior população carcerária do
país, sendo o segundo Estado que mais aumentou a população carcerária depois de
Minas Gerais.
Um dos elementos que fazem parte direta desta dinâmica é o encarceramento por
crimes relacionados com a Lei de Drogas. Em outras pesquisas (LEMOS, ROSA,
RIBEIRO JR, 2016) discutimos como estes crimes têm sido determinantes para o
processo de encarceramento em massa e criminalização da pobreza no Brasil tendo em
vista, principalmente, a sua capacidade de gerir setores amplos da população por meio
da intervenção penal.
Todavia, ainda que fosse possível supor que no Espírito Santo a dinâmica de
encarceramento por crimes da Lei de Drogas seria semelhante ao resto do país,
faltavam dados mais precisos que nos permitissem avaliar o modo como se dão as
políticas de aprisionamento neste Estado.
Diante disso, este trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento da dinâmica do
encarceramento por crimes relacionados à lei de drogas no Espírito Santo e averiguar
a sua influência sobre montante total do aprisionamento do Estado. A intenção é
averiguar em que medida a persecução aos crimes da Lei de Drogas se tornaram
instrumento chave da política de encarceramento em massa capixaba entre os anos de
2014 e 2016.
Este artigo, portanto, apresenta resultados de pesquisas quantitativas referentes aos
quatro crimes que mais encarceram no Estado do Espírito Santo, notadamente os
crimes de Tráfico e Associação para o Tráfico, a partir de dados obtidos por meio de
relatórios da SEJUS/ES emitidos entre Janeiro de 2014 e dezembro de 2016.
Deste modo, inicialmente o debate sobre a criminalização das drogas foi trabalhado em
seu contexto histórico como política de hiperencarceramento, em seguida foi realizada
uma aproximação desta situação no Espírito Santo para, por fim, analisar os dados do
encarceramento masculino e feminino do Estado coletados por meio de pesquisa
empírica.
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2. A HISTÓRIA DAS DROGAS: DA ROTULAÇÃO AO ENCARCERAMENTO EM
MASSA
É assunto corriqueiro o tratamento policial e jurídico-penal dado aos crimes da lei de
drogas. De tão presente a questão, é possível cair na tentação de naturalizar o
fenômeno e esquecer que se trata de uma construção social e histórica eivada de préconceitos de ordem moral.
Foi lapidado, nesse contexto, um senso comum sobre o que é o tráfico (o fundamento
de todos os males, que deve ser fortemente combatido) quem é o traficante (um homem
cheio de dinheiro, fortemente armado, morador da favela, culpado de toda a violência)
e quem é o usuário de drogas (um ser sem vontade própria, totalmente dominado pelo
vício, preguiçoso, que não trabalha e capaz de qualquer atrocidade para satisfazer sua
necessidade da droga).
Quando se considera que, dentre os crimes que mais encarceraram no Brasil em 2014,
os crimes da lei de drogas foram responsáveis pela prisão de 66.313 pessoas –
perdendo apenas para os crimes contra o patrimônio, quando somados, com 97.206
detentos INFOPEN (2014). É importante ter em mente que esta quantidade significativa
de pessoas foi retirada do convívio em sociedade pela prática do comércio de
substâncias utilizadas há muito tempo ao redor do mundo.
Os índios e povos considerados pagãos, por exemplo, se utilizavam de substâncias
entorpecentes já à época da colonização na América e na Europa (RODRIGUES, 2006)
caçadores e coletores do paleolítico já utilizariam alucinógenos em seus rituais de
xamanismo, a papoula já seria cultivada desde aproximadamente 5.700 a.C., tábuas
sumérias de 3.000 a.C. encontradas na Mesopotâmia fazem referência ao ópio; o
próprio cacau, o café, o tabaco, o guaraná, substancias também são substancias
psicoativas utilizadas desde a antiguidade (SANCHES, 2010, p. 24-25).
Embora, segundo Carneiro (2002, p. 116), todas as sociedades desenvolveram meios
de controlar o consumo de drogas, o marco legal do controle de drogas é considerado
a Conferência de Xangai, 1909, influenciado pelas Guerras do Ópio. A partir desse
momento, muitos esforços foram realizados a nível internacional, sob influência dos
Estados Unidos, de modo a combater o comércio de algumas substâncias (UNODC,
2017).
Nos Estados Unidos, o epicentro do proibicionismo contemporâneo, as políticas de
controle às drogas podem ser entendidas a partir de sua história racista. O ópio, por
exemplo, foi introduzido no país pelos chineses, que, ao migrarem em busca de
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emprego na corrida do ouro, levaram consigo o hábito de usar esta substância. Contudo,
o consumo do ópio ainda era praticamente restrito aos Chinatowns quando do momento
da proibição, em 1875. Cumpre necessário observar que o ímpeto proibicionista visava,
claramente, segregar os chineses, isso porque estes incomodavam a população wasp
(branca, anglo-saxã e protestante, na sigla em inglês), na medida em que eram uma
força de trabalho barata que atrapalhava os interesses dos trabalhadores norteamericanos sindicalizados. O problema, na verdade, eram os chineses e não o ópio.
(SANCHES, 2010, p. 67)
Com a cocaína a situação foi parecida: em 1914 doutor Edward Huntington Williams
publicou um artigo em um jornal de grande circulação nacional intitulado “Negro cocaine
‘fiends’ new southern menace”, em que tratava dos malefícios causados pelo uso de
cocaína pelos negros do sul. Segundo o autor, a cocaína nos negros – somente nos
negros – provocava uma série de alterações físicas, como a melhora na pontaria para
atirar, acessos de fúria, impulso homicida, entre outros. Esse discurso foi difundido pelo
país e se tornou um dos fundamentos para a segregação dos negros e para a proibição
da cocaína. Nesse contexto, foi criada a primeira Lei Harrison, lei federal como política
de exclusão dos chineses e negros. (SANCHES, 2010, p. 73)
No mesmo sentido, a maconha somente aprece como perturbadora da moral e da saúde
estadunidense a partir de 1920. Até então, o uso da droga era característico dos
mexicanos que iam aos Estados unidos a partir do início do século XX para trabalhar
em lavouras de algodão e de beterraba, especialmente nos estados do Colorado,
Michigan e Montana. Até a Grande Depressão os costumes mexicanos eram aceitos,
mas a partir da crise, com escassez de empregos, os mexicanos passaram a ser
presença indesejável. (SANCHES, 2010, p. 74)
Estes exemplos são indicativos de um processo social que continua produzindo reflexos
em outros países partidários da guerra às drogas implementada pelos Estados Unidos.
Assim, a intensificação da criminalização de determinados grupos sociais ao tipificarem
como crime condutas que fazem parte dos hábitos das populações mais pauperizadas,
tal como o que se materializa nesta guerra. (LEMOS; RIBEIRO JÚNIOR, 2016)
É por meio desse processo de construção de certo perfil de criminoso associado a
produção, comércio e consumo de certas substâncias que veremos a legitimação de
políticas segregacionistas como avaliou Wacquant (2003).
A causa-mestre deste crescimento astronômico da população
carcerária é a política de “guerra à droga”, política que desmerece o
próprio nome, pois designa na verdade uma guerrilha de perseguição
penal aos vendedores de rua, dirigida contra a juventude dos guetos
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para quem o comércio a varejo é a fonte de emprego mais diretamente
acessível (Adler, 1995). É uma “guerra” que não teria razão de ser,
visto que o uso de estupefacientes está em descenso desde o final dos
anos 70 e que era perfeitamente previsível que se abateria de maneira
desproporcional sobre os bairros deserdados: neles a presença policial
é particularmente densa, o tráfico ilícito é facilmente identificado e a
impotência dos habitantes permite à ação repressiva toda a liberdade.
Entretanto, foi esta política que entupiu as celas e “escureceu” seus
ocupantes" (WACQUANT, 2003, p. 29).

Segundo ROSA, et. al. (2017), numa leitura de Wacquant, a pena privativa de liberdade,
desde a sua instituição, sempre esteve associada ao sistema capitalista, servindo-lhe,
de forma a controlar a classe operária para o alcance dos objetivos de mercado. No
caso brasileiro, apesar da assinatura do Tratado de Versalhes em 1919 e a consequente
ratificação forçada da Convenção do Ópio de 1909 (SANCHES, 2010, p. 93), o país
somente deu impulso à escalada punitiva após a efetivação do projeto Neoliberal no
governo Collor, entre 1990 e 1992.
Foi, inclusive, ainda no primeiro ano do mandato do presidente, quatro meses depois de
sua posse, que foi aprovada a Lei de crimes Hediondos que proibiu o indulto, a liberdade
provisória e dobrou os prazos processuais, com o objetivo de aumentar a duração da
prisão provisória nos crimes de drogas (SENADO, 2017). Tais medidas, por si sós, já
são capazes de aumentar a taxa de permanecia no sistema prisional, mas, quando
foram associadas a Lei de Drogas de 2006, se transformaram em uma arma
especialmente poderosa de criminalização seletiva dos pobres e negros.
Isso porque, conforme explica RODRIGUES (2010), a Lei número 11.343 de 2006,
apesar de parecer, a princípio, ter dado um passo à frente ao despenalizar o usuário,
não ofereceu critérios objetivos que pudessem distinguir o usuário do traficante. Tal
falha legislativa possibilitou que a classe social do suspeito passasse a ser utilizada
como critério para a sua condenação como traficante, ou a sua classificação como
usuário, favorecendo, assim, a criminalização da pobreza.
A partir da identificação do público atingido pela onda punitiva instaurada, toda esta
evolução punitiva nos crimes de drogas pode ser entendida a partir dos resultados
sociais desastrosos das medidas neoliberais implementadas, em que os jovens
desempregados, mendigos, toxicômanos, imigrantes, em suma, categorias sociais
ampliadas com desestabilização do trabalho assalariado pós era fordista, passaram a
ser inimigos públicos, presença indesejável. (WACQUANT, 2003, p. 29)
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Analisando os dados da clientela preferencial do sistema penal brasileiro, percebe-se
que um setor específico da população brasileira será aquele que prioritariamente
ocupará as vagas dos presídios: os negros, jovens, com baixa escolaridade.
Assim, temos que 55% da população carcerária é composta por jovens entre 18 e 29
anos e 67% por negros. Com relação à escolaridade, 6% são analfabetos, 9%
alfabetizados sem cursos regulares, 53% com ensino fundamental incompleto e 12%
com ensino fundamental completo. Apenas 1% possui ensino superior incompleto e o
número de presos com ensino superior completo é tão irrisório que ele chega a marca
estatística de 0% (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015).
Comparando com a população geral do país, tem-se que ela é composta por 48% de
brancos e 51% de negros; de 49% sem instrução ou ensino fundamental incompleto e
11,3% de pessoas com o ensino superior completo; e por 26% de jovens entre 15 e 29
anos (IBGE, 2010).
Isso ajuda a demonstrar como a seleção daqueles que serão submetidos ao sistema
carcerário que não atende princípios igualitários. Determinados setores da sociedade
são atingidos de maneira mais intensa que outras, demonstrando o recorte da punição.
Deve-se destacar ainda os tipos de crimes objeto primordial da persecução penal
conforme os dados trazidos pelo levantamento do Ministério da Justiça (2015). Verificase, neste sentido, a utilização da nova Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) objeto
preferencial das políticas penitenciárias. (LEMOS; RIBEIRO JÚNIOR, 2016)
Atualmente os crimes relacionados à Lei de Drogas são responsáveis pela manutenção
do encarceramento de 27% da população prisional incluindo presos condenados e
provisórios.3 Trata-se do maior índice percentual seguido dos crimes patrimoniais como
roubo (21%), furto (11%) e receptação (3%). Somente estes tipos penais são
responsáveis pelo aprisionamento de 62% dos detentos. (LEMOS; RIBEIRO JÚNIOR,
2016)
Dividindo por gênero, o crime de tráfico de drogas sozinho mantém no cárcere 63% das
mulheres presas. Trata-se do principal instrumento sistemático do encarceramento
feminino.

3

Neste indicador não foram considerados os dados de São Paulo, que possui a maior população
carcerária do Brasil, pois este Estado não forneceu os dados ao Ministério da Justiça.
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É sintomático que a Lei de Drogas seja hoje o principal instrumento utilizado para o
hiperencarceramento da população jovem e negra. A Lei 11.343/06 introduziu uma nova
dinâmica no trato aos crimes de uso e de tráfico de drogas que se orienta com mais
clareza para uma punição desigual das classes sociais mais altas e baixas. (ROSA;
RIBEIRO JUNIOR; LEMOS, 2016)

3. ENCARCERAMENTO EM MASSA E CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA NO
ESPÍRITO SANTO
Se o Brasil já iniciou o processo proibicionista e a adoção da onda punitiva neoliberal de
forma tardia, o Estado capixaba atrasou ainda mais a sua instauração. Isto se deu
especialmente em virtude do processo de industrialização extemporâneo do Estado,
que somente conheceu crescimento significativo a partir da década de 70, por ocasião
de movimentos de modernização espelhados no modelo neoliberal estadunidense, em
consonância com a tendência já verificada no Brasil. Foi um período marcado pela
retração do Estado no âmbito social e pela concentração de renda, ocasionando um
abismo socioeconômico ainda maior entre ricos e pobres. (MARCO, 2010, p. 19-20).
WACQUANT (2011, p. 14-15) salienta que no Brasil os resultados da importação da
punibilidade Neoliberal se mostraram especialmente trágicos, em virtude da pobreza em
massa e das disparidades econômicas intensas que, juntas, são as responsáveis pelo
grande aumento da violência criminal. No Espírito Santo esta relação fica clara quando
se constata a forte variação da população carcerária - que aumentou 76,1% entre
dezembro de 2002 e dezembro de 2005 e, em dezembro de 2010 já somava 40%
acumulado– coincidente com o início do primeiro mandato do então governador Paulo
Hartung, responsável pela consolidação do projeto Neoliberal espírito-santense
(RIBEIRO JÚNIOR, 2012, p. 41 e 53).
O final do primeiro mandato de Hartung coincidiu com a edição da Lei de Drogas em
2006. Neste mesmo ano que o governador, em discurso, referiu-se ao tráfico de drogas
pela primeira vez:
O desafio destes próximos anos combina uma série de fatores, [...]
temos os desafios da complexa atualidade que vivemos. Questões que
atingem, em níveis diferenciados, todo o planeta. Problemas como os
diversos tipos de violência, o individualismo e o consumismo, o tráfico
e o uso de drogas, e o aquecimento global. (ESPÍRITO SANTO, 2006
apud RIBEIRO JÚNIOR 2012, p. 40)
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A edição da Lei 11.343 de 2006 à época do governo Hartung e a consolidação do projeto
Neoliberal pelo mesmo, com as consequências previstas por Wacquant no âmbito social
e penal deixaram um legado de encarceramento que pode ainda hoje ser verificado. Em
2003, a população carcerária era inferior a 3.000 pessoas, já nos anos de 2014, 2015 e
2016 estes números eram de 14.654, 14.897 e 17.999, respectivamente. Somente
nestes últimos três anos pode-se verificar um crescimento de 22,8% (conforme a tabela)
do montante de pessoas presas no Estado entre 2014 e 2016.
Nada comparado ao crescimento da população carcerária de 76,1% verificado entre
dezembro de 2002 e dezembro de 2005, mas, a princípio, com base nos dados
disponíveis é possível verificar que a tendência ao hiperencarceramento ainda se
verifica, ao menos no que tange à atuação das instancias policiais, responsáveis pelo
primeiro contato com os acusados.
Zaccone (2007, P.17) relembra Carlos Magno Nazareth Cerqueira ao dizer que: “uma
multiplicação de delitos nas estatísticas pode significar somente uma multiplicação de
esforços por parte da polícia e maior eficiência dos tribunais e não que a delinquência
tenha aumentado”. Ao que complementa: “[...] não são os índices que determinam a
política, mas a política que determina os índices”.
Se comparado o índice de ingresso constatado no Estado com os índices e
aprisionamento do país, conclui-se que o Espirito Santo vem se adequando à tendência
nacional, uma vez que, segundo o INFOPEN (2014, p. 147), entre 1995 e 2010 o Brasil
foi o país com o segundo maior crescimento da população carcerária (138%), ficando
atrás somente da Indonésia (145%), enquanto os Estados Unidos, idealizador do
modelo de penalidade seguido aqui teve um crescimento de 23% e, entre 2008 e 2014,
inclusive, a taxa de crescimento da população carcerária das três nações que mais
encarceram no mundo – Estados Unido, China e Rússia – inverteu a tendência e passou
a decair, enquanto o Brasil ainda verificou um aumento de 33%.

4. OS CRIMES DA LEI DE DROGAS NO ESPÍRITO SANTO
Neste contexto, os crimes de tráfico aparecem no Espírito Santo como as tipificações
que mais encarceram, sendo que, no período analisado pelo trabalho, chegaram a ser
responsáveis pelo aprisionamento de aproximadamente 25% dos homens nos presídios
capixabas em 2015. Isso significa que, em um total de 70 tipificações verificadas, os
crimes da Lei de Drogas acumularam, sozinhos, a marca de um quarto do
encarceramento total, alcançando o pódio do hiperencarceramento no Estado.
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Tabela 1 – Entradas por tipificações – Masculino
Tipificação

2014

2015

2016

4.398 (22,3%)

5.740 (24,9%)

4.791 (23,8%)

Roubo (art. 157, CP)

2.796 (14,2%)

3.172 (13,8%)

1.125 (15,6%)

Furto (art. 155, CP)

1.793 (9,1%)

2.020 (8,8%)

1.806 (9%)

Homicídio (art. 121, CP)

1.731 (8,8%)

2.131 (9,2%)

1.819 (9,1%)

Tráfico e Associação para o tráfico
(art. 33 e 35 da Lei 11.343)

Fonte: Relatórios SEJUS ES. Elaboração própria

Constata-se assim, o que talvez seja uma tendência à estagnação da quantidade de
aprisionamento por esta tipificação, embora, em virtude do histórico de crescimento da
população carcerária, das deficiências de dados de permanência e do curto período
analisado, ainda não seja possível concluir por tal inclinação.
Contudo, considerando-se o total de 70 tipificações penais que levaram pessoas à
prisão no Estado durante o período analisado, os crimes de Tráfico e Associação para
o Tráfico ainda representam uma fração preocupante, de modo que o segundo colocado
no ranking de aprisionamento representa um índice muito inferior, de 8 a 9 pontos
percentuais abaixo.
Outra realidade revelada foi que, dentre os quatro tipos penais que mais encarceram –
num total de 70 – os crimes de colarinho branco não aparecem, predominando de forma
absoluta os crimes da Lei de Drogas, crimes contra o patrimônio – Furto e Roubo – e
um crime contra a vida – homicídio. Revela-se, também no sistema prisional capixaba,
o caráter seletivo da atuação das instancias punitivas. Nas palavras de RIBEIRO
JUNIOR, ROSA e RESENDE (2017)
A seletividade penal se traduz em uma severidade punitiva, sendo
exigida a praticantes de crimes tipicamente cometidos pela população
mais pobre, tendencialmente negra na maior parte do país, que não se
verifica nos crimes tipicamente cometidos pela população branca, de
mais alta renda, como os crimes de colarinho branco.

WACQUANT (2007, p. 228), alerta para esta característica seletiva da punição
Neoliberal, em que:
O recurso sistemático às instituições policial e judiciária para conter as
desordens da vida cotidiana nas famílias e nos bairros pobres explica
por que as prisões estadunidenses estão hoje cheias, não de
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“predadores violentos”, como alardeiam os partidários do “tudo pelo
carcerário”, mas sim por criminosos não violentos e delinquentes
vulgares do direito comum, o quais, como já se destacou
anteriormente, são essencialmente egressos das frações precarizadas
da classe operária (WACQUANT, 2007, p. 228).

Embora o índice de entrada por Homicídio também seja alto, tendo chegado a 9,2% em
2015, cumpre necessário frisar que, segundo o Mapa da Violência (2015), 52,63% dos
mortos por Homicídio no Brasil em 2012 eram jovens, 77% eram negros (pretos e
pardos) e 93,3% eram do sexo masculino. Sendo assim, esses dados demonstram, na
verdade, um “genocídio da juventude negra”, um meio diferente do penal, mas não
menos nefasto, de dominação dos negros (RIBEIRO JUNIOR, ROSA, RESENDE, 2017,
p.1).

5. AS MULHERES E O ENCARCERAMENTO NO ESPÍRITO SANTO

Embora não se pretenda aqui realizar uma análise feminista do encarceramento das
mulheres, não se pode deixar de reconhecer a influência da questão de gênero em sua
implementação. O aprisionamento feminino é, sobretudo, mais um dos mecanismos de
perpetuação da herança de desigualdade social e de gênero vivida por estas mulheres.
Neste sentido, MENDES (2016, p. 157) dispõe que:
A custódia das mulheres vem a ser, assim, o conjunto de mecanismos
consistente em tudo o quanto se faz para reprimi-las, vigia-las e
encerra-las – seja em casa ou em instituições totais -, mediante o
exercício de poder pelo Estado, pela sociedade, de forma geral, e pela
família.

VARELLA (2017, p. 169) atenta para a dupla punição recebida pelas mulheres
encarceradas, que são frequentemente abandonadas por seus familiares nos presídios,
ao contrário do ocorrido, muitas vezes, por homens, também aprisionados, de suas
famílias. Ou seja, uma mulher e um homem da mesma família, quando encarcerados,
recebem, da mesma família, tratamento diferenciado. Segundo o autor, o caráter
discriminatório é nítido e imposto, inclusive, na hierarquia do crime. Nas palavras do
autor:
A maior parte das que aderem à criminalidade o faz pelo caminho do
uso de drogas ilícitas, por relacionamentos afetivos com usuários,
ladrões e traficantes ou como parte da estratégia para manter a família
ou para fugir da violência doméstica. Na hierarquia do crime, elas
ocupam a base que deve subserviência aos chefes; poucas
conseguem chegar aos escalões intermediários [...]

64

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Quando analisado em paralelo ao encarceramento masculino, a versão feminina
apresenta valores incomparavelmente menores que, aliás, no período analisado
apresentaram o que talvez seja uma tendência à estagnação.
Tabela 2 – Ingresso no sistema prisional capixaba por tipificação penal
2014

2015

2016

Masculino

19.692

23.042

19.982

Feminino

1.329

1.480

1.191

Fonte: Relatórios SEJUS ES. Elaboração própria
Contudo, quando analisadas as tipificações que mais aprisionam as mulheres
capixabas, um dado chama atenção: em 2014 42,9% dos ingressos nas penitenciárias
femininas do Estado foram pela acusação do crime de Tráfico e Associação para o
tráfico. Embora os dois anos seguintes tenham apresentado redução no montante de
ingressos por estas tipificações, ainda ao final de 2016 o montante acumulado do ano
ainda foi de 36,4% contra 23,8% nos presídios masculinos.
Tabela 3 – Entradas por tipificações – Feminino
Tipificação

2014

2015

2016

570 (42,9%)

594 (40,1%)

493 (36,4%)

Furto (art. 155, CP)

191 (14,4%)

233 (15,7%)

206 (15,2%)

Roubo (art. 157, CP)

132 (9,9%)

92 (6,2%)

102 (7,5%)

Homicídio (art. 121, CP)

74 (5,6%)

233 (15,7%)

206 (15,2%)

Tráfico e Associação para o tráfico
(art. 33 e 35 da Lei 11.343)

Fonte: Relatórios SEJUS ES. Elaboração própria
É possível constatar que a punição Neoliberal de matriz norte-americana importada dos
Estados Unidos alcançou também as mulheres no Brasil, e de forma especial por meio
dos delitos da Lei de Drogas. Neste sentido, WACQUANT (2011, p. 103) dispõe:
Ora a “guerra à droga” lançada estrepitosamente por Ronald Reagan,
e ampliada desde então por seus sucessores, é, com o abandono do
ideal da reabilitação e a multiplicação dos dispositivos ultrarrepressivos
[...] uma das causas mais importantes da explosão da população
carcerária.

Os crimes da Lei de Drogas são uma consequência do ideário proibicionista que,
segundo SANCHES, teve como marcos iniciais no cenário internacional as Guerras do
Ópio na China por motivos puramente econômicos (2010, p. 63-64); a proibição do ópio
a fim de segregar os chineses – mão-de-obra muito mais barata do que os trabalhadores
norteamericanos sindicalizados - ; da cocaína, como forma de segregação dos negros;
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e da maconha, a fim de excluir os mexicanos que trabalhavam nas lavouras à época da
Grande Depressão nos Estados Unidos (SANCHES, 2010, p. 67-73); e foi positivada
em diversos países do mundo por meio de tratados assinados a partir do Pós-Guerra
(UNODC, 2017).
Fazendo um paralelo entre o probibicionismo de drogas – representado, no Brasil, pelos
crimes da Lei 11.343 de 2006 _ e a escalada punitiva fundamentada em conceitos
neoliberais - impetrada logo após a virada do século no Espírito Santo – pode-se
compreender os altos níveis de encarceramento pelos delitos de Tráfico e Associação
para o Tráfico. No contexto neoliberal capixaba de “punição da miséria”, a Lei de Drogas
se tornou instrumento fundamental de encarceramento, refletindo-se de maneira
especialmente trágica no meio feminino.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de criminalização contemporâneo no Espírito Santo pode ser entendido por
meio da lógica Neoliberal, importada dos Estados Unidos, que, embora consolidado de
forma tardia no Estado, no início deste século, em pouco mais de 15 anos já produziu
resultados amplamente reconhecíveis, tanto na economia quanto nos âmbitos social e
penal.
Tal política econômica – com suas consequentes ingerências sociais e penais agregada ao processo proibicionista internacional – que no Brasil teve sua mais recente
materialização por meio da Lei 11.343 de 2006 – teve papel fundamental na formação
do atual arranjo das políticas de segurança pública capixabas, sendo responsáveis, em
grande parte, pela atual demografia prisional.
Em consonância com as estatísticas nacionais, também em terras espírito-santenses o
crime de tráfico se apresenta como a tipificação que mais encarcera. Contudo, foi no
aprisionamento feminino que os ingressos atingiram os níveis mais altos evidenciandose que “a guerra às drogas é uma guerra às mulheres”, nas palavras de Soraia da Rosa
Mendes (2016).
Mesmo diante da escassez de dados sobre o sistema carcerário do Estado, da falta de
padronização dos relatórios e, principalmente, da incoerência de algumas informações
foi possível traçar o perfil do aprisionamento capixaba: tipos penais incriminadores
típicos da delinquência de rua, predominância dos crimes da Lei de Drogas e o
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hiperencarceramento das mulheres, numa dinâmica de reprodução no sistema prisional
da imposição paternalista sobre o universo feminino.
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Introdução
O presente artigo se propõe a fazer uma análise histórica sobre as defesas
nos procedimentos administrativos disciplinares realizadas pelos apenados no sistema
carcerário do Estado do Rio Grande do Norte, instaurado por imputação de falta grave.
Investiga-se a concretização dos ditames constitucionais haja vista que
historicamente há uma grande discrepância entre o que é apregoado nos diplomas
normativos e tratados internacionais de Direitos Humanos, ao qual o Brasil é
signatário, e a realidade em vários setores da sociedade. No sistema prisional
nacional, capta-se este distanciamento e se amplifica exponencialmente.
Mesmo com grandes avanços do pensamento humanitário, o sentimento
geral da população referentemente às pessoas privadas de liberdade é de vingança e
de anulação, não se permitindo uma preparação para um retorno salutar à sociedade
ao se concluir o cumprimento da sanção penal imposta.
No Estado do Rio Grande do Norte, até o ano de 2008, a Defensoria
Pública Estadual contava apenas com cinco membros, frente a uma enorme carência
de vários seguimentos sociais que não podiam patrocinar privativamente suas
demandas judiciais.
A situação persiste até a atualidade haja vista que, segundo o
levantamento do Mapa da Defensoria Pública no Brasil, em 92% das comarcas do Rio
Grande do Norte não têm atendimento da Defensoria Pública1.
Paralelamente, em todo este período alvo da presente pesquisa, não se
percebe, com clareza e seriedade, uma pauta de políticas públicas a serem prestadas
minimamente aos apenados.
Sendo identificadas como motores da violência e ilhas da ilegalidade, as
prisões, notadamente as norte-riograndenses, padecem, segundo dados divulgados
pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado em
junho de 2014, pelo Ministério da Justiça, com 90 % (noventa por cento)2 das suas
unidades prisionais superlotadas, sendo alvo de inúmeras interdições judiciais nas
mais variadas comarcas.
1

BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – Junho 2014. Brasília/DF: 2015a.
Disponível em: Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatoriodo-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acessado em: 07.abr.2017, p.
101.
2
BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – Junho 2014. Brasília/DF: 2015a.
Disponível em: Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-
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Muito embora a Lei de Execução Penal seja considerada avançadíssima
no tratamento com a pessoa encarcerada, nestes mais de 30 (trinta) anos de sua
vigência, mesmo reforçada com o advento da Constituição Federal de 1988, que tem
como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana,
dentre as mais variadas deficiências prisionais, olvida-se na obrigatoriedade da
assistência jurídica apontada pelo art. 11, inciso III, da LEP.
Neste cenário, em se faltando o contraditório e a ampla defesa nos
procedimentos disciplinares, coisifica a pessoa presa e exclui completamente a pouca
dignidade que pode ser mantida nas prisões, vulnerabilizando-a ainda mais a
quaisquer arbitrariedades, tornando-a muito mais objeto do que sujeito da relação
processual executiva penal.
Debruçando-nos no acervo processual do fórum da Comarca de Mossoró RN, buscamos a maneira pelas quais as pessoas em cumprimento de sentenças
penais condenatórias vêm sendo submetidas na apuração de faltas disciplinares, após
terem sido apontadas como supostas autoras de tais transgressões de natureza grave.
Vários

elementos

foram

buscados,

tais

como:

oportunidade

de

apresentação de autodefesa, assistência jurídica através de advogados contratados
ou dativos, obediência a ritos e prazos, perfil social do preso, conduta funcional do
membro do Ministério Público diante das transgressões disciplinares graves e função
correicional do Juiz de Direito da Vara da Execuções Penais.
Diante destes elementos, tenta-se desenhar o quadro de cumprimento dos
mandamentos constitucionais tanto pela Administração Penitenciária, como pelo
sistema de justiça.
Punir em melhor economia

Sendo uma inovação extremamente recente, uma multiplicidade de fatores
agiu para que a prisão, de uma mera custódia, aguardando o sentenciamento,
transformar-se em uma pena em si.
Em uma célere resenha histórica, impede relatar que a Igreja Romana
adotou o aprisionamento como reprimenda do transgressor das leis divinas, para
propiciar a autorreflexão, em isolamento, sobre o pecado cometido, objetivando a sua
conciliação com Deus. Geralmente, era destinada para quem tivesse praticado
heresias leves.

do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acessado em: 07.abr.2017, p.
39.
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A importância deste registro é marcada por Nunes3, quando leciona:
“Na Idade Média, a Igreja foi precursora na aplicação da prisão, como forma de
castigo àqueles que infringissem seus preceitos, fazendo recolher os monges
rebeldes ou infratores em celas individuais, onde mercê de orações e reflexos
reconheciam seus próprios pecados e não voltava a cometê-los.”

Entre os séculos XV ao XVIII, houve um forte aumento do ritmo comercial
e demográfico, declínio do sistema feudal, migração para os centros urbanos maiores,
além do grande impulso das manufaturas não ter sido acompanhado pela absorção da
mão de obra camponesa. Tais fatores fomentaram o aumento da criminalidade,
abrindo-se sérios questionamentos sobre a pena de morte como forma de pacificação
social. Concomitantemente, começou a surgir a ideia da prisão como pena privativa de
liberdade e não mais como mero local de custódia de se aguardar pelo julgamento.
Foucault aborda a mudança da economia do poder para àqueles que
qualificou como sendo “monstros morais”4. Como resultado das revoluções burguesas,
para permutar o espetáculo cruel da vingança do soberano, exercido por meio das
mutilações e das martirizações públicas, promoveu-se, no final do século XVIII, uma
outra dinâmica do exercício de dominação, renunciando às atrocidades visíveis e
cruentas, deixando de ser um ato ritualístico e instantâneo, para se adotar um método
que se protrai no tempo, por meio de mecanismo de vigilância e controle, tendo como
pedra fundamental a disciplina.
Estabeleceu-se um liame de proporcionalidade entre crime e castigo,
deixando a cargo do aplicador da sanção penal à investigação do saber do criminoso
se, de fato, ele cometeu ou não o crime, para tão somente promover a resposta do
Estado em relação ao que transgrediu ao pacto social e reflexamente inibir as demais
pessoas a igualmente transgredirem.
Para Foucault:
“Um criminoso é aquele que rompe o pacto, de vez em quando, quando precisa ou
tem vontade, quando seu interesse manda, quando nenhum momento de violência
ou de cegueira ele faz prevalecer a razão do seu interesse, a despeito do cálculo
5
mais elementar da razão.”

3

NUNES, Adeildo. A realidade das prisões brasileiras. 1. ed. Recife: Nossa Livraria, 2005. p.
46.
4
FOUCAULT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 113.
5
FOUCAULT, Michel. Os anormais. op. cit., p. 117.
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Retirou-se, desta forma, a essência humana do transgressor da lei,
legitimando o Poder Público a utilizar uma tortura humanizada com ares racionais,
qual seja, a prisão.
Na busca de se manter a punição como um espetáculo público, com
Bentham, no Panóptico, os cárceres ganhariam contornos revolucionários em uma
arquitetura de poder e de força, passando o preso a ter a sensação de estar sob
constante observação por um “deus artificial”, prevenindo e neutralizando quaisquer
tentativas de perversão da ordem disciplinar interna carcerária, racionalizando custos
e potencializando resultados, sob o prisma utilitarista.
No modelo proposto por Bentham, o formato arquitetônico do cárcere, em
uma época em que a arquitetura começa a se especializar com a “política dos
espaços”, ensejaria, com a vigilância total, uma acentuação do poder disciplinar, pois
para o carcereiro: “... o cumprimento de seu dever se tornaria tão mais fácil do que
jamais foi até agora, da mesma forma qualquer desvio poderia – e deveria – ser
punido com a severidade mais inflexível”6.
Não se pode, nesta apertada síntese histórica das prisões, olvidar da
abordagem da sua relação com os diversos contextos socioeconômicos em que
esteve inserido, pois estas instituições prisionais eram chamadas, para atender às
exigências econômicas e de mercado, com foi o caso das briewells e workhouses na
Inglaterra elisabetana e as rasp huis de Amsterdam7. Logo, fiando-nos a esta
constatação de Rusche e Kirchheimer que afirmam que:
“A primeira forma de prisão moderna está (...) estritamente ligada às casas de
correção-manufaturas, uma vez que o objetivo principal não era a recuperação dos
reclusos, mas a exploração racional da força de trabalho, a maneira de recrutar os
8
internos não era o problema central para a administração” .

O confinamento e o adestramento do apenado vêm atender à exigência de
educar o campesino, para adequação ao novo estilo de vida e de produção burguesa.
Outros humanistas são dignos de nota, tais como Cesare Beccaria e Jonh
Howard.

6

BENTHAM. Jeremy. O Panóptico. Org TADEU, Tomaz. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p.
19.
7
MELOSSI, Dario, e PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica. As origens do sistema
penitenciário (séculos XVI-XIX). Rio de Janeiro: Revan: ICC, 2006, p. 13.
8
RUSCHE, George, e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Rio de Janeiro: Freitas
Bastos, 1999, p. 92.
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Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria, nascido em Milão, no século
XVIII, marca o início da Escola Clássica de Direito Penal, e é apontado como
antecedente mediato dos ditames da defesa social.
Na feliz observação de Bittencourt9, “Beccaria constrói um sistema criminal
que substituirá o desumano, impreciso, confuso e abusivo sistema criminal anterior”,
tendo o cárcere o caráter curativo e reabilitador, procurando um exemplo para o futuro
e não mais a vingança para o passado.
Howard, britânico e contemporâneo de Beccaria, influenciado por sua
formação calvinista, era possuidor de um profundo sentido humanitário e foi importante
patrocinador da reforma penal, sendo o mais destacado referencial para criação de
estabelecimentos próprios para o cumprimento da prisão como pena, com condições
higiênicas, alimentar e de assistência médica, tendo o trabalho como importante meio
reabilitador.
Toda efervescência causada pelo Iluminismo e a Revolução Francesa não
ecoou em terras brasileiras coloniais na questão penitenciária, sendo conduzida por
regulamentação das Ordenações da Coroa Portuguesa.
Só a partir de Constituição Imperial de 1824, mesmo sem dispositivos
precípuos de Execução Penal, constatamos o reconhecimento de importantes
institutos, tais como o do juiz natural, a personalidade da pena, a abolição de penas
cruéis e a individualização da pena10.
Em 1830, o Código Penal do Império trouxe a previsão expressa da
privação de liberdade como pena, coadjuvando em meio de onze outras reprimendas
penais (pena de morte, de galés, prisão com trabalho, prisão simples, banimento,

9

BITTENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 38.
10
Art. 179. “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, que tem
por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do
Imperio, pela maneira seguinte. (...)”
XI. “Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por virtude de Lei anterior,
e na fórma por ella prescripta.(...)”
XIX. “Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e todas as mais
penas crueis.”
XX. “Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá em caso algum
confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que
seja.”
XXI. “As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo diversas casas para
separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza dos seus crimes”. Brasil.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso
em: 18 de setembro de 2017.
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degredo, desterro, multa, suspensão do emprego, perda do emprego e açoites), sem
que fosse contemplado um sistema penitenciário11.
A individualização da pena era uma norma constitucional sem contornos
concretos com denuncia Lyra:
“Deve ser salientado o expressivo pronúncio da individualização que se registra no
preceito da Constituição de 1824. Na realidade, porém, a promiscuidade entre os
processados e condenados, maiores e menores, civis e militares, criminosos
primários e habituais, políticos e comuns; a ausência de regras de disciplina,
educação, higiene, trabalho e moralidade caracterizavam a Cadeia Velha, que,
sob a República, serviu de sede à Câmara dos Deputados, o Aljube, antiga prisão
eclesiástica, a da Ilha das Cobras, a de Santa Bárbara no morro do Castelo (o
chamado ‘calabouço’), a do Arsenal de Marinha, e as das fortalezas de Santa Cruz
12
e São João”.

Só com a inauguração da Casa de Correção da Corte, houve a edição de
seu Regulamento (Regulamento para a Casa de Correção do Rio de Janeiro), que
segundo Roig, pode ser considerado: “a matriz de nosso regramento carcerário, não
apenas em razão da sua magnitude e extensão a outras unidades prisionais em
território nacional, mas, sobretudo, por erigir um arcabouço penitenciário cujas
permanências são sentidas até hoje.”13
Neste diploma, podemos constatar basicamente o forte fundamento
disciplinar francês, o sistema progressivo e meritocrático inglês, o estabelecimento de
rotina baseada no trabalho e na participação no serviço religioso, com isolamento no
início do cumprimento da pena, para que propiciasse ao condenado uma reflexão
acerca dos delitos praticados e a adoção do ideário classificatório.
Com a República, o Código Penal de 189014 alça a pena de prisão como
sanção penal de primeira grandeza, vindo a abolir a prisão perpétua, limitando a pena
de prisão em 30 (trinta) anos, instituindo o livramento condicional.
O X Congresso Penitenciário Internacional realizado, em Praga, em 1930,
inaugurou um período pela elaboração de uma legislação específica para a Execução
Penal, visando harmonizar, em solo brasileiro, a multiplicidade de tratamento
normativo adotada para cada unidade prisional à época.
11

ALMEIDA, Felipe Lima de. Reflexões acerca do Direito de Execução Penal. Revista
Liberdades n.° 17 – set/dez 2014. Publicação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, p.
26.
12
LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1942, v. 2,
p. 94.
13
ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Direito e prática histórica da execução penal no Brasil. Rio de
Janeiro: Revan, 2005. pp. 45-47.
14
BRASIL. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm.
Acesso em: 12 de setembro de 2017.
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Depois de várias tentativas frustradas de edição de um diploma específico,
intercaladas por períodos de exceção constitucional, chegamos à Lei n.° 7.210/84, a
Lei de Execução Penal Brasileira, com regras pormenorizadas, fora do campo das
dúvidas e das incertezas, com características próprias de normas dos direitos
fundamentais,

quais

sejam,

universalidade,

irrenunciabilidade,

efetividade,

interdependência, imprescritibilidade e exigibilidade, ou seja, verdadeiros direitos
públicos subjetivos fundamentais dos apenados.
Natureza jurídica da Execução Penal

Tradicionalmente a execução penal estava nas mãos da administração
carcerária. Esgotava-se a atividade jurisdicional com a prolação da sentença penal
condenatória. Havia uma nítida diferença entre execução, atividade judiciária, de
natureza processual, e cumprimento, atividade administrativa, de natureza material.
Rodrigues leciona:
“Esta compreensão não era alheia a uma certa visão, a que já fizemos referência,
segundo o qual o condenado passava do mundo do direito - do processo penal,
com todas as suas garantias - ao mundo do não direito - o das relações com a
administração penitenciária, onde dificilmente convivia a ideia de regularização (e
15
proteção) jurídica.” .

Com a afirmação dos direitos fundamentais do recluso e o fortalecimento,
no âmbito da Execução Penal, do princípio da legalidade, não é mais possível afirmar
que o condenado não tem mais direitos.
Rodrigues acentua bem que houve contra a situação antes existente “um
vasto movimento legislativo” que subtraiu o recluso “ao arbítrio da administração”,
como é ressaltado por Wurterbnerger e H. Muller-Dietz em relação à Alemanha, por
Bettiol quanto à Itália e, sobre a França, pelo escrito “Méthodes Modernes de
Traitement Pénitentiaire”. Continua:
“Se bem que o reconhecimento de tal garantia na generalidade dos países seja
recente, marca esta tendência um momento de viragem na compreensão da
posição jurídica do recluso, ao mesmo que lhe restitui a sua autêntica dimensão
de ser humano: o indivíduo recluso torna·se verdadeiro sujeito de direito que lhe
demarcam a fronteira da humanidade”, sendo que a “humanização de que hoje se
fala em direito penitenciário tem a ver, não com o adoçar de costumes e,

15

RODRIGUES, Anabela Miranda Rodrigues. Novo Olhar sobre a questão Penitenciária. A
jurisdicionalização da Execução, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 130.
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consequentemente, das condições de detenção, outrossim, com a afirmação do
16
recluso como sujeito de direitos ou, se preferirmos, como sujeito de execução”.

Para identificar a natureza jurisidicional na Execução Penal, Dinamarco
aponta as seguintes características da jurisdição:
“O que identifica e distingue a jurisdição é sua destinação aos casos concretos,
associada aos objetivos que dela se espera como função do Estado, sendo estéril
e metodologicamente mal endereçada a obsessão pela busca de distinções muito
17
significativas entre a jurisdição e a legislação, ou entre ela e a administração” .

Alfredo de Marsivo18 igualmente admite o cunho jurisdicional da Execução
Penal, da seguinte forma:
“Nós achamos que o caráter jurisdicional da execução entendendo-se por tal
expressão aquela penal propriamente dita, e não também, por exemplo, a
execução cautelar da qual se diz em relação à ordem de aresto ou de captura,
deriva dos argumentos que Mortara aduzia: que os atos coercitivos dos órgãos do
governo são legais enquanto provêm do ato jurisdicional; que também a execução
é coordenada à vontade da lei, que aliás esta recebe naquela a sua definitiva
atuação, e frequentemente, se não normalmente, com a decisão dos incidentes,
os quais, dizendo respeito a questões de direito processual ou também
substancial não decidida no Juízo de cognição, implicam na declaração da
vontade da lei no caso (lex facti) e, portanto, exigem a intervenção do juiz. A
importância da atividade incidental das partes (pública e privada) na execução e
da relativa função cognitiva e decisória do órgão jurisdicional é, na nossa opinião,
tal que ou a execução deveria conceber-se como separada em duas camadas,
mais que fases interferentes entre si, uma (constituída pelos atos alheios à
atividade incidental) de caráter administrativo, a outra (constituída pela atividade
incidental) de caráter jurisdicional, e isto seria, se não absurdo, híbrido; ou é
preciso, pelo menos por razões de prevalência, reconhecer, como nós cremos,
caráter jurisdicional em todas a execução”.

Carnelutti assevera que “a punição bifurca-se no procedimento penal da
declaração do crime e da sua aplicação da pena, sendo dois momentos ligados por
um conceito unitário, uma vez que o processo tende a declarar aquilo que deva ser e a
obter que seja aquilo que deva ser”. Continua:

16

RODRIGUES, Anabela Miranda. A exigência de jurisdicionalização na fase de execução
penal. In: “Um Codice Tipo di Procedura Penale per l'America Latina”. Congresso Internacional.
Roma, 1991, v. 3, p. 419.
17
DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1987, pp. 165-166.
18
MARSICO, Alfredo de. Lezioni di Diritto Processuale Penale, Napole, Eugenio Jovene, Ed 3.,
1955, pp. 309-310.
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“Não é com a oposição do juiz ao verdugo que a verdadeira relação (entre poder
de cognição e poder de execução no processo penal) representa-se e, por
conseguinte, conhece-se, senão, pelo contrário, pondo no lugar do verdugo aquele
protetor do condenado, o qual, se a execução penal estivesse racionalmente
ordenada, não lhe pareceria mal o nome do anjo protetor; ver-se-á, então, a
relação sobre a outra luz bem diversa e, ainda não desaparecendo a diferença
entre o poder do juiz e o do protetor, não ficará já oculta sua unidade substancial;
um e outro têm, em definitivo, anda que seja de um modo diverso, a mesma coisa,
19
a qual não é outra, pois, que conhecer a um homem.”

Nogueira, tratando da jurisdicionalização, refere com propriedade que:
“Não há como negar que o juiz da execução é chamado frequentemente a
exercer, em sua plenitude e em sua pureza, a função jurisdicional; e nem assim
poderia deixar de ser porquanto a sentença condenatória penal contém implícita a
cláusula rebus sic stantibus, como sentença determinativa que é: o juiz fica, assim,
autorizado, pela natureza mesma da sentença, a agir por equidade, operando a
modificação objetiva da sentença sempre que haja mutação nas circunstâncias
fáticas. Cumpre lembrar que a sentença determinativa transita em julgado, sendo
porém passível de um processo de integração em obediência à cláusula que
contém: é, pois, suscetível de revisão, no processo de execução, nos casos
20
expressamente autorizados por lei.”

Para pacificar a disputa acadêmica, no Brasil o legislador no art. 2º da Lei
de Execução Penal bem definiu que:
“A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o
Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade
21
desta Lei e do Código de Processo Penal” .

O efeito da jurisdição dá um duplo sentido à execução, quais sejam,
obteremos a intervenção de uma jurisdição especializada e alargaremos o âmbito da
jurisdicionalização, retirando-se do juízo comum de condenação a competência da
Execução da Penal.
Não se trata simplesmente de ter um órgão de controle da execução, mas
a possibilidade do apenado dirigir-se a órgãos jurisdicionais, materializando-se a
garantia constitucional de acesso à jurisdição, tais como exercer o direito de petição,
acessar informações, bem como obter a plena assistência jurídica, própria ou
fornecida pelo Estado.
19

CARNELLUTTI. Lecciones sobre el Proceso Penal, vol II, tradução espanhola Santiado
Sentis Melendo, Buenos Aires, E.J.E.A, 1950, pp. 270-271.
20
NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Comentários à Lei de Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 1990,
p. 228.
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Os órgãos jurisdicionais passam a ser obstáculos à ação ilegal de ataque,
principalmente da administração penitenciária, dos direitos dos reclusos não
alcançados pela sentença penal condenatória, criando-se naturalmente uma tensão
entre aqueles, que visa afetar positiva e diretamente os direitos dos reclusos, e estes
que negam sob o manto dos mais variados argumentos.
Poder Disciplinar

Não basta estar preso é preciso adestrar. Passando por incontáveis
mecanismos que visam a exercer uma coerção ininterrupta sobre o controle do corpo
do preso, desfaz-se o ser que ingressou na prisão, desarticulando-o do ambiente
criminoso, que o assim transformou, e se tenta docilizá-lo em uma recomposição
necessária, por uma exigência de uma sociedade que não tem o menor interesse em
receber o egresso do sistema prisional.
Não é apenas a arquitetura física fazendo o controle, mas será a bem
arquitetada

regulamentação

institucional,

com

alocações

funcionais

e

um

estabelecimento de uma rede de relações que infantilizará o prisioneiro, tirando todos
os espaços de ação e de reação, determinando a hora de acordar, caminhar, tomar
sol, comer, fazer sexo e dormir, codificando espaços, função, atividades e facções a
que pertence o apenado. “A disciplina é uma anatomia política do detalhe.”22
Neste sentir, expressou Schmidt:
“Afirmar que a sanção penal deve reeducar – ao menos nos termos de nossa Lei
de Execução Penal – requer a admissão de que o Estado, quase que como um pai
em relação ao filho, possa impor ao condenado uma moral social que se reputa
23
correta.”

O tempo deverá ser preenchido de maneira completamente útil. “É proibido
perder um tempo que é contado por Deus e pago pelos homens”24.
Goffman indica a existência de uma possível aculturação e mortificação do
“eu” do preso, para serem submetidos ao fabrico de um outro ser. A normatividade
manipuladora institucional das prisões vem, para quebrar a vontade dos que lá
21

BRASIL. Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial
[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, - Seção 1 - 13/7/1984, Página 10.227.
22
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Nascimento da Prisão. Trad. Raquel Ramalhete, 29 ed.
Petrópoles: Editora Vozes, 29.ª ed., 2004, p. 120.
23
SCHMIDT, Andrei Zenkner. Direitos, deveres e disciplina na Execução Penal. In Crítica à
Execução Penal, rev. amp. e atual. Coord. CARVALHO, Salo. Editora Lúmen Juris, 2 ed. Rio de
Janeiro: 2007, p. 209.
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ingressam: “Um internado que se mostra insolente pode receber castigo imediato e
visível, que aumenta até que explicitamente peça perdão ou se humilhe”25.
Nenhuma atividade na prisão resta isenta da malícia institucional da
segunda intenção disciplinar, seja na assistência médica, para catalogar e drogar, seja
na assistência escolar, para vigiar, hierarquizar e recompensar, seja na atribuição do
escasso trabalho interno, para remir, privilegiar e segregar.
Mas, para o sucesso do poder disciplinar faz necessária a existência de
três instrumentos: “o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação
num procedimento que lhe é específico, o exame”26. Portanto, quem olha e quem é
olhado devem estar visíveis entre si, detectando os pequenos delitos e reprimindo os
comportamentos destoantes da boa ordem e, através de rituais estabelecidos,
combina-se hierarquia e sanção, para tornar visíveis os indivíduos, para diferenciar e
sancionar.
Esses mecanismos disciplinares formam essencialmente um mecanismo
penal, ou na dicção de Foucault, uma “justiça criminal miúda”27 onde o agente do
Estado, que detecta a transgressão disciplinar, transfigura-se no papel de acusador,
de defensor e de juiz, assumindo uma pequena parcela da magistratura, sendo-lhe
responsável pela série de transtornos ocasionados ao apenado.
Com o objetivo de reduzir os desvios, a punição, no sistema disciplinar tem
a característica de gratificar e de sancionar, treinando e corrigindo, enfim, tudo na
busca da formação do bom homem através do meio carcerário, com uma imposição
de uma ética-social unanimemente aceita, para que passe a ser obediente, urbano,
respeitador, socializado, trabalhador, com senso de autocrítica quanto às próprias
falhas, portador de conhecimento básicos de higiene.
Foucault, tratando do poder de punição, ensina-nos:
“Em suma, a arte de punir, no regime do poder disciplinar, não visa nem a
expiação, nem mesmo exatamente a repressão. Põe em funcionamento cinco
operações bem distintas: relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos
singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço
de diferenciação e princípio de uma regra a seguir. Diferenciar os indivíduos em
relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto – que se deve fazer
funcionar como base mínima, como média a respeitar ou como o ótimo de que se
deve chegar perto. Medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de

24

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. p. 130.
GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos, (trad. Dante Moreira Leite). 7ª ed. São
Paulo: Editora Perspectiva, 1974, p. 26.
26
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. p. 143.
27
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. p. 149.
25
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valor as capacidades, o nível, a “natureza” dos indivíduos. Fazer funcionar, através
28
dessa medida “valorizadora”, a coação de uma conformidade a realizar”.

O poder disciplinar vai se apresentar como o mais poderoso instrumento
do que o cárcere se presta, qual seja, anular, reformar e reconstituir o indesejado
social, para que cesse sua conduta antissocial, por meio de uma remodelação de sua
personalidade, com imposição cogente de valores sociais, via pequenas extrapunições
no decorrer do cumprimento da sentença penal condenatória, concretizando o ideal,
cada vez mais utópico de ressocialização.
Garantias processuais executivas

Na Lei de Execução Penal, logo em seu limiar, vimos a disposição
induvidosa quanto ao limite do Estado relativamente ao apenado inserto no sistema
prisional brasileiro, qual seja, o art. 3.º, caput, do supracitado diploma estabelece que
“ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela
sentença ou pela lei.”29
De toda a Lei n.º 7.210/84, muito provavelmente este dispositivo seja o
mais negligenciado haja vista que não há uma real e sensível inclinação, seja do
Poder Público, seja da sociedade, de que o apenado padeça na medida em que
determina a legislação e ou sentença penal condenatória que atingiu parte de seus
direitos, sendo lícito, ao senso comum, ir muito mais além, para impingir mais graves
sofrimentos.
No extremo final do processo penal, qual seja, na Execução Penal, exigirse-á ainda mais a plenitude da ação jurisdicional voltada para a tutela dos direitos
subjetivos dos sentenciados, para se restringir tão-somente aos termos da sentença
condenatória.
Apesar de notadamente jurisdicional, como já enfrentado, a Execução
Penal pátria é essencialmente inquisitorial haja vista que delega amplos poderes de
gestão probatória ao juiz, autorizando-o o início da ação executiva e de todos os
incidentes próprios de ofício, sem que o Ministério Público tome conhecimento de sua
deflagração, comprometendo a separação das atividades processuais, que são
acusar, defender e julgar, característica fundante do sistema acusatório.

28

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. p. 152.
BRASIL. Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial
[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, - Seção 1 - 13/7/1984, Página 10.227.
29
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Esta

aglutinação

de

atividades

fere

seriamente

a

exigência

da

imparcialidade, tão diligenciada no decorrer de todo processo de conhecimento,
necessitando continuar sua preservação na Execução Penal.
A postura inquisitorial beneficia apenas um retrocesso punitivo em que o
soberano punia uma ofensa pessoal, pois, deste modo, o Estado considera-se o
ofendido e o magistrado.
Devido aos inúmeros incidentes previstos na Lei de Execução Penal,
exige-se a eficácia do sistema de garantias constitucionais aos detentos, sob pena de
se negar os seus direitos fundamentais, quebrando os limites e o respeito da tutela
dos inúmeros interesses jurídicos envolvidos.
De todos os princípios orientadores da Execução Penal, passemos a
destacar o contraditório e a garantia de defesa. Na docência de Lopes Jr:
“No Processo de execução, o contraditório pode ser invocado como o direito de
informação e participação das decisões judiciais que lhe alcancem de qualquer
forma, de igualdade de tratamento e de oportunidades em relação ao Ministério
30
Público e, acima de tudo, no direito de audiência” .

Por meio do desenvolvimento processual dialético, o magistrado torna-se
um terceiro imparcial, equidistante e separado dos demais atores processuais, na
qualidade de órgão suprapartes, assegurando uma relação em igualdade de
condições, dignificando o apenado que não mais poderá ser visto como mero objeto,
mas assume em definitivo o papel de sujeito, apto a exercitar seus direitos públicos
subjetivos, resistindo às arbitrariedades que lhes são impostas no curso do
cumprimento da pena.
Para se exigir esta migração, do pólo para o centro, impende que tanto o
Ministério Público, como a defesa, seja esta constituída ou pública, revistam-se de
efetividade e diligência, para se estabelecer um ativo contraditório, voltado a
investigação da verdade formal, nos modos, limites e possibilidades normativas.
E, em decorrência lógica do contraditório, conduz necessariamente ao
direito de uma autodefesa, consistente no acesso do preso ao juiz, assim como,
devido ao déficit de conhecimentos técnicos necessários, para fazer frente ao arbítrio
estatal em condições de paridade com o acusador, ser representado por pessoas
peritas nas ciências jurídicas, concretizando a previsão legal do art. 41, inciso, VII da
LEP:

82

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

15

Art. 41 - Constituem direitos do preso:
VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;
31
[grifamos] .

Lopes Jr32 é categórico ao afirmar que a “defesa técnica é considerada
indisponível, pois, mais do que uma garantia, é uma condição de paridade de armas,
imprescindível para a concreta atuação do contraditório. Inclusive, fortalece a própria
imparcialidade do juiz.”
É na defesa técnica que vai se estabelecer uma dialética igualitária,
atendendo a um imperativo indisponível de ordem pública, inclusive apregoado no art.
8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos o qual o Brasil é signatário,
elencando como direito do acusado/apenado: “[O] direito do acusado de defender-se
pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se
livremente e em particular com seu defensor”33.
A aplicação das sanções disciplinares tem que estar conformada não só
quanto à finalidade Lei de Execução Penal, qual seja, “efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração
social do condenado e do internado”34, como também com os ditames constitucionais
que buscam seus fundamentos no pleno exercício da cidadania e no respeito à
dignidade da pessoa humana, por todo o Estado, seja Estado-Administração, seja
Estado-Juiz, inclusive na totalidade das condutas de seus agentes.
Para isso, a finalidade da ação disciplinar é claramente pedagógica, com
um paradigma educador como fundamento de reprimenda, endereçadas a atitudes
externas lesivas às garantias fundamentais de outros cidadãos, orientada pelo
princípio da proporcionalidade, como garantia legitimadora do ordenamento normativo
infra-constitucional sob pena de padecer do vício da inconstitucionalidade, submetida
ao devido processo legal.
Dos incidentes disciplinares
30

LOPES JÚNIOR, Aury. Revisando o Processo de Execução Penal a Partir da
Instrumentalidade Garantista. In Crítica à Execução Penal, rev. amp. e atual. Coord.
CARVALHO, Salo. Editora Lúmen Juris, 2 ed. Rio de Janeiro: 2007, p. 385.
31
BRASIL. Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal. Diário Oficial
[da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, - Seção 1 - 13/7/1984, Página 10.227.
32
LOPES JÚNIOR, Aury. op. cit, p. 388.
33
Brasil.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/anexo/and678-92.pdf>. Acesso em: 18 de setembro de 2017.
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Obtendo o acesso aos processos de Execução Penal constantes no
arquivo judicial do Fórum da Comarca de Mossoró – RN, coletamos os dados,
conforme anexo I, para, ao decompor a ação disciplinar estatal, verificar a sua
consonância com as normas legais e constitucionais atinentes.
Os encarcerados encontravam-se na unidade prisional Penitenciária
Agrícola Dr. Mário Negócio, possuidora de regimes fechado e semi-aberto, na zona
rural do Município de Mossoró – RN, estando distante 281 quilômetros da capital
estadual, Natal.
O lapso escolhido liga-se com a consolidação da ordem constitucional
após a promulgação da Carta Cidadã de 1988, momento da incorporação de
importantes institutos de direito fundamental no cotidiano jurídico, tendo como termo
final imediatamente anterior à posse dos Defensores Públicos do Estado do Rio
Grande do Norte, em 2008.
Inicialmente, cumpre registrar que o acervo processual manuseado, muito
embora tematicamente organizado, não se encontrava ordenado cronologicamente,
demandando maior diligência na verificação das caixas em que os cadernos
processuais estavam acondicionados.
Entre o período de 1998 e 2002, ou seja, antes da posse dos primeiros
agentes penitenciários concursados do Estado Potiguar, não se verificou nenhum
incidente de apuração de falta grave, a não ser registros de fugas sem o equivalente
procedimento.
Atribui-se, em parte, este fato ao pessoal administrativo que se encontrava
em exercício funcional anteriormente, isto é, policiais militares da reserva sem
quaisquer treinamentos precípuos para o trato com os encarcerados e suas demandas
específicas.
Quanto aos apenados, foram selecionados processos executivos penais
especificamente do crime de tráfico de drogas, um delito necessariamente que exige
uma organização para o seu cometimento, assim como os de homicídio, crime
instantâneo e episódico, sem carecer de articulação criminosa mais profunda,
buscando, desta forma, diversificar homogeneamente o campo de pesquisa.
As informações coletadas são oriundas de 50 (cinquenta) processos
judiciais arquivados, predominando os de tráfico de droga, em quase que o dobro, e
do regime fechado na proporção de três vezes a mais em relação aos do semi-aberto.
34

art. 1.° da Lei de Execução Penal. Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de
Execução Penal. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, - Seção 1 13/7/1984, Página 10.227.
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Apenas 38% (trinta e oito por cento) dos apenados envolvidos em
apuração de falta grave trabalhavam internamente. As faltas foram praticadas por
apenados com bom histórico disciplinar, e inegavelmente a infração disciplinar de
maior incidência é a fuga, sendo constatada em 44 % (quarenta e quatro por cento)
das ocorrências infracionais.
O procedimento administrativo disciplinar, muito embora necessário, não
apareceu em regra na apuração da falta grave, muito embora tenha sido maciça a
aplicação da medida de isolamento, não apenas por sua cautelaridade, mas como
pena em si.
A assistência jurídica foi presente em 66% (sessenta e seis por cento) dos
casos, sendo concretizada tanto nas defesas dativas, como nas constituídas,
utilizando os mais amplos argumentos defensivos, tais como: negativa de autoria,
indicação de autoria por terceiro, confissão conforme imputação feita pela
Administração carcerária e insuficiência de provas. Foi comum a defesa, mesmo a
constituída, quedar-se inerte relativamente nos requerimento de produção de provas.
A autodefesa demonstrou-se completamente inócua haja vista que 66%
(sessenta e seis por cento) dos presos possuíam ou nível fundamental de ensino, ou
eram analfabetos, sendo alheios aos conhecimentos técnicos jurídicos necessários,
para fazer frente ao Estado.
Na fase judicial, não se detectou inovação probatória, com raras oitivas de
testemunhas, acareações de corréus ou juntadas de documentos, resumindo-se a
instrução unicamente à oitiva do apenado.
O Ministério Público não interveio positivamente para a produção de novas
provas, conformando-se com o corpo probatório que lhe foi encaminhado pela
Administração Penitenciária, requerendo invariavelmente a procedência da acusação,
para penalização do preso.
Os magistrados adotavam uma posição mais atenta aos argumentos da
defesa, comumente não decidiam em audiência, fazendo-o após a conclusão, para
melhor análise, não possuindo uma inclinação específica seja para a condenação ou
para a absolvição.
Exceto por um único processo, não se verificou o uso de agravo em
execução, para se contrapor às decisões regressivas judiciais, consolidando tanto por
parte o Ministério Público, como da defesa a cultura do acatamento da decisão judicial
em matéria disciplinar.
A morosidade é a marca clara e negativa nestes incidentes. Em uma
média de 10% (dez por cento) dos processos pesquisados, identificaram-se decisões
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de extinção da pretensão executória, seja pelo transcurso do prazo onde o aparelho
do Estado se mostrou incapaz de levar a termo a apuração, seja pela morte do agente.
Alguns dos incidentes deflagrados simplesmente eram esquecidos no
transcurso do processo, mesmo após realização de audiência de justificação,
soterrados em meio de volumosos calhamaços, que foram encerrados sem um
posicionamento judicial concernente à infração disciplinar.
Há, desta maneira, uma latente falta de zelo das garantias das pessoas
encarceradas, não se respeitando ritos e prazos, atropelando ou suprimento
procedimento, em uma série de ilegalidades sem paralelo em outro ramos do direito
processual.
Conclusões

Partindo-se da premissa de que o homem se manifesta pelo encontro com
seus semelhantes, na administração do sistema de justiça penal, deve-se buscar a
harmonização das relações sociais, pois o Estado é a expressão sócio-jurídica do
grupo humano organizado, refletindo o pensamento coletivo.
Logo, a reação aceitável constitucionalmente contra o delito deve fincar
bases contra o fenômeno criminal, considerando entender, antes de punir, o
delinquente e os fatores socioambientais que o conduziram à deliquência, para que
toda a passagem pelo sistema penal, antes de ser um massacre do indivíduo,
cominando com uma segregação brutal e desproporcional, seja útil para a reinserção
social, recuperando através do ensino dos valores socialmente aceitos, como maneira
de dignificar a pessoa humana.
Segregar esquecendo, sem apego a individualização penitenciária é
reforçar o discurso do direito penal absoluto, com axiomas apriorísticos, afastando a
própria essência legal e constitucional da Execução Penal.
Nas apurações de infrações disciplinares de natureza grave, vimos uma
sucessão de arbitrariedades, ao arrepio da LEP e da Constituição, onde o apenadoacusado disciplinarmente é testemunha ocular de que o Estado, no sistema
penitenciário, é o transgressor de uma normatividade que o segregou criminalmente.
A proteção incondicional do princípio do contraditório é a declaração
veemente de que, mesmo diante do mais atroz criminoso, a sociedade, em todo seu
escalonamento, não renunciará às conquistas introduzidas no longo de sua evolução
civilizatória, onde o ser humano passou a ser protagonista da proteção da sociedade
politicamente organizada.
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A manutenção necessária da ordem prisional, por meio da disciplina
carcerária, não pode ter aspecto meramente retributivo, mas deverá ter como escopo
a reeducação do sentenciado, para desenvolver o sentimento de dignidade e de
comunidade social que constitui um aspecto primordial da luta contra a criminalidade.
Na Execução Penal, não se exila a condição humana da prática
administrativa ou forense, impondo-se as mais capilarizadas redes de atuação estatal
promover o ideal de cidadão das pessoas privadas de liberdade.
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ANEXO I

FORMULÁRIO DE PESQUISA
Processo:

Comarca de origem:

Nome:
Crime(s):
Regime:
Trabalho:

Pena:

□ Fechado
□ Interno

□ Semi-aberto
□ Externo □ Não

_____ano(s) _____mes(es) _____dias
_____dias multa
Reincidente:
□ Sim
□ Não

Falta disciplinar:

□ incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
□ fugir;
□ possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;
□ provocar acidente de trabalho;
□ descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
□ inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP.
□ tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.
□ prática de fato previsto como crime doloso
Resumo da ocorrência ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data da Falta:

Reincidente Disciplinar:

______/______/______

Existência de PAD:
Medida de isolamento:

□ Sim

□ Não

□ Sim

□ Não

EM RELAÇÃO À DEFESA
Assistência jurídica:
□ Sim
Autodefesa:
□ Relevante

□ Não
□ Indiferente

□ Sim
Data da Audiência no PAD:

□ Não

_____/_____/_____

Comunicação ao Juízo

Tipo da defesa:

□ Autodefesa

□ Sim

□ Dativo

□ Não

□ Constituído

Alegação de autodefesa:

□ Negativa de autoria
□ Autoria de terceiro
□ Flagrante forjado pela Administração
□ Flagrante forjado por preso rival
□ Coação de terceiro
□ Confissão conforme narrado pela Administração
□ Silêncio
□ Desconhece o motivo da infração
□ Outra______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Constituído:

□ Relevante □ Indiferente □ Formulário

Dativo:

□ Relevante □ Indiferente □ Formulário

Alegação de defesa técnica:

□ Negativa de autoria
□ Autoria de terceiro
□ Flagrante forjado pela Administração
□ Flagrante forjado por preso rival
□ Coação de terceiro
□ Confissão conforme narrado pela Administração
□ Pedido de diligência
□ Insuficiência de prova
□ Caso fortuito e força maior
□ Outra______________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Provas produzidas a requerimento da defesa:

□ Oitiva de testemunha
□ Realização de perícia
□ Acareação de co-réu
□ Juntada de prova documental
□ Reconstituição
□ Reconhecimento de pessoas e coisas
□ Outras_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

EM RELAÇÃO AO JUÍZO
Nome do magistrado:
Unidade judiciária:

Exclusiva da LEP:

□ Sim

□ Não

Provas determinadas de ofício:

□ Oitiva de testemunha
□ Realização de perícia
□ Acareação de co-réu
□ Juntada de prova documental
□ Reconstituição
□ Reconhecimento de pessoas e coisas
□ Outras_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Data da Audiência no Juízo:

Data da Decisão:

Decisão prolatada:

Enfrentou todos os argumentos da defesa:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

□ Em audiência
□ Após conclusão
□ Sim □ Não
□ Improcedência
□ Procedência □ Regressão de regime □ Perdas dos dias remidos □ Mudança da data base
Decisão Agravada:
Decisão Reformada:
□ Sim
□ Não
□ Sim □ Não
Teor da decisão:

EM RELAÇÃO AO MP
Nome do membro:
Unidade ministerial:

Exclusiva da LEP:

□ Sim

□ Não

Provas produzidas a requerimento do MP:

□ Oitiva de testemunha
□ Realização de perícia
□ Acareação de co-réu
□ Juntada de prova documental
□ Reconstituição
□ Reconhecimento de pessoas e coisas
□ Outras_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Manifestação do MP:

□ Em audiência □ Após conclusão
Enfrentou todos os argumentos da defesa:
□ Sim □ Não

Requereu:

□ Procedência
□ Sim

Agravou decisão:

□ Improcedência
□ Não
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EM RELAÇÃO AO PAD
Unidade Prisional:

Regime:

□ Fechado

□ Semi-aberto

Nome e funções dos membros:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Provas produzidas no PAD:

□ Interrogatório do réu
□ Realização de perícia
□ Acareação de co-réu
□ Juntada de prova documental
□ Reconstituição
□ Reconhecimento de pessoas e coisas
□ Oitiva de testemunha
□ Outras_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Presença de defensor técnico:

□ Sim □ Não
Enfrentou todos os argumentos da defesa:
□ Sim □ Não
Data Conclusão do PAD:

_____/_____/_____

Decisão:

□ Procedência
□ Sim

□ Improcedência
□ Não

Decisão recorrida:

Data da Audiência no Juízo:

_____/_____/_____

DADOS SOCIAIS
Profissão:

Grau de instrução:

□ Fundamental □ Médio □ Superior
□ Completo
□ Incompleto

Endereço:

Renda familiar:

□ abaixo de um sal-min
□ um sal-min
□ 2 a 5 sal-min
□ acima de 5 sal-min

Estado Civil:

□ solteiro
□ casado
□ união estável
□ Separado/divorciado
□ Viúvo
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setembro de 2017

GT06 - Polícia, Poder Judiciário e Prisões

Audiência de Custódia e subcidadania

Cláudio Roberto de Jesus – DPP/UFRN
Rodrigo Figueiredo Suassuna – DCS/UFRN

Resumo

A proposta do artigo é analisar as audiências de custódia em Natal/RN. As audiências de
custódia passaram a caracterizar as práticas institucionais da justiça criminal no Brasil
em período recente e são processos decisórios formais da justiça penal, realizados na
presença do preso, para julgar a validade da prisão em flagrante e definir a prisão
preventiva ou liberdade provisória. Tal mecanismo objetiva diminuir a violência policial
em relação aos maus tratos no momento da prisão e confissão do delito com a
aproximação entre o flagranteado e o juiz, mas não exclui outras formas violência,
como as de cunho simbólico. O objetivo principal do artigo é analisar a hipótese de que
o ritual das audiências de custódia acaba por reforçar certos estereótipos e a imagem de
negativo social de boa parte dos flagranteados. A análise tomará como referência os
conceitos de subcidadania e habitus precário elaborados por Jessé de Souza. Nesse
sentido, afirmar que a desigualdade social é uma das principais causas da violência e
marginalidade no Brasil não ajuda a entender os motivos de sua persistência. O trabalho
de acompanhamento e descrição densa das audiências, que teve início em 2016 e
continua em 2017, permite observar que há uma distância abismal entre juiz, promotor e
defensor em relação ao universo do flagranteado. Assim, não só o ritual das audiências é
recheado de constrangimentos, mas também a forma de tratamento e as conversas
informais no ambiente institucional confere sentido ao conceito de subcidadania.
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Introdução
Este artigo tem como finalidade analisar as audiências de custódia em Natal/RN.
As audiências de custódia passaram a caracterizar as práticas institucionais da justiça
criminal no Brasil em período recente e são processos decisórios formais da justiça
penal, realizados na presença do preso, para julgar a validade da prisão em flagrante e
definir a prisão preventiva ou liberdade provisória. Tal mecanismo objetiva diminuir a
violência policial em relação aos maus tratos no momento da prisão e confissão do
delito com a aproximação entre o flagranteado e o juiz, mas não exclui outras formas
violência, como as de cunho simbólico.
O objetivo principal do artigo é analisar a hipótese de que o ritual das audiências
de custódia acaba por reforçar certos estereótipos e a imagem de negativo social de boa
parte dos flagranteados. A análise tomará como referência os conceitos de subcidadania
e habitus precário, discutidos na seção que se segue. Nesse sentido, afirmar que a
desigualdade social é uma das principais causas da violência e marginalidade no Brasil
não ajuda a entender os motivos de sua persistência.
O trabalho de acompanhamento e descrição densa das audiências, que teve início
em 2016 e continua em 2017, permite observar que há uma distância abismal entre juiz,
promotor e defensor em relação ao universo do flagranteado. Assim, não só o ritual das
audiências é recheado de constrangimentos, mas também a forma de tratamento e as
conversas informais no ambiente institucional confere sentido ao conceito de
subcidadania.

Cidadania e subcidadania no Brasil
A reforma da justiça que instituiu as audiências de custódia pode ser inscrita na
esfera de política de promoções dos direitos civis, mais especificamente, o direito à
integridade física, à liberdade individual, e, no caso da justiça criminal, ao julgamento
sob regras universais, que, consequentemente, estaria pautado pela ampla defesa e pela
presunção de inocência.
Ainda que outros tipos de direitos sejam fundamentais para a cidadania, como o
direito ao voto (direitos políticos) e o livre acesso a bens e serviços públicos (direitos
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sociais), os direitos civis (integridade física, liberdade individual e igualdade perante a
lei, principalmente) seriam ainda mais básicos na estruturação de uma cidadania plena,
segundo a tese de Marshall, defendida por José Murilo de Carvalho (2004). Segundo
essa tese, um dos principais problemas da cidadania brasileira diz respeito a forma como
foi constituída. Diferente da experiência europeia, onde os direitos civis se constituíram
primeiro e os direitos políticos e sociais posteriormente se estabelecem tendo como
força não só o protagonismo burguês, mas também os movimentos operários e
populares, no Brasil, os direitos sociais foram postos de cima para baixo e com a
supressão dos direitos políticos e limitação dos direitos civis. Para o referido autor, “na
sequência inglesa, havia uma lógica que reforçava a convicção democrática. As
liberdades civis vieram primeiro, garantidas por um Judiciário cada vez mais
independente do Executivo” (CARVALHO, 2004, p. 220).
Se, como nos alerta Carvalho, não há um caminho único na construção da
cidadania, é possível considerar que os diferentes percursos forjem situações distintas
em termos da abrangência da cidadania. Nesse sentido, se diferencia não só o tipo de
cidadão constituído, mas a própria democracia. No caso brasileiro, um dos problemas
que marca a relação entre Estado e sociedade é a supervalorização do executivo, em
uma relação de fraca mediação e representação do legislativo. Para Carvalho, “o Estado
é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como repressor e cobrador de
impostos; na melhor, como um distribuidor paternalista de empregos e favores”
(CARVALHO, 2004, p. 221, grifo nosso). Esse viés de orientação da ação política para
o Estado na figura do executivo, leva ao que o autor denomina de estadania, ou seja,
quando os direitos passam pela tutela do Estado, que tem um viés personalista e traços
messiânicos.
Como uma das hipóteses orientadoras da análise, tem-se que essa configuração
de direitos aparece nas audiências de custódia como supervalorização do trabalho
policial em relação às organizações propriamente judiciárias que compõem a justiça
penal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, que seriam responsáveis pelas
garantias civis, como a igualdade perante a lei, o direito à ampla defesa, a presunção de
inocência e a integridade física diante do uso da força policial. Se considerarmos que o
direito à segurança compõe os direitos de cidadania contemporaneamente (COSTA;
LIMA, 2014; SAPORI, 2007), entendemos que, sem uma base de direitos civis que
inclua igualdade perante a lei e proteção contra o uso arbitrário da força policial, a
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segurança pública não se concretiza como direito, mas como mera repressão arbitrária
(SINHORETTO; LIMA, 2015). Portanto, a relação entre as organizações de justiça
criminal envolvidas nas audiências de custódia aponta para um desequilíbrio em
desfavor do poder judiciário. A estadania apareceria como um significativo poder de
agenda da polícia, uma supervalorização das práticas policiais de efetivação de prisões e
de produção de informações e uma notória omissão das organizações judiciárias –
Ministério Público, Defensoria Pública e poder judiciário – em garantir os direitos dos
flagranteados.
Carvalho argumenta que a diferença entre direitos e privilégios nunca foi tão
clara na relação entre Estado e sociedade no Brasil e os grupos mais organizados e com
maior poder de pressão sobre o governo sempre tiveram conquistas que, em poucos
casos ou muito lentamente, se generalizaram para toda população. Para a maior parcela
da população, os direitos se apresentam mais como um favor do que como conquista.
O distanciamento do povo das questões públicas e políticas tem origem antiga,
apesar dos avanços em direção à cidadania, ainda observa-se uma fragilidade na sua
manutenção, principalmente em momentos de instabilidade política e econômica.
Fortalecer a sociedade e transformar as instituições públicas em promotoras da
cidadania, exige romper com o distanciamento entre poder público e povo, que não se
faz apenas pela diminuição da desigualdade econômica, mas sobretudo por uma relação
mais igualitária no trato cotidiano.
O distanciamento social foi gestado em um longo processo, onde a escravidão
negra tem papel fundamental (CARVALHO, 2004; KOVARICK, 1994). Já no início do
século XX, a urbanização brasileira tem início, ainda que de forma tímida, nas grandes
capitais, como o Rio de Janeiro. O surgimento de uma classe média urbana se dá ao
mesmo tempo em que proliferam as favelas e bairros populares. As ocupações também
se alteram e entre os populares prevalece o trabalho assalariado de baixa qualificação e
remuneração e as atividades informais típicas do meio urbano, como ambulante e
pequenos ofícios. Se por um lado, a classe média emergente tem como referência
hábitos culturais e de consumo europeus, a classe trabalhadora e populares tinham
hábitos e costumes relativamente autônomos (CHALHOUB, 2005)
Quando Sidney Chalhoub se propõe a reconstruir o universo dos populares,
através do livro “Trabalho, lar e botequim”, percebe que uma lógica de controle social e
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laços de solidariedade é construída à margem do Estado. Tal perspectiva não implica em
dizer que os populares viviam isolados, mas que não seguiam os padrões de “civilidade”
dos dominantes e a relação entre as classes era um misto de distanciamento, apatia e
conflito.
Nesse sentido, quando Chalhoub, através de análise documental, faz tal
reconstrução e elege o botequim como ponto de referência de sua análise, coloca luzes
para se pensar os desafios da cidadania naquele momento. Em primeiro lugar é preciso
destacar que o espaço urbano foi alvo de diversas intervenções que visavam higienizar e
melhorar a circulação, ou seja, o controle dos populares passava (e ainda passa) pela
organização do espaço. Nesse caso, o que incomodava as camadas dominantes eram os
quiosques que faziam parte da paisagem do centro do Rio de Janeiro. Nesses lugares,
onde se bebia e comia em pé, os ambulantes ao mesmo tempo em que vendiam seus
produtos tomam cachaça, cuspiam no chão, falavam impropérios e vez por outra se
estranhavam. Outros trabalhadores no horário do expediente também faziam uma rápida
parada para um trago. Aquele ambiente era tido pelas autoridades como lugar de
baderna e logo foi extinto da paisagem urbana.
O botequim então passou a ser o principal local de lazer dos populares.
Chalhoub destaca que nesse ambiente as regras de convívio são mais fortemente
sentidas e o dono do bar passa a ter um papel importante no controle da vida cotidiana.
O botequim passa a ser não só um local de lazer, mas é onde as tensões sociais se
revelam: preconceito de cor e de origem, machismo, conflito de geração e de interesses
econômicos. O dono do bar tem uma posição ambígua nessa cena, pois assume o papel
de controle do cotidiano e mediador dos conflitos, ao mesmo tempo em que é parte dos
populares. Os crimes da época, na maioria das vezes tinham origem no bar e o
depoimento dos presentes e do dono do estabelecimento era, quase sempre, o que
balizava a decisão final sobre a culpa e a pena.
O trabalho de Chalhoub é muito rico em detalhes, pois trabalha com os autos da
época, no entanto cabe destacar, para o que interessa neste artigo, o papel da polícia e do
judiciário. Em relação à polícia:

(...) o aparato policial tem um papel fundamental a desempenhar neste
momento de tentativa de imposição de uma ordem burguesa na sociedade
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carioca do período: sua função é ao mesmo tempo de vigilância – na medida
em que deve zelar pela disciplina da força de trabalho – e de repressão direta
– na medida em que deve espancar e arremessar ao xilindró todos aqueles
que se negam a se sujeitar às picaretas demolidoras da prefeitura ou à
condição de trabalhadores assalariados. (CHALHOUB, 2005, p. 269)

Nesse sentido, cabia aos populares a resistência e submissão. Os “meganhas” eram
recebidos muitas vezes com insultos pelos populares, que faziam de tudo para que os
acusados não fossem levados à delegacia. No entanto, era clara a diferença de força
entre o aparato repressor e a população. Nesse sentido, a autoridade legitimamente
constituída pelo Estado se apresentava mais como uma ameaça ao cotidiano do que
como promotores da ordem. Isso levou a uma privatização da resolução dos conflitos.

A privatização significa que os conflitos serão resolvidos de acordo com
regras de comportamento próprias do grupo sociocultural em questão, ou
seja, os conflitos serão resolvidos no nível dos elementos ordenadores das
relações pessoais do cotidiano, pois não se dá a estes homens a opção da
mediação do Estado – cuja repressão ou violência legal deve ser evitada e
resistida sempre que possível. (CHALHOUB, 2005, p. 272 – grifo nosso)

Os populares que eram levados à julgamento sofriam constrangimentos que se somavam
ao espancamento e agressão dos policiais, pois estavam sujeitos a um outro tipo de
violência.

Há, no entanto, de se fazer uma certa distinção entre a violência judiciária e a
policial. A primeira é uma violência mais racional e contida, proveniente da
tentativa de aplicação de leis criminais elaboradas para a perpetuação de um
determinado tipo de dominação de classe. No entanto, como este corpo de
leis é concebido pelas autoridades judiciárias como expressão dos interesses
de toda a sociedade, os magistrados não se concebem geralmente como
pontas-de-lança de dominação de classe. De qualquer forma, a violência do
judiciário sobre os homens pobres se distingue claramente da violência
policial, pois esta é mais abusiva e muitas vezes corporal. (CHALHOUB,
2005, p. 281/2)

O que chama a atenção na análise de Chalhoub é que o judiciário, tal qual a
polícia, não se apresenta como uma instância de representação do povo, ao contrário, é
um lugar estranho aos populares e infringe uma violência que é sobretudo simbólica. A

97

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

ausência de representação popular no Estado reforça o distanciamento e o temor, tanto
dos grupos dominantes em relação aos populares, quanto da classe operária em relação
às instituições governamentais.
Em uma análise mais contemporânea da cidadania brasileira, Jessé Souza (2006)
em seu livro “A Construção Social da Subcidadania” destaca o processo de
modernização brasileira, marcado por sua condição periférica e que gera o que ele
denomina de “ralé” estrutural. O autor chama a atenção para o fato de que ao longo do
século XX o Brasil sai da condição de um dos países mais atrasados do mundo para
uma das principais economias do planeta. No entanto, a transição de uma sociedade
agrária para urbana industrial, antes de promover uma integração, reforçou as fraturas
sociais germinadas ao longo de nossa formação social.
A industrialização e a urbanização impõem uma nova dinâmica nas relações
sociais, até então marcada por uma certa rigidez as posições sociais. A formação de um
operariado industrial urbano não foi suficiente para o estabelecimento de uma sociedade
salarial, ao contrário, reforçou a distância entre os que eram incapazes de se adaptar à
nova dinâmica do capital, daqueles que se submetiam ao trabalho disciplinado.
Do ponto de vista político, a centralização do poder e a ditadura militar
colocaram severos limites à participação popular nas decisões políticas. Para Jessé
Souza (2006, p. 153), é nesse contexto que ocorre “a formação de um padrão
especificamente periférico de cidadania e subcidadania”. A tese defendida por Souza
parte de questões cruciais levantadas por Florestan Fernandes na obra “A Integração do
Negro na Sociedade de Classes”. A partir de uma exaustiva investigação empírica das
condições de vida dos negros e trabalhadores rurais na cidade de São Paulo, na virada
do século 19 até a década de 1960, Florestan consegue definir as principais dificuldades
enfrentadas pelos grupos marginais para se adaptar ao capitalismo concorrencial em
desenvolvimento. Segundo Souza, Florestan reconstitui de forma notável o quadro
socioeconômico e psicossocial que aflige o negro liberto e outros grupos sociais
marginalizados. Nas palavras de Souza,

Ao negro, fora do contexto tradicional, restava o deslocamento social na nova
ordem. Ele não apresentava os pressupostos sociais e psicossociais que são os
motivos últimos do sucesso no meio ambiente concorrencial. Faltava-lhe
vontade de se ocupar com as funções consideradas degradantes (que lhe
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lembravam o passado) – pejo que os imigrantes italianos, por exemplo, não o
tinham -; não eram suficientemente industriosos nem poupadores e, acima de
tudo, faltava-lhes o aguilhão da ânsia pela riqueza. Neste contexto,
acrescentando-se a isto o abandono dos libertos pelos antigos donos e pela
sociedade como um todo, estava, de certo modo, prefigurado o destino da
marginalidade social e da pobreza econômica. (SOUZA, 2006, p. 154-155)

Em desvantagem na competição com o imigrante e sob o imperativo de manter sua
dignidade de homem livre, ao negro restaram possibilidades de sobrevivência nas
margens da sociedade. Souza resume o drama social do negro da seguinte forma:

A ânsia em libertar-se das condições humilhantes da vida anterior, tornava-o,
inclusive, especialmente vulnerável a um tipo de comportamento reativo e
ressentido em relação às demandas da nova ordem. Assim, o liberto tendia a
confundir as obrigações do contrato de trabalho e não distinguia a venda da
força de trabalho da venda dos direitos substantivos à noção de pessoa
jurídica livre. Ademais, a recusa a certo tipo de serviço, a inconstância no
trabalho, a indisciplina contra a supervisão, o fascínio por ocupações
‘nobilitantes’, tudo conspirava para o insucesso das novas condições de vida
e para a confirmação do preconceito. (SOUZA, 2006, p. 155-156)

A dificuldade de adaptação do negro ao sistema de trabalho livre e a sua resistência em
seguir os padrões sociais da sociedade competitiva urbana somavam-se, segundo
Florestan, a mais um agravante, que seria a anomia familiar (desestruturação do núcleo
familiar por conta de vícios, permissividade sexual, condições de habitação insalubres).
Nesse ponto, Souza faz a primeira consideração crítica em relação ao estudo de
Florestan no que diz respeito ao preconceito e à discriminação social. Assim como o
negro, o branco de origem rural humilde também sofre com problemas de inadaptação
no centro urbano. Sendo assim,

(...) se há preconceito neste terreno, e certamente há, e agindo de forma
intransparente e virulenta, não é, antes de tudo, um preconceito de cor, mas
sim um preconceito que se refere a certo tipo de ‘personalidade’, julgada
como improdutiva e disruptiva para a sociedade como um todo (SOUZA,
2006, p. 159).
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Dessa forma, pode-se dizer que, na produção da subcidadania, a cor da pele tem uma
determinação relativa, uma vez que os despossuídos brancos também sofrem de
discriminação e marginalização, dentro dessa herança cultural escravocrata. Para Souza,

(…) é precisamente o abandono secular do negro e do dependente de
qualquer cor à própria sorte a ‘causa’ óbvia de sua inadaptação. Foi este
abandono que criou condições perversas de eternização de um ‘habitus
precário’, que constrange esses grupos a uma vida marginal e humilhante à
margem da sociedade incluída. Por outro lado, é necessário ter-se clareza
teórica e prática acerca das causas reais da marginalização. É precisamente o
tipo de explicação que enfatiza o dado secundário da cor – a qual
permitiria, supostamente, atribuir a ‘culpa’ da marginalização
unicamente ao preconceito – que joga água no moinho da explicação
economicista e evolucionista de tipo simples, que supõe ser a
marginalização algo temporário, modificável por altas taxas de
crescimento econômico, as quais, de algum modo obscuro, terminaria
por incluir todos os setores marginalizados. (SOUZA, 2006, p. 160. Grifo
nosso)

Não se trata, portanto, de uma transposição das relações escravocratas no mundo urbano
capitalista,

mas a redefinição ‘moderna’ do negro (e do dependente ou agregado
brasileiro rural e urbano de qualquer cor) como ‘imprestável’ para exercer
qualquer atividade relevante e produtiva no novo contexto, que constitui o
quadro da nova situação de marginalidade. (SOUZA, 2006, p. 161)

A caracterização do negro como incapaz de se adaptar à nova ordem por conta de certos
atributos psicossociais tende a reforçar o preconceito já existente e a transferir para o
indivíduo a culpa de sua marginalidade. A partir da análise de Souza é possível constatar
que a informalidade torna-se o principal meio de sobrevivência das camadas
marginalizadas, porém difere radicalmente das relações escravocratas, ainda que seja
um mecanismo eficiente de manutenção das diferenças sociais.
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Esse ponto de vista permite observar algumas nuances da audiência de custódia,
mais notadamente, a criminação da informalidade e a incriminação 1 de um grande
contingente populacional envolvido nessas atividades. Além disso, o próprio controle
social imposto pelas organizações judiciárias circula entre o formal e o informal,
considerando-se que os “clientes” são quase que exclusivamente extraídos da “ralé” e os
operadores do direito se permitem um controle social que tem traços em comum com
habitus do dono do botequim descrito por Cheibub: a chacota, o moralismo e o
personalismo desse estereótipo convivem com uma série de exigências formais que vêm
a compor o habitus judiciário, como veremos a seguir.

Audiência de custódia no RN e cidadania

No intuito de minimizar o problema da superlotação dos presídios e servir como
mecanismo de controle das prisões em flagrante feitas pelas polícias, foram instituídas
em 2015 as audiências de custódia que passaram a caracterizar as práticas institucionais
da justiça criminal no Brasil. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, em
outubro de 2015, tal prática teve início em Natal/RN. As audiências de custódia são
processos decisórios formais da justiça penal, realizados na presença do preso, para
julgar a validade da prisão em flagrante e determinar a prisão preventiva ou alvará de
soltura. Um dos seus objetivos é combater a cultura do encarceramento no Brasil. No
entanto, é importante avaliar o impacto das audiências no cotidiano do judiciário e as
consequências da burocratização das práticas de justiça criminal, bem como a violência
simbólica que o rito estabelece, reforçando o distanciamento entre o poder público e os
populares e, portanto, reforçando a subcidadania.
Percebe-se inicialmente que, durante as audiências de custódia, desenvolve-se
um ritual burocrático, onde a maior parte dos trabalhadores envolvidos no processo
assumem uma postura distanciada da situação do flagranteado, preocupados mais com
os preceitos e normas do que com a situação particular dos detidos. Por outro lado, os
1

Entende-se criminação como as “sucessivas interpretações que encaixam em um curso de ação local e
singular” nas categorias do direito penal e incriminação como a rotulação formal de alguém como
criminoso (MISSE, 2008, p. 14). Esses conceitos diferem-se do de criminalização, que designa os cursos
de ação definidos como crimes nos códigos. A vantagem de se utilizar os conceitos de criminação e
incriminação vêm da constatação de que a informalidade, em sentido estrito, não é criminalizada no
código penal brasileiro.
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estatutos jurídico-criminais deixam espaço para uma série de prática também
excludentes por parte dos operadores do direito envolvidos nas audiências. Nesse
sentido, torna-se importante questionar até que ponto as audiências de custódia,
realizadas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na comarca de
Natal, têm contribuído para diminuir a violência policial? As audiências têm instituído
novas práticas na burocracia do judiciário de forma a minimizar as formas de violência
simbólica?
A análise sistemática desses aspectos permite entender melhor os efeitos da
perspectiva punitiva populista nas práticas da justiça penal, visto que as audiências de
custódia revelam ao mesmo tempo novas e velhas práticas em relação às pessoas que
cometem delitos.
De 9 de outubro de 2015 até 9 de outubro de 2016 foram realizadas, no Rio
Grande do Norte, 1.919 audiências. Desse total, 918 são casos que acabaram em
liberdade; 1001 determinaram prisão preventiva e 37 foram casos em que ficou
evidenciada a prática de violência no ato da prisão.2 As audiências ocorrem diariamente
na Central de Flagrantes, situada no bairro da Ribeira, começando às 14 horas e sem um
tempo exato para o fim. A audiência segue um ritual específico, onde o flagranteado é
conduzido perante o juiz em até 24 horas, para que este julgue a legalidade do flagrante
e a necessidade, ou não, de sua prisão preventiva.
Um fato que chama a atenção é que a pessoa chega algemada e fica em uma cela
improvisada aguardando ser chamada, em primeiro lugar pelo advogado ou defensor
público e posteriormente pelo juiz para a audiência propriamente dita. Desde o
momento de sua detenção, o flagranteado é tratado como criminoso e perigoso. Quando
se está acompanhando as audiências de custódia percebe-se uma diversidade de delitos
cometidos: roubo, assalto, acidente de trânsito com vítimas, brigas domésticas, tráficos,
dentre outros. O que se percebe é que sujeitos há tempos envolvidos com o tráfico e
membros de facção criminosa são tratados da mesma forma dos que agiram de forma
impulsiva e cometeram delitos leves.
Os sujeitos são colocados nas celas algemados e assim permanecem, mesmo
quando vão conversar com o defensor público. Para tal conversa, passam pela sala de
2

http://www.tjrn.jus.br/index.php/comunicacao/noticias/11238-central-de-flagrantes-faz-balanco-doprimeiro-ano-de-funcionamento-das-audiencias-de-custodia
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espera e, mesmo que se deparem com parentes ou amigos, são impossibilitados de
qualquer diálogo com os mesmos. A punição é imediata, mesmo nos casos em que não
há delito comprovado: privação de liberdade, algemas, comunicação restrita e os olhares
condenatórios de quem pouco sabe sobre as circunstâncias que determinaram o lugar da
pessoa naquela cena. Torna-se importante destacar que esse ritual, a despeito de sua
padronização, não é igual para todos. Em alguns casos o ritual se altera, como no dia em
que havia na pauta das audiências o caso de um policial militar. O acesso à audiência foi
restrito a qualquer outra pessoa que não fosse militar e membros do judiciário. Em
momento algum a imagem do flagranteado foi levada a público.
A audiência propriamente dita, começa assim que chega o juiz, até então o
ambiente é “morno”, ou seja, há pouca movimentação nos corredores. Ás vezes
aparecem familiares e/ou advogados contratados. Os funcionários passam, organizando
a papelada, os policiais comentam os casos, o defensor procura informação sobre os
flagranteados e os familiares ficam perdidos tentando se situar naquele ambiente. Assim
que chega o juiz a movimentação nos corredores torna-se intensa, desde o café que
circula na bandeja com xícaras, até a papelada que vai e vem. Enquanto isso, os
flagranteados são conduzidos ao defensor, poucas são as vezes em que têm um
advogado contratado para acompanhar seus casos.
Os participantes obrigatórios das audiências propriamente ditas são: um juiz da
vara criminal, um promotor, um advogado ou defensor público e o flagranteado
(custodiado) que, embora não tendo sido ainda denunciado em processo penal formal, é
frequentemente designado como “réu”. As audiências sempre contam com a presença de
policiais militares (não agentes penitenciários) na escolta do flagranteado – dado
relevante, pois um dos propósitos das audiências de custódia é coibir prisões abusivas
por parte de policiais militares e civis. Participam também assistentes da Pastoral
Carcerária, que são autorizados a permanecer nas audiências, às vezes algum aluno de
Direito e vez por outra algum familiar do flagranteado recebe permissão específica do
juiz para assistir ao ritual. Não é incomum o familiar se esquivar de participar, quando
chamado, da audiência ou mesmo em prestar algum esclarecimento. O ambiente
institucional é desconhecido e desconfortável para eles. Para quem nunca teve
envolvimento com a polícia/judiciário, é como se tivesse o nome envolvido com algum
delito.

103

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Em quase todas as falas observadas nas audiências de custódia, o primeiro turno
coube ao juiz. Este declara a abertura e o encerramento da sessão, interroga o
flagranteado e pergunta sobre quais serão as petições do promotor e do defensor. Mas, a
fala mais aguardada é o pronunciamento do juiz sobre a manutenção da prisão ou a
concessão de liberdade provisória, após a qual a sessão praticamente perde seu sentido.
Isso pode levar a pensar o juiz como o grande protagonista do processo decisório
envolvido pelas audiências. Contudo, boa parte das informações que qualificam o
flagranteado e reconstroem as cenas do ato criminoso e do ato de prisão são lidas na
documentação remetida pela polícia: registro da ocorrência policial, auto de prisão em
flagrante, depoimentos de vítimas, “condutores” e “testemunhas” – estes dois últimos
designando os policiais que atuaram na prisão e flagrante, oferecendo “provas
testemunhais”. Observou-se que o juiz só inicia uma audiência quando está de posse
desses documentos e a falta desses papéis é a mais frequente justificativa para o atraso
das sessões – muito mais do que o atraso na chegada dos custodiados. Além disso, em
uma das audiências observadas, quando o flagranteado apresentou os próprios dados
pessoais – nome, filiação e endereço – divergentes do que havia sido fornecido pela
polícia, o promotor e o juiz arguiram o custodiado se o documento apresentado à
autoridade policial era falso. Assim, os policiais civis e militares que efetuaram a prisão
em flagrante e, sobretudo, aqueles que registraram a ocorrência e documentaram o
flagrante são atores importantes nas audiências, uma vez que suas práticas de registro e
documentação contribuem para estruturar as interações nas sessões. É nesse aspecto que
se pode notar a configuração da estadania no interior das audiências de custódia, com
uma preponderância da repressão policial sobre as possíveis garantias do ambiente
institucional judiciário.
A seguir será feita uma descrição dos casos acompanhados nas audiências
durante o final de 2016 e início de 2017. Os dias foram variados e aleatórios, os nomes
são fictícios. As descrições envolvem, sobretudo, as informações dadas pela polícia que,
como já dito, são mobilizadas em quase todas as falas dos audientes, com exceção das
respostas dos flagranteados.
Observou-se, por exemplo, a audiência de Aurélio, jovem, negro, descalço,
perna machucada. Disse que quando viu a viatura saiu correndo, pois era para dormir na
penitenciária, mas como começou a estudar à noite, deixou de ir. Quando correu tomou
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um tiro na perna, foi pego com dez gramas de cocaína. O juiz abriu a sessão para
perguntas, a promotora não fez observações e a defensoria perguntou sobre como foi
feita a prisão e sobre o tiro que levou. Aurélio respondeu que foi orientado pelos
policiais a dizer que tinha atirado e quando perguntado se sofreu agressão, respondeu
que foi agredido com chutes e não teve direito ao exame de corpo delito. O flagranteado
foi retirado da sala e só então foi passada a palavra à promotora, que pediu a
manutenção da prisão tendo em vista a sua preocupação com ordem pública, argumento
recorrente citado pela promotoria e por juízes. O defensor não se manifestou contra a
prisão, tendo em vista os antecedentes, mas recomendou encaminhar o sujeito para
exame de corpo de delito. Observa-se, nesse caso, como o questionamento das
informações dadas pela polícia, se levado a sério pelos audientes, pode mudar o rumo
do evento.
Júnior, 23 anos, foi preso por roubo majorado. Ele seria um dos dois assaltantes
que, mediante ameaça com uma arma de fogo, levou a moto e o celular da vítima. Esta,
ao procurar a polícia, teria seguido o sinalizador GPS do celular, o que levou policiais e
vítima à casa de Júnior. A moto foi encontrada a 300 metros da casa de Júnior; já o
celular, após intensa busca, não foi encontrado. A vítima teria reconhecido Júnior, o que
estaria documentado com sua assinatura nos autos lidos pelo juiz na audiência.
Argumentando, com base na gravidade do crime (cometido com o uso de uma arma de
fogo) e na manutenção da ordem, o promotor pediu a prisão de Júnior, enquanto o
defensor argumentou que se tratava de um réu primário, não constituindo ameaça à
ordem. O juiz, com as mesmas justificativas do promotor decreta a prisão preventiva e
também o fim da audiência.
Nesse momento, a esposa do custodiado, que assistira a toda a audiência, pede
licença para falar com o juiz, afirmando ter certeza de que seu marido era inocente e que
igualmente estava convicta de que a vítima, por estar emocionalmente alterada, havia
errado ao reconhecer seu marido como agressor. Ela argumentou também que seu
marido era “um bom homem” e o juiz anuiu dizendo que era incomum um réu primário
aos 23 anos. O juiz então decide telefonar para a vítima, utilizando o número que estava
no registro de ocorrência. Ao fim da ligação, o juiz afirma que, segundo a vítima, os
assaltantes usavam capacete no momento do assalto e que ela teria sido induzida pela
polícia a reconhecer Júnior como um dos assaltantes. O juiz assim reabre a audiência e,
consultando promotor e defensor com base nas novas informações, decide pela
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concessão de liberdade provisória. Esse caso é emblemático pois coloca duas
experiências distintas dos populares com o judiciário. Em um primeiro momento a
instituição se apresenta como punitiva e discriminatória, já em um segundo instante,
quando o juiz abre espaço para a fala da esposa, há uma aproximação com a situação
concreta dos fatos, onde é possível perceber o papel da justiça.
O terceiro caso envolve Lúcio e Jean, que foram detidos acusados de roubo
qualificado, tendo em vista que os dois estavam circulando em uma moto, pararam e
Lúcio sacou uma arma e efetuou o roubo. Quando chamaram Lúcio, descalço, negro,
jovem, solteiro e sem filho, logo declarou que era membro do Primeiro Comando da
Capital (PCC). Mesmo sem as algemas, permaneceu com as mãos abaixadas como se
estivesse algemado. O juiz perguntou se tinha sofrido violência quando foi preso, disse
que tinha levado uns “bofetes”. Rapidamente foi dispensado, pois já havia um mandato
de prisão em aberto. É interessante observar que os sujeitos que já vivenciaram o
cotidiano do sistema de justiça penal se expressam de forma programada no ambiente
institucional. O gestual, a forma de se dirigir ao juiz, o olhar indireto, expressam uma
consciência relativa do que se passa. Se não entendem por completo os ditames
jurídicos, sabem os códigos dos delitos cometidos e as etapas que vão percorrer até a
sentença e manutenção no cárcere.
Logo em seguida foi chamado o outro envolvido, Jean, de 18 anos, também
descalço e que pilotava a moto. Trabalhava com o pai entregando água mineral,
estudante e assistido por uma advogada contratada, que apresentou todos os
comprovantes de endereço, escolar e de que o acusado era primário. Quando sentou
mantinha suas mãos sobre a mesa, gesticulava ao argumentar que Lúcio tinha pedido
para deixa-lo em casa, mas que no caminho pediu para parar e efetuou o roubo. Mesmo
sendo primário e apresentando os documentos necessários para responder em liberdade,
foi decretada a prisão preventiva sob o argumento de que o ato foi executado com
violência. Pela forma como se comportou durante a audiência era perceptível que aquele
ambiente lhe era estranho e que não compreendia o motivo da manutenção de sua prisão
e as etapas posteriores.
Roberto foi preso sob acusação de roubar protetor solar em um hipermercado da
cidade de Natal. Jovem, negro, solteiro, nascido em Pernambuco e morador de rua, vive
como vendedor ambulante na praia de Ponta Negra. A namorada estava grávida e o filho
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era esperado para o próximo mês. O sujeito já havia sido pego em outras duas ocasiões
pelo mesmo delito, sendo que em uma delas foi sentenciado ao regime semiaberto, o
que deixou de cumprir, segundo sua fala, por ter sido ameaçado na cela. A promotoria
teve contato com a papelada durante a audiência e pediu a prisão preventiva, a
defensoria argumentou que o delito era leve, na verdade nem tinha sido consumado,
tendo em vista que o acusado nem tinha saído do supermercado. Além disso argumentou
que a prisão era desproporcional à pena que o acusado receberia, caso fosse julgado
culpado. O juiz decidiu pela prisão preventiva e logo após a saída do acusado
questionou sobre a marca do produto furtado, fazendo chacota do nome do produto.
Nesse caso, percebe-se a prevalência de um ambiente séptico, hospitalar, onde o ritual
gélido da fala burocrática regularmente é alterado por consultas às redes sociais virtuais,
mesmo durante a audiência, e por conversas amenas entre o juiz, promotor e
defensor/advogados, às vezes sob a pecha de trivialidades, outras pelo humor
debochado das situações que envolve os flagranteados, como no caso a seguir.
Eduardo é solteiro, tem dois filhos e é pintor de carro. Tem dois mandatos de
prisão em aberto e responde a diversos processos por furto. Passou quase três anos preso
e sistematicamente é preso, sai e é pego em novo delito. A promotoria pediu a prisão
preventiva tendo em vista os diversos processos que o acusado responde, já a defensoria
pede pela liberdade provisória pois as circunstâncias da prisão não foram bem
estabelecidas. O juiz decide pela prisão provisória, não só por conta da recorrência da
ação delituosa, mas também por causa da falta de comprovante de endereço. Nesse dia o
juiz chegou às 15:40 e era visível a urgência em dar a palavra final, no caso em questão,
assim que proferiu seu parecer o juiz soltou um sonoro “vamos embora”, ou seja, era
preciso fazer funcionar a engrenagem. O curioso é que, enquanto a secretária redigia os
termos finais, ele verificou que o flagranteado tinha sido preso nas duas últimas vezes
por roubo de queijo, o que o levou a dar conselhos ao sujeito para não incorrer mais em
tal delito, tudo com pitadas de deboche ironia. Aqui se percebe que a informalidade
marca a distância social entre flagranteados e operadores da justiça, mas também
caracteriza a ação desses últimos.
No caso de Agnaldo, 37 anos, separado, serralheiro e que já havia cumprido
pena de dois anos e seis meses, sua prisão foi por porte de arma. Foi perguntado se tinha
sofrido algum tipo de violência no ato da prisão e responde que não. A promotoria,
como em outros casos, teve acesso à papelada na hora e se manifestou contra a prisão
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do mesmo, assim como a defensoria. No entanto, o flagranteado não tinha comprovante
de residência em mãos, sendo esta a condição estabelecida pelo juiz para que tivesse
liberdade provisória. Foi através da ação da pastoral que houve contato com sua irmã
que enviou o comprovante. Nesse caso, sua filha de 8 anos estava em casa esperando
sua volta, sem saber o que tinha acontecido com o pai. Após sua liberação o sujeito
ainda teve de arrumar dinheiro para pegar transporte para sua residência, pois na hora da
abordagem estava sem documento e dinheiro. Aqui, duas imagens de uma mesma
pessoa. Quando chegou Agnaldo estava assustado, a princípio arredio a conversa, mas
quando percebeu que era possível obter alguma informação da filha através do agente
da pastoral ficou mais aberto a conversar. Na sala de audiência apresentou poucas
palavras, aparentemente não entendia ou não se preocupava com o que ocorria, queria
saber notícias da filha. Do lado de fora estava sem algemas, andando em meio a outros
passantes, mais um no tráfego de pessoas. O ambiente das audiências cria e reforça uma
imagem do sujeito criminoso de alta periculosidade não é um cidadão que ocupa tal
espaço, independente do delito/culpa.
Em outra situação, Carlos foi denunciado por tráfico de drogas e não foi
revelada a quantidade que portava da substância com ele apreendida. Jovem, solteiro,
cumpria prisão no semiaberto também por tráfico, no entanto, sofreu um atentado
quando ia dormir na prisão e foi ameaçado, por isso deixou de se apresentar. Disse ter
sido agredido durante a prisão, passou fez exame de corpo delito, mas não sabia o
resultado. A promotora pediu prisão preventiva por causa dos antecedentes, já o
defensor público não teve tempo para avaliar o processo, apenas leu na hora a papelada
e preferiu se manifestar posteriormente quando tivesse um maior conhecimento das
circunstâncias do ocorrido. É importante ressaltar que é recorrente, nos casos em que as
pessoas deixam de cumprir o semiaberto, as ameaças das facções e tentativas de morte
nas prisões.
Ricardo foi um dos raros casos em que havia pessoas da família para
acompanhar o caso. Jovem, sem antecedentes criminais, é borracheiro e foi acusado de
homicídio culposo. Estava pilotando uma motocicleta sem habilitação e após ingestão
de bebida alcoólica, atropelou uma idosa que veio a falecer. O juiz explicou como
funcionava a audiência e passou a palavra à promotora, que tomou conhecimento dos
fatos na hora, o que é quase uma regra, pedindo logo a seguir a homologação do
flagrante e a prisão preventiva. O defensor alertou para o fato de que não existe prisão
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preventiva para homicídio culposo, o que fez a promotora rever seu parecer. As
características dessa audiência apontam que, ainda que a performance dos operadores
seja no sentido de uma estrita observância da lei, essa legalidade é frágil no que
concerne aos direitos dos flagranteados.
Flávio é jovem, moreno claro, chegou descalço, com bermuda e camisa de
mangas compridas. Não tem antecedentes criminais e trabalha como servente de
pedreiro. Acusado de roubar uma corrente de pescoço de uma mulher com uso de faca.
Quando o juiz perguntou o que tinha ocorrido, justificou seu ato por estar em dívida
com traficantes. Disse que tinha guardado cem gramas de cocaína para eles e que o
produto foi roubado, disse ainda que não é usuário de drogas e que começou a sofrer
ameaça de morte e no desespero resolver roubar para ver se conseguia dinheiro e pagar
a dívida. A promotora olhava a papelada enquanto ele dava as explicações e pediu a
homologação do flagrante e a manutenção da prisão preventiva tendo em vista a
necessidade da “manutenção da ordem pública”. O defensor concordou com a
homologação do flagrante, mas argumentou que o acusado era réu primário, fez uso de
arma branca e que provavelmente teria uma pena branda, que não implicaria em
privação de liberdade. O juiz ficou pensativo e, fugindo ao convencional, começou a
falar sobre sua dificuldade em definir o caso. Primeiro, explicou quais seriam os
critérios que orientam suas decisões, disse que “não gosta de soltar no caso de crimes
com violência contra a pessoa, pois tenho muita resistência, inclusive em relação à
violência doméstica”. Depois, seguiu-se um debate entre a promotoria e defensoria,
onde o defensor argumentou que a chance de o acusado ser cooptado por uma facção
criminosa durante a prisão provisória era grande, enquanto a promotora defendeu a ideia
de que soltá-lo implicaria no descrédito já justiça, que se deveria pensar também na
pessoa que foi atacada e no olhar da sociedade em relação à impunidade. Em momento
algum os debatedores pediram a opinião do acusado, nem sequer olharam em sua
direção. Flávio permaneceu todo o tempo com as mãos atrás do corpo e de cabeça
baixa, até o momento em que todos ficaram em silêncio e ele levantou a cabeça para
dizer que estava arrependido. O juiz disse que estava muito resistente em soltá-lo logo
após o ocorrido, que o ideal seria ele passar alguns dias na prisão para pensar sobre o
que fez e que não tinha culpa da superlotação dos presídios. Então, decidiu pela prisão
preventiva.
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Edilson é carroceiro, tem 20 anos, estava sem documentos guiando uma moto
roubada e com vinte e cinco gramas de maconha. De acordo com o depoimento dado
quando da sua prisão, disse que ia jogar a droga sobre o muro do presídio João Chaves.
A promotora pediu a homologação do flagrante e a prisão por tráfico, pois estava
levando drogas para outras pessoas. A defensora sinalizou pela homologação do
flagrante, mas argumentou que a quantidade de maconha era pequena e pediu a
liberdade provisória. O juiz disse que diante da insegurança jurídica vivida na cidade, a
banalidade do crime e tendo em vista que o acusado levava drogas para presos,
considerava temerária a permanência do sujeito na rua.

Considerações finais
Neste trabalho, buscou-se descrever as audiências de custódia de Natal,
perguntando-se o que esses eventos apontam sobre a estruturação da cidadania. A
análise das observações orientou-se pela hipótese de que a estadania e a subcidadania
marcariam a configuração das audiências. A estadania estaria marcada pela
disfuncionalidade do poder judiciário e pela inefetividade de direitos civis básicos como
a incolumidade física, a igualdade perante a lei, a presunção de inocência e o direito à
defesa, todos elementos observados no contexto das audiências em Natal. Tal
configuração é coerente também com a naturalização da repressão policial e com uma
aceitação geral, por parte do poder judiciário, das práticas policiais de prisão e de
produção de informações, sejam essas práticas abusivas ou não.
Já a subcidadania estaria marcada por uma insensibilidade da prática judiciária
ao mundo do flagranteado, já que este se apresenta nas audiências sob a roupagem do
habitus precário dos que estão sob custódia. Em geral, conforme se observou, a
audiência de custódia é um processo decisório inconsequente quanto ao destino do
flagranteado, no que concerne a efetivação de seus direitos, dentro ou fora do sistema
prisional. Além disso, quando avaliam retrospectivamente os “fatos” criminais, quase
nenhuma atenção é dada à coerência entre os atos criminados e as estratégias práticas de
sobrevivência do flagranteado: como exemplos dessas estratégias, tem-se os pequenos
furtos e as fugas de presídios semi-abertos, onde o flagranteado se via ameaçado de
morte, todos atos duramente reprovados no âmbito das audiências de custódia,
resultando no ingresso sistemático da “ralé” no sistema prisional norte-rio-grandense.

110

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

A partir dessas interpretações, entende-se que as audiências de custódia são
ainda pouco efetivas como reforma da justiça que visa reduzir o aprisionamento
provisório e a violência policial, práticas que ainda persistem, fundamentadas no
sistemático desrespeito aos direitos de cidadania de uma parte da população.
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A implantação das audiências de custódia no estado do Espírito Santo e seus reflexos
no sistema penitenciário capixaba.

RESUMO
O presente artigo procura analisar a implantação das audiências de custódia no Estado do
Espírito Santo com a finalidade de verificar se este novo instituto tem cumprido as funções
de efetivação das garantias judiciais dos acusados e de redução do encarceramento. Deste
modo, inicialmente, identificou-se em quais comarcas são realizadas as audiências e os
impactos causados no índice de encarceramento, a partir dos relatórios produzidos pela
Defensoria Pública e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo de 2016 até o
presente momento. A interpretação dos dados permitiu demonstrar que as audiências de
custódia ainda não atingem todas as cidades do estado do Espírito Santo e, desta forma,
tendo por base os tratados internacionais de direitos humanos e os objetivos pelas quais
foram implantadas no país, não tem assegurado a integridade física e os direitos humanos
das pessoas presas em flagrante delito. Por fim, discutiu-se como o número de pessoas que
permanecem presas permitem inferir que as audiências de custódia tem causado pouco
impacto no encarceramento espírito-santense.
Palavras-chave: Audiências Custódia Encarceramento

INTRODUÇÃO
As audiências de custódia foram padronizadas no Brasil por meio da Resolução n.
213, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 15 de dezembro de 2015, e passaram a
vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2016.
Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais tiveram um prazo de 90
(noventa) dias, a partir do início da vigência, para implantar a audiência de custódia em suas
respectivas jurisdições (artigo da 15, Resolução 213 do CNJ).
Seguindo o prazo estabelecido pelo CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo aderiu, em 29 de julho de 2015, ao Termo de Cooperação Técnica n. 007/2015,
celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e o Instituto de
Defesa do Direito de Defesa, para efetivar a implantação

do “Projeto Audiência de

Custódia”.
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Além da região metropolitana do Espírito Santo, as audiências de custódia também
foram implantadas na região sul do estado, ficando as demais regiões a espera da completa
interiorização das audiências.
Por meio da interpretação dos dados extraídos de pesquisa realizada pela
Defensoria Publica do Estado do Espírito Santo e do relatório do Conselho Nacional de
Justiça, pretende-se demonstrar que as audiências de custódia, apesar de já serem
realidade no pais desde 2015, não estão sendo capazes de assegurar a integridade física e
os direitos humanos das pessoas presas em flagrante delito, o que viola os tratados
internacionais de direitos humanos assinados e ratificados pelo Brasil.
Por fim, com base no número de pessoas que permanecem presas após a
realização das audiências de custódia, busca-se demonstrar o pequeno impacto causado no
encarceramento espírito-santense.

1. A IMPLANTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO BRASIL
1.1 Breves comentários a respeito da Resolução n. 213, do Conselho Nacional de
Justiça
As audiências de custódia foram padronizadas1 no Brasil por meio da Resolução n.
213, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)2, de 15 de dezembro de 2015, e passaram a
vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2016.
Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais tiveram um prazo de 90
(noventa) dias, a partir do início da vigência, para implantar a audiência de custódia em suas
respectivas jurisdições (artigo da 15, Resolução 213 do CNJ).
O instituto, previsto em convenções internacionais de direitos humanos3, encontra
amparo legal no artigo 9, item 3, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e

1

Segundo Daniel N. do Prado, as audiências de custódia passaram a ter existência prática em alguns
estados brasileiros após ser regulamentada por órgãos de direção do Poder Judiciário, cabendo ao
Conselho Nacional de Justiça padronizar nacionalmente a realização de tais audiências por meio da
Resolução n. 213 (PRADO, Daniel de Nicory do. O tempo da Audiência de Custódia: pesquisa
empírica participante no Núcleo de Prisão em Flagrante de Salvador. Boletim IBCCRIM, ano 24,
n.282, mai.2016. ISSN 1676-3661, p. 3-4.
2
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059 . Acesso em: 15, set. 2017.
3
Outro exemplo é a Convenção Européia dos Direitos do Homem, que em seu artigo 5, 3, dispõe que
“Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no § 1, alínea c), do presente artigo deve
ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado habilitado pela lei para exercer funções
judiciais (...)”.
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artigo 7, item 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos e pode ser considerado
“uma das maiores inovações institucionais da Justiça Criminal no Brasil nos últimos anos4.
O texto de ambos instrumentos de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, versa,
em linhas gerais, que toda pessoa detida ou retida em virtude de infração penal deverá ser
conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a
exercer funções judiciais.
Como consequência lógica de ser signatário dos tratados acima mencionados, que
entre outros objetivos visam proteger toda pessoa submetida ao sistema de persecução
penal, a Resolução n. 213 determina que:
Toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação
ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da
comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre
as circunstancias em que se realizou sua prisão ou apreensão.

Destaca-se que a Resolução acima mencionada é formada por dezessete artigos
que vão estabelecer o procedimento aplicável às audiências de custódia. Sua redação prevê
ainda onze considerações que vão justificar a implantação das audiências de custódia no
país.
Entre os onze considerandos, a menção aos tratados internacionais de direitos
humanos anteriormente mencionados, à Constituição Federal de 1988, o relatório produzido
pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU; as inovações introduzidas no Código de
Processo Penal por meio da Lei n.12.403/2011; e a decisão prolatada pelo Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n. 5240, que declarou
constitucional a disciplina pelos Tribunais da apresentação da pessoa presa à autoridade
judicial competente.
Em termos gerais, nas palavras de Gilvan Naibert e Silva5, a audiência de custódia:
(...) diz respeito à obrigação assumida pelos países signatários dos tratados
e convenções onde ela se faz presente, de conduzirem toda pessoa presa
ou detida, sem demora, a um juiz ou autoridade que exerça funções
judiciais. Sua função é permitir que, logo após a prisão ou detenção, sejam
analisados os motivos e a legalidade da privação de liberdade realizada, a
ocorrência de tortura ou maus-tratos pelas autoridades responsáveis pela
prisão/detenção e a (des)necessidade de manutenção da privação da
liberdade.

Apesar de ser considerada um avanço por parte da doutrina e operadores do direito,
não há um consenso sobre competência do Conselho Nacional de Justiça para instituir as
audiências de custódia em âmbito nacional.
4

PRADO, Daniel de Nicory do. Audiência de Custódia em Salvador: pesquisa empírica
participante em seu primeiro mês de implantação. In: Boletim IBCCRIM, ano 23, n.276, nov.2015.
ISSN 1676-3661, p. 2-3.
5
SILVA, Gilvan Naibert e. A Fase da Investigação na Perspectiva do Projeto do Novo Código de
Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 1. ed. 2017. p. 26/27.
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A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES) moveu a ADIN n.
5448, questionando a constitucionalidade formal da Resolução n. 213, entendendo que o
CNJ violou competência privativa do Poder Legislativo da União ao legislar sobre matéria
processual penal. A ADIN ainda encontra-se pendente de julgamento6.
Esse argumento não merece prosperar, visto que, como nos ensina Mazzouli, citado
por Aury Lopes Junior e Caio Paiva7,
Não somente por disposições legislativas podem os direitos previstos na
convenção Americana restar protegidos, senão também por medidas “de
outra natureza”. Tal significa que o proposito da Convenção é a proteção da
pessoa, não importando se por lei ou por outra medida estatal qualquer
(v.g., um ato do Poder Executivo ou do Judiciário etc.). Os Estados têm o
dever de tomas todas as medidas necessárias a fim de evitar que um
direitos seja eficazmente protegido.

Mesmo encontrando resistências, a Resolução do CNJ vigora ha quase dois anos no
país e as audiências de custódia já extrapolam os limites das capitais dos estados, podendo
ser realizadas, como no caso do estado do Espírito Santo, também no interior.
1.2 Características e objetivos das audiências de custodia
As audiências de custódia decorrem dos tratados internacionais ratificados pelo
Brasil, apesar disso, possuem algumas peculiaridades com relação a eles.
Uma das inovações trazidas pela Resolução n. 213 do CNJ diz respeito ao prazo
para a realização da audiência. As Convenções Internacionais já mencionadas apontam a
necessidade de apresentar a pessoa detida “sem demora” ao juiz.
Aqui no Brasil o prazo de apresentação é de 24 horas contadas da comunicação do
flagrante, salvo se as pessoas detidas estiverem acometidas de doença grave ou se houver
outra excepcionalidade comprovada que a impossibilite de ser apresentada ao juiz.
Nestes casos, a audiência deverá ser realizada no local

em que a pessoa se

encontrar e, se o deslocamento for inviável, deverá ser providenciada a condução para a
audiência imediatamente após ter sido restabelecida a condição de saúde ou de
apresentação (artigo 1, parágrafo 4, da Resolução n. 213, do CNJ).
O prazo também será diferenciado nos municípios em que a autoridade judicial
estiver impossibilitada de cumpri-lo, devendo tal excepcionalidade ser regulamenta por meio
de ato complementar à Resolução (artigo 1, parágrafo 5, da Resolução n. 213, do CNJ).
6

Foi negado seguimento a ADIN sob argumento de que a proponente representa apenas uma fração
da categoria de magistrados. A ANAMAGES interpôs agravo regimental, ainda pendente de
julgamento.
7
LOPES JR. Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao
juiz:
rumo
à
evolução
civilizatória
do
processo
penal.
Disponível
em:
http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/22/artigo01.pdf. Acesso em: 15, set. 2017. p. 19.
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Outra peculiaridade consiste em restringir as audiências de custódia às prisões em
flagrante, enquanto nas convenções internacionais de direitos humanos já citadas e também
em diversos precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, as audiências são
realizadas independente da forma de prisão decretada.
A Corte, segundo Aury Lopes Jr. e Caio Paiva8,
tem ressaltado que o controle judicial imediato assegurado pela audiência
de custódia consiste num meio para se evitar prisões arbitrarias e ilegais, já
que no Estado de Direito corresponde ao julgador “garantir os direitos do
detido, autorizar a adoção de medidas cautelares ou de coerção, quando
seja estritamente necessário, e procurar, em geral, que se trate o cidadão
de maneira coerente com a presunção de inocência.

Apesar dos tratados internacionais sobre o tema e das mazelas do sistema
penitenciário brasileiro serem de conhecimento público, ainda não são realizadas audiências
de custódia nos casos de prisão preventiva no país.
O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a não realização de audiência de
custodia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar, portanto, ainda
temos um longo caminho a percorrer para que as audiências de custódia cumpram uma de
suas finalidades, qual seja, a redução do número de pessoas presas9.
Apesar das observações acima, não há dúvidas de que as audiências de custódia
representam um importante passo para avaliação da necessidade ou não da manutenção
das prisões pelos juízes tão logo a pessoa for detida, assim como são importantes para que
sejam verificadas as condições em que a prisão em flagrante foi realizada.
Neste sentido, são objetivos da audiência de custódia a verificação da legalidade da
prisão, bem como da necessidade de sua manutenção, e a apreciação das condições
individuais da pessoa conduzida, a fim de se constatar a ocorrência ou não de maus tratos
ou tortura, visando assegurar a integridade física e os direitos humanos de quem for detido
em flagrante, garantindo-se ainda o direito de acesso à justiça.
Os objetivos da audiência de custódia, se alcançados, deveriam promover uma
diminuição do encarceramento, vez que cabe ao juiz verificar a legalidade da prisão em
audiência, mantendo contato direto com o preso tão logo for comunicado do flagrante e esse
contato, certamente, é muito mais eficaz para a verificação dos fatos do que a simples
leitura de um papel10.
8

Idem. p. 16.
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-mai-05/falta-audiencia-custodia-nao-torna-ilegalprisao-cautelar . Acesso em: 15, set. 2017.
10
Discordando da premissa de que as audiências de custódia podem reduzir o encarceramento,
Marques e Andrade, ao analisarem os dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça,
destacam que das 1674 audiências realizadas na Comarca de Porto Alegre entre os meses de julho e
outubro de 2015, não houve um desencarceramento expressivo. Nesse período, a prisão foi
homologada em 68,1% das audiências realizadas, sendo concedida a liberdade provisória vinculada
.
ou não às medidas cautelares diversas da prisão em apenas 31,9% dos casos MARQUES, Mateus;
9
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A respeito do momento em que as audiências de custódia são realizadas, Oliveira,
Brasil Junior, Souza e Silva11, afirmam que
O magistrado, que presidir a audiência de custódia, terá plenas condições
de exercitar um juízo cautelar muito mais completo e fidedigno do que
aquele que decorre da intermediação de um agente policial, que, por conta
da crueza e aridez do serviço que desempenha, termina por não mais
possuir, na prática e em todos os casos que lhe são apresentados, a real
isenção que deveria ter no trato daqueles a quem se imputa a prática de um
crime.

Importante destacar que embora exista um contato direito entre a pessoa detida e o
juiz, existem limites cognitivos nas audiências de custódia que precisam ser observados.
Esses limites são balizados pela finalidade do ato, que não pode servir como antecipação de
prova.
Tendo em vista que o juiz terá contato prévio com possíveis elementos probatórios,
deve ter a cautela necessária para não antecipar o interrogatório da pessoa detida com
relação ao mérito de futura ação penal.
Antecipando futuros problemas que poderiam surgir com relação a legalidade do ato,
a Resolução em estudo, no artigo 8, determina o procedimento que deve ser adotado pelo
juiz e, entre outras medidas, estabelece que a autoridade judicial deverá esclarecer o que é
a audiência de custódia (inciso I, do artigo 8), “indagar sobre as circunstancias da prisão
ouapreensão” (inciso V, do artigo 8) e que deverá se abster de formular perguntas que
visem produzir provas para a investigação ou ação penal (inciso VIII, do artigo 8).
Não há dúvida de esse deveria ser um momento de grande importância para a
pessoa detida e, por consequência, para a investigação preliminar, pois é o primeiro contato
do juiz com o preso, logo após a suposta prática do crime, decorrendo deste encontro a
oportunidade de avaliar a necessidade ou não da prisão, conforme os requisitos e
pressupostos processuais, bem como a oportunidade de ouvir aquele que poderá ou não ser
privado de sua liberdade.
Entretanto, na prática, as audiências de custódia não tem demonstrado isso. Uma
pesquisa etnográfica realizada no Distrito Federal analisou a implantação das audiências de
custódia como instituto de descarcerização ou de reafirmação de estereótipos. Os dados da
pesquisa, realizada entre os meses de janeiro e março de 2016, demonstram que:
No caso das audiências de custódia, o momento de apresentação da
pessoa presa deveria ser uma oportunidade de descoberta de uma diferente
história. De reconstrução da realidade, de (re)conhecimento de uma história
ANDRADE, Mauro Fonseca. Primeiras impressões sobre a Audiência de Custódia no Rio Grande do
Sul. Boletim IBCCRIM, ano 24, n.282, mai.2016. ISSN 1676-3661, p. 11.
11
OLIVEIRA, Gisele Souza de; BRASIL JUNIOR, Samuel Meira; SOUZA, Ricardo de; SILVA, Willian.
Audiência de custódia: Dignidade humana, controle de convencionalidade, prisão cautelar e
outras alternativas (Lei 12.403/2011). Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2017, p. 138.
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diferente. Porém, esse exercício de alteridade, infelizmente, não foi
verificado nas audiências de custódia assistidas no Distrito Federal. O
exercício do poder de colocar o preso “em segundo lugar”, ou de falar por
ele, dar conselhos para melhorar sua vida é o cotidiano desses atos
processuais. A cultura punitiva supera as expectativas de um encontro que
12
deveria produzir novas informações, novos sentidos .

Ferreira cita ainda o trabalho de Paula Ballesteros, que ao relatar experiências de
outros pesquisadores sobre as audiências de custódia em todo o Brasil, assim descreve o
ato:
Também foram presenciados gracejos, insinuações, gestos e feições
trocados entre alguns dos presentes nas salas de audiência, incluindo
policiais e defensores, desacreditando ou questionando de forma jocosa o
relato das pessoas detidas, além de repreensões extralegais de caráter
moral em especial dos magistrados em relação aos presos, que os liberam
fazendo sermões sobre o que poderia ser da sua vida caso ele fosse
encaminhado para a cadeia ou sobre como sua “opção” pela criminalidade é
13
uma decepção para a família e um peso para o Estado .

Enquanto os juízes, ao realizarem as audiências de custodia, seguirem o padrão das
audiências realizadas no dia-a-dia forense, que muito se assemelha ao relato acima
descrito, esse encontro não passará de mera formalidade, com poucos resultados práticos.
Apesar dos procedimentos previstos na Resolução do CNJ auxiliarem na condução
das audiências, a cultura punitivista e a seletividade existente no país com relação a prática
de crimes prepondera sobre a legislação e por isso pouco se avança com relação ao
desencarceramento.
Voltando à descrição do procedimento, também a ata da audiência de custódia
deverá seguir as normas do artigo 8, parágrafo 3, da Resolução n. 213, que impõe que tal
documento contenha apenas, e resumidamente, a deliberação fundamentada do juiz quanto
a legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória com ou sem
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido das partes e
as providências tomadas no caso de denuncia de tortura ou maus tratos.
Portanto, a oitiva do preso em audiência de custodia não pode ser utilizada como
prova para possível condenação pois isso significaria um desvirtuamento da sua finalidade,
além de violação ao contraditório e ampla defesa, representando clara inversão à ordem dos
atos acusatórios e defensivos, vez que a pessoa detida se manifestaria perante o juiz antes
mesmo de ser denunciada.

12

FERREIRA, Carolina Costa. Audiências de custódia: instituto de descaracterização ou de
reafirmação de estereótipos? Justiça do Direito. v.31, n.2, p.296. maio/ago. 2017.
13
Idem. p. 296-297.
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Além disso, seria caso de violação à sistemática adotada em 2008 que
acertadamente deslocou o interrogatório como ultimo ato do procedimento justamente para
garantir o contraditório e ampla defesa14.
Por fim, criação das audiências de custódia visam também proporcionar um
ambiente mais favorável para o controle das prisões em flagrante, mas desde sua
implantação ainda são tímidos os resultados com relação a apuração da prática de tortura e
diminuição do encarceramento.
Em dois anos de funcionamento, verifica-se que:
para além das explicações jurídicas que os magistrados dão nas audiências
para fundamentarem suas decisões – utilizando termos técnicos como
“qualificadora”, “majorante”, dentre outras expressões incompreensíveis às
pessoas presas, os juízes chamam a concessão de liberdade provisória de
“oportunidade”, esquecendo-se de que, na grande maioria de suas
concessões, trata-se de uma obrigação legal dos juízes a partir da
interpretação de que a prisão provisória, num sistema processual penal de
natureza acusatória, deve ser a exceção. Porém, a partir da experiência do
campo, percebeu-se que os magistrados se utilizam da relação de
autoridade mantida na audiência de custódia para: (i) silenciar a pessoa
presa, a qual não é dada a oportunidade de desse momento para agirem
como “pais” ou “mães” que dão sermões; (ii) mascarar o fundamento da
decisão, dando-lhe um aspecto de reprimenda que foge à função objetiva
15
dos magistrados, que é a interpretação da norma ao caso concreto .

Comportamento semelhante pode ser verificado em algumas audiências realizadas
no Espírito Santo, como demonstrado na pesquisa “Audiências de Custódia no Espírito
Santo: uma prática exitosa no sistema de acesso à justiça”, realizada pela Defensoria
Pública do Estado do Espírito no período de 24 de maio de 2015 a 24 de maio de 2016.
De acordo com a Defensoria Pública do ES, “A audiência de custódia teve – e ainda
tem - de vencer as resistências da acomodação, da insensibilidade, do desprezo pelo real,
da logística16.
Ainda será preciso romper com a cultura punitivista existente no sistema penal
brasileiro para que tenhamos a realização de audiências de custódia que realmente
cumpram as finalidades para as quais foram criadas, até lá serão enfrentados desafios
diários no sentido de garantir os direitos humanos de quem for preso em flagrante.

14

VASCONCELLOS. Vinicius Gomes. Audiência de custódia no processo penal: limites cognitivos e
regra de exclusão probatória. Boletim IBCCRIM, ano 24, n.283, jun.2016. ISSN 1676-3661, p. 5-6.
15
FERREIRA, Carolina Costa, op. cit, p. 298.
16
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Audiências de Custódia: uma prática exitosa
no sistema de acesso à justiça, p.47.
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2 AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo aderiu, em 29 de julho de 2015, ao
Termo de Cooperação Técnica n. 007/2015, celebrado entre o Conselho Nacional de
Justiça, o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, para efetivar a
implantação do “Projeto Audiência de Custódia17”.
O referido Termo de Cooperação visa fomentar e viabilizar a apresentação de
pessoas autuadas em flagrante à autoridade judicial no prazo máximo de 24 horas após a
prisão e para isso contará com o apoio das Centrais Integradas de Alternativas Penais,
Centrais de Monitoração Eletrônica e serviços correlatos que tenham enfoque restaurativo e
social para oferecer opções ao encarceramento provisório.
Antes disso, porém, por meio da Resolução n. 13/2015, o Tribunal de Justiça do
Estado do Espírito Santo criou, em 10 de abril de 2015, o “Projeto Plantão de Audiência de
Custódia”, com atuação nas Delegacias e Departamentos de Polícia Judiciária da Grande
Vitória, seguindo as recomendações do Conselho Nacional de Justiça18.
A Resolução determina ainda que a implantação do serviço de Plantão de Flagrantes
será gradativa e obedecerá ao cronograma a ser estabelecido pela Presidência do Tribunal.
Assim, com base na referida Resolução, o serviço de plantão de flagrantes é executado por
um grupo de juízes indicados pela Presidência do Tribunal de Justiça, preferencialmente
dentre os juízes titulares das Varas Criminais dos Juízos de Cariacica, Serra, Viana, Vila
Velha e Vitória, que atuam em forma de escala de rodízio.
As audiências de custódia são realizadas no Centro de Triagem, localizado no
Complexo Penitenciário de Viana, no período de 08:00 às 18:00 horas, contando com, no
mínimo, um juiz designado para cada dia. Nos dias de fim de semana e feriados, é
designado um juiz plantonista com competência criminal apenas para atuar na realização de
audiências de custódia.
No estado do Espírito Santo, ainda de acordo com a Resolução, cabe à Secretaria
de Justiça (SEJUS) garantir a segurança da autoridade judiciária e demais pessoas
envolvidas na realização da audiência de custódia, com presença mínima de 02 (dois)
agentes, ininterruptamente.

17

Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/10/db62dcc6a3455a22bd853eae647e7538.PDF .
Acesso em: 15, set. 2017.
18
Disponível em:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/12/694da3dff6a9b9396f5c2e897dc3a8c7.pdf.
Acesso em: 15, set. 2017.
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A Resolução regula ainda os procedimentos que devem ser adotados na audiência
de custódia pelo juiz, versando também sobre a expedição de alvará de soltura ou
encaminhamento a unidade prisional conforme decisão judicial.
Com prazo de 15 (quinze) dias, contados de sua publicação, para entrar em vigor, o
serviço teve início em 22 de maio de 201519, sendo o Espírito Santo o segundo estado do
país a implantar as audiências de custodia, precedido pelo estado de São Paulo20
No dia 1 de setembro de 2015, por meio do Ato Normativo Conjunto n. 15/2015, o
Espírito Santo ampliou as comarcas atendidas pelo projeto e as pessoas detidas em
flagrante delito nos municípios de Afonso Cláudio, Marechal Floriano e Domingos Martins
passaram a ser encaminhadas para o Centro de Triagem de Viana para participarem das
audiências de custódia21.
Seguindo o objetivo de interiorizar as audiências de custódia, o Espírito Santo foi
pioneiro no país ao levar o projeto para além da região metropolitana. No dia 22 de março
de 2016, quinze cidades do sul capixaba passaram a ser atendidas pelas audiências de
custódia.
Desta forma, as pessoas presas em flagrante delito nas comarcas de Cachoeiro de
Itapemirim, Mimoso do Sul, Castelo, Muqui, Presidente Kennedy, Vargem Alta, Atílio
Vivácqua, Guaçuí, Alegre, Ibitirama, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado,
Dores do Rio Preto e Jerônimo Monteiro passaram se ser apresentadas a um juiz no prazo
máximo de 24 horas.
As audiências de custódia, nesta região, são realizadas no Fórum da comarca de
Cachoeiro, durante os dias de expediente forense, das 10 às 12 horas. Nos outros dias, as
audiências serão realizadas pelo juiz de plantão22.
A interiorização das audiências de custódia é um desafio para os estados, vista por
parte da doutrina como “Uma fase ainda mais complicada que a fase de ‘desmistificação
inicial’”23.
As alegações de que será necessária a organização de enormes pautas de
audiência, de que haverá aumento dos gastos públicos e do perigo que tais audiências

19

Disponível em: http://www.tjes.jus.br/primeira-audiencia-de-custodia-no-es-resulta-em-liberdade-aopreso-provisorio/ Acesso em: 15, set. 2017.
20
Disponível em: http://www.tjes.jus.br/ja-esta-em-funcionamento-no-espirito-santo-o-projetoaudiencia-de-custodia/ Acesso em: 15, set. 2017.
21
Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Not%C3%ADcia/audiencias-de-custodia-presos-provisoriosdo-interior-do-es-tambem-serao-atendidos Acesso em: 15, set. 2017.
22
Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Not%C3%ADcia/audiencia-de-custodia-espirito-santo-e-oprimeiro-estado-a-interiorizar-atendimento . Acesso em: 15, set. 2017.
23
EDITORIAL. Audiências de Custódia – Um ano desde a Resolução CNJ 213. Boletim IBCCRIM,
ano 24, n.289, dez.2016. ISSN 1676-3661, p. 1.
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podem trazer ao transformar os fóruns em “cadeias transitórias” são alguns exemplos de
que ainda existe resistência com relação às audiências de custódia24.
Por fim, o estado do Espírito Santo, visando diminuir os índices de reincidência
criminal, fornece também atendimento psicossocial à pessoa posta em liberdade por meio
de uma equipe especializada, formada por quatro servidores da Secretaria de Justiça (dois
psicólogos e dois assistentes sociais), que é responsável por analisar as demandas
necessárias para a sua reinserção social25.
Verifica-se que o Espírito Santo vem buscando implementar a Resolução 213 do
CNJ em todo estado, mas só isso não é suficiente para que os direitos das pessoas detidas
sejam assegurados, pois o aprisionamento em massa ainda é uma realidade no estado,
como será demonstrado.

2.1 Resultados parciais das audiências de custodia no estado do Espírito Santo
Antes de trazermos os dados das audiências de custódia no estado do Espírito
Santo, importante verificarmos os números disponibilizados recentemente pelo Conselho
Nacional de Justiça com relação às audiências no Brasil26.
Até junho de 2017, foram realizadas 258.485 audiências de custodia no país. Destas,
115.497, o que significa 44,68%, resultaram em liberdade; 142.988, ou seja, 55,32%,
resultaram em prisão preventiva. Em 4,9% dos flagrantes (12.665) houve alegação de
violência no ato da prisão e em 27.669 casos (10,7%) houve encaminhamento para
atendimento psicossocial.
No estado do Espírito Santo, no período de 22 de maio de 2015 a 17 de julho de
2017, foram realizadas 14.959 audiências de custodia. A prisão preventiva foi decretada
para 8.046 pessoas, ou seja, 53, 79% do total dos detidos e foram 6.913 casos de liberdade
provisória (46,215). Em 1% dos casos não houve audiência por algum motivo excepcional.
Entre as pessoas detidas, 45,87% delas foram encaminhadas para o serviço social,
número muito acima da média brasileira. Entretanto, seguindo a média nacional, 4% das
pessoas detidas alegaram sofrer violência no ato da prisão.
Segundo dados disponiblizados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito

24

OLIVEIRA, Gisele Souza de; BRASIL JUNIOR, Samuel; SOUZA, Sergio Ricardo de; SILVA, Willian.
op. cit. p.139-140.
25
Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82427-audiencias-de-custodia-reintegram-reus-aomercado-de-trabalho-no-es. Acesso em: 15, set. 2017.
26
Disponível
em:
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-decustodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acesso em: 15, set. 2017.
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Santo27, a maior parte das pessoas detidas não possui advogado particular e são assistidas
pelo órgão.
Os dados apresentados, obtidos entre maio de 2015 e maio de 2016, registram que
das 6277 audiências realizadas no estado, cerca de 4947 tiveram atuação de defensores
públicos. O número de concessões de liberdades provisórias foi de 2639, o que demonstra a
grande atuação da Defensoria Pública nas audiências de custódia .
Dos casos atendidos pela Defensoria Pública em que foram concedidos liberdade
provisória, 4% foram casos de relaxamento da prisão por reconhecer o magistrado que a
prisão foi ilegal e em 10% dos casos foi imposto o monitoramento eletrônico como condição
para liberdade28.
Sobre o uso de monitoramento eletrônico, explicou a Defensoria Pública que,
a partir de dezembro de 2015 foram suspensas, temporariamente, a
colocação de novas tornozeleiras eletrônicas, em razão da rescisão do
contrato com a empresa responsável pelo fornecimento, sendo aberto novo
procedimento licitatório. Portanto, o número de concessões de liberdade
condicionadas por monitoramento eletrônico corresponde a um comparativo
em face do total de atos realizados durante todo o recorte, indicando um
percentual reduzido em virtude da ausência de fornecimento do instrumento
de monitoração nos últimos 03 meses de realização das audiências utilizadas
29
na elaboração do relatório .

Se verificarmos o número de audiências de custódia realizadas no Espírito Santo,
parece que temos um número expressivo de pessoas detidas que tem o direito de terem
suas prisões avaliadas imediatamente por um juiz. Entretanto, o número de ingresso no
sistema penitenciário capixaba demonstra que a maioria das pessoas detidas não tem seus
direitos assegurados.
Só no período de junho de 2015 a fevereiro de 2017, 29.142 pessoas ingressaram
no o sistema penitenciário capixaba30. Mesmo que não se possa distinguir o número de
pessoas presas em flagrante delito, que são as que possuem o direito a audiência de
custódia, daquelas que estão presas por outros tipos de prisões, importante destacar que
desde a implantação das audiências de custódia (22 de maio de 2015) até julho de 2017,
período praticamente compatível com o acima mencionado, apenas 14.959 pessoas foram
submetidas às audiências, um índice muito pequeno quando se trata de garantia de direitos.
Com relação aos casos em que há relato de agressão pela polícia civil ou militar,
com registros de possíveis atos de tortura, maus tratos e/ou quaisquer excessos ou
irregularidades nos atos policiais, é encaminhado um ofício com a descrição da agressão
27

Disponívem em: http://www.defensoria.es.def.br/site/ . Acesso em:15, set. 2017.
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Audiências de Custódia: uma prática exitosa
no sistema de acesso à justiça, p.17.
29
Idem, p. 18.
30
Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Search?q=sistema+prisional&culture=pt-BR Acesso em: 10,
set. 2017.
28
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sofrida, bem como do local da agressão e o nome (se houver identificação) e indicação das
características físicas que possam auxiliar na identificação do suposto agressor, para o
Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do ES para que sejam adotadas as
medidas cabíveis.
Com relação aos tipos de crimes com maior incidência entre os assistidos pela
Defensoria Pública31, a pesquisa feita pelo órgão mostra que os cinco mais frequentes são:
tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), roubo (art. 157 CPB), furto (art. 155 do CPB),
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), corrupção de menores (art. 244-B da
Lei 8069/1990) e homicídio (art. 121 do CPB).
Outros crimes muito frequentes, segundo a pesquisa em análise, são: ameaça (art.
147 do CPB), receptação (art. 180 do CPB), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da
Lei 10.826/2003), conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
(art. 306 da Lei 9503/ 1997)32.
Por fim, apurou ainda a Defensoria Pública que houve uma economia de
8.128.120,00 para o estado, tendo em vista que cada preso custava por mês, a época da
pesquisa, R$3.080,00 (três mil e oitenta reais)33, o que demonstra que alegação de que
haverá aumento dos gastos públicos por meio da implantação das audiências de custódia
não se confirma no Espírito Santo.
2.2 Os efeitos das audiências de custódia nos índices de encarceramento capixaba
As audiências de custódia pouco contribuem com a diminuição do encarceramento
no estado do Espírito Santo (ES) e isso pode ser constatado por meio da análise dos dados
do sistema penitenciário e do Conselho Nacional de Justiça.
O índice de encarceramento capixaba demonstra que enquanto a visão punitivista for
predominante nos poderes judiciário e no Ministério Público, as audiências de custódia
pouco contribuirão para que a diminuição do número de presos.

31

Idem, p. 21-22.
Importante mencionar os autos de prisão em flagrante delito que envolvam a Lei 11.340/06, Lei
Maria da Penha, são remetidos às varas especializadas competentes em virtude de ato normativo
expedido pelo Tribunal de Justiça do ES, salvo final de semana e feriados, em que são submetidos
aos plantões das audiências de custódia. Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
Audiências de Custódia: uma prática exitosa no sistema de acesso à justiça, p.23.
33
Idem, p.16.
32
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Desde o ano de 2005 o Espírito Santo é o segundo estado brasileiro que mais
aumentou a população carcerária, destacando-se o período entre 2005 e 2012, em que
número de presos aumentou 182%34.
Atualmente o estado do Espírito Santo possui 19.584 pessoas presas (abril
de2017). Em janeiro de 2017, as pessoas presas provisoriamente há mais de 90 dias já
somavam 5.68735, o que demonstra que a prisão provisória não é exceção e que apesar das
medidas alternativas à prisão e das audiências de custódia, é preciso haver uma mudança
na percepção que os magistrados e representantes do Ministério Público possuem com
relação aos requisitos da prisão preventiva.
Esse número tão alto de pessoas presas tem reflexos diretos no índice de
encarceramento do estado. O ES encarcera muito acima da media nacional, com índice de
417,9 pessoas presas por cem mil habitantes, ao passo que a média brasileira é de 299,736.
As audiências de custódia trouxeram certa esperança aos movimentos sociais e
àqueles que lutam por desencarceramento, pois acreditava-se que quando os magistrados
analisassem os requisitos da prisão, haveria maior possibilidade de soltura.
Entretanto, como bem observado pelo Editorial do Boletim do Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais37,
Em alguns locais onde as audiências de custódia foram instaladas,
percebeu-se que o padrão das decisões pouco mudou, demonstrando que o
contato imediato com o cidadão preso nem sempre é o que basta para
vencer a insensibilidade do representante do Poder Judiciário e a utilização
da prisão processual como panacéia universal.

O fato de não haver significativa redução do encarceramento com a implantação das
audiências de custódia não causa surpresa, pois outras alternativas já foram buscadas e
mesmo assim o Brasil continua com uma das maiores populações carcerárias do mundo,
com mais de 600 mil pessoas detidas, estando atrás apenas dos Estados Unidos, China e
Rússia38.
Já passamos pelos institutos despenalizadores da Lei n. 9099/95 (Leis dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais), pela introdução das medidas alternativas diversas da prisão,
bem como é aplicado um tratamento diferenciado para o usuário de drogas, que não mais
pode ser preso (artigo 28, da Lei n. 11343/ 2006). Mas nenhuma dessas medidas foram
suficientes para reduzir o encarceramento.
34

BRASIL. Levantamento Nacional de Inofmrações Penitenciárias INFOPEN – JUNHO 2014. Dispónível em:
http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depenversao-web.pdf Acesso em> 10, set. 2017.
35
Disponível em: https://sejus.es.gov.br/Search?q=sistema+prisional&culture=pt-BR Acesso em: 10, set. 2017.
36
Idem, p. 18.
37
EDITORIAL. Audiências de Custódia – Um ano desde a Resolução CNJ 213. Boletim IBCCRIM,
ano 24, n.289, dez.2016. ISSN 1676-3661, p. 1.
38
BRASIL. Levantamento Nacional de Inofmrações Penitenciárias INFOPEN – JUNHO 2014. op.cit, p.15.
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Neste sentido as palavras de Lopes Jr. e Caio Paiva39:
O (con)texto da prisão, no Brasil, é tão preocupante que sequer se registrou
uma mudança efetiva na prática judicial após o advento da Lei 12.403/2011,
(dita) responsável por colocar, no plano legislativo, a prisão como a ultima
ratio das medidas cautelares. O art. 310 do CPP, alterado pelo diploma
normativo citado, dispõe que o juiz, ao receber o auto de prisão em agrante,
deverá fundamentadamente (i) relaxar a prisão, (ii) convertê-la em
preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 e se revelarem
inadequadas ou insu cientes as demais medidas cautelares não constritivas
de liberdade, ou (iii) conceder liberdade provisória. E o que veri camos na
prática? Simples: que a lógica judicial permanece vinculada ao
protagonismo da prisão, que a homologação do agrante, longe de ser a
exceção, gura como regra no sistema processual penal brasileiro. Prova
disso é que não houve a tão esperada redução do número de presos
cautelares após a reforma de 2011. A preocupação se agrava quando, além
da banalização da prisão cautelar, ainda assistimos a uma redução da
potencialidade do principal instrumento apto a questioná-la, qual seja, o
habeas corpus, que de “remédio constitucional” passou, recentemente, a
causar uma alergia nos Tribunais Superiores, notadamente após a
jurisprudência defensiva de não se admitir o seu uso quando substitutivo de
espécies recursais (...).

O que se percebe no país, ao contrário das expectativas, foi um aumento do controle
punitivo estatal, visto que “as situações que motivavam a concessão da liberdade provisória
continuaram a justificar a obtenção dessa liberdade, mas agora com uma cautelar pessoal
embutida40”.
Situação semelhante parece acontecer com as audiências de custódia, pois estas
poderiam ter grande potencial para o desencarceramento, mas os dados até aqui coletados,
acima mencionados, não nos mostram isso.
Nas palavras de Carolina Costa Ferreira41,
ainda que se trate de um instrumento descarcerizador, a preocupação dos
atores do sistema de justiça criminal não parece ser com a melhor decisão,
com a atenção à pessoa presa, com a mudança de sua situação. Aos olhos
da equipe de pesquisa, o destinatário, hoje, é o Poder Judiciário –
preocupado com metas, com números, com “produção de estatísticas”.

Também com relação ao enfrentamento à tortura e à violência institucional as
audiências não tem cumprido sua finalidade, mas a que isso aconteça será preciso que as
pessoas compreendam o que é o direito à integridade física e psíquica. Até lá, a violência
continuará subnotificada.
Neste cenário não tão animador, importante mencionar um dado importante, também
extraído da pesquisa realizada pela Defensoria Pública do ES, que revela que das pessoas
39

LOPES JR. Aury; PAIVA, Caio. Audiência de custódia e a imediata apresentação do preso ao
juiz:
rumo
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civilizatória
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Disponível
em:
http://www.revistaliberdades.org.br/_upload/pdf/22/artigo01.pdf. Acesso em: 15, set. 2017. p. 12-13.
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MARQUES, Mateus; ANDRADE, Mauro. Primeiras impressões sobre a Audi6encia de Custódia
no Rio Grande Sul. In: Boletim IBCCRIM, ano 24, n.282, mai.2016. ISSN 1676-3661, p. 11.
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soltas nas audiências de custódia, apenas 15% reingressam ao sistema.
Apesar da ressalva no sentido de que tal dado não é exato, “na medida em que
nesse percentual estão inclusos os internos que retornaram mais de uma vez”, o fato do
reingresso ser tão baixo já demonstra um relevante efeito das audiências de custódia no ES.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo analisou a implantação das audiências de custódia no Estado do
Espírito Santo com a finalidade de verificar se este novo instituto tem cumprido as funções
de efetivação das garantias judiciais dos acusados e de redução do encarceramento.
A partir dos relatórios produzidos pela Defensoria Pública e pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo, obtidos por meio de relatório do CNJ, permitiu demonstrar que
as audiências de custódia ainda não atingem todas as cidades do estado do Espírito Santo,
apesar de existir no estado um processo de interiorização que permite que quinze
municípios da região sul do estado, realizem audiências de custódia.
Não só o baixo número de municípios abrangidos pelas audiências de custódia
interfere nos impactos causados no índice de encarceramento, mas também a cultura
punitivista existente no país faz com que as audências não cumpram com seus objetivos ou
seja, não tem assegurado a integridade física e os direitos humanos das pessoas presas em
flagrante delito.
Por fim, o número de pessoas que permanecem presas após a realização das
audiências de custódia e alto número de ingressos no sistema penitenciário permitem inferir
que as audiências tem causado pouco impacto no encarceramento espírito-santense.
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Introdução
Na instituição penitenciária, amplos segmentos da população vivem parte de suas
vidas, formam suas visões de mundo, entrando em negociações e interações com outros
indivíduos, num processo de intersubjetividade dialética que perpassa seus muros,
projetando-se para toda a sociedade.
O estudo desta temática mostra-se ainda mais urgente quando se considera que
o modelo de encarceramento praticado no Brasil, forjado sob o signo das matrizes do
patrimonialismo, da escravidão e da exclusão, consagrou um padrão organizacional e
estrutural de estabelecimentos penais que são o retrato da violação de direitos das pessoas
privadas de liberdade. (BRASIL, 2016a).
Nesse cenário, em que é possível se pensar a prisão como um hospital infectado
pelo vírus da criminalidade, a impor aos encarcerados um ambiente altamente permissivo e
degradante, se problematiza a (velha) lógica penal-penitenciária que enxerga o fenômeno
criminológico como uma categoria em si mesma, desconectada das variáveis antropológicas
e sociológicas que a circundam e a perpassam. Sob este enfoque reducionista, o
enfrentamento do crime deveria restringir-se ao aprisionamento do delinquente, sendo tanto
ou mais efetivo quanto mais graves e duradouras forem as penas aplicadas. Em suma: quanto
mais prisões houvesse, menores seriam os índices de criminalidade, resultando, portanto, em
mais segurança para os cidadãos.
A audiência de custódia surge, primeiramente, no art. 9º.3 (1ª parte)1, do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966), como resposta à política de execução
extrajudicial e de desaparecimento forçado de pessoas, praticada em larga escala nos
regimes ditatoriais que varreram o continente americano na segunda metade do século XX.
Quase três anos mais tarde, ela vai se incorporar, definitivamente, no Sistema Interamericano
de Direitos Humanos (SIDH), mediante previsão do art. 7.52 da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (CADH), qualificando-se como direito à liberdade pessoal.
No Brasil, a AC foi regulamentada pela Resolução nº 213/15, de 15 de dezembro
de 2015, do CNJ (2015a). Até então, o juiz responsável pela supervisão do aprisionamento
não tinha, praticamente, contato pessoal algum com a pessoa detida, cingindo-se à leitura do
autuado que lhe era encaminhado pela autoridade policial, conforme previsão do art. 306 do
“Todo o indivíduo preso ou detido sob acusação de uma infracção penal será prontamente conduzido perante um
juiz ou uma outra autoridade habilitada pela lei a exercer funções judiciárias e deverá ser julgado num prazo
razoável ou libertado”.
2 “Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada
pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade,
sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu
comparecimento em juízo”.
1

132

Anais 3º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

3

CPP. Assim, a par de superar o distanciamento e, por vezes, a indiferença, que caracterizava
a sistemática até então vigente, a AC representou um divisor de águas no enfrentamento da
escalada do encarceramento: dialogando, diretamente, com a pessoa detida e os demais
atores do Sistema de Justiça Criminal (SJC), o juiz passa, agora, a contar com elementos
mais apropriados para decidir entre a prisão do custodiado e a aplicação de medidas
alternativas ao encarceramento, alinhando-se com os standards vigentes no SIDH (CIDH,
2013a).
Nesta pesquisa, optou-se por um enfoque estruturalista do encarceramento, sob
duas perspectivas: uma, de ordem quantitativa, expressa nas cifras do Sistema Prisional
Brasileiro (SPB) e, outra, de índole qualitativa, matizada no perfil socioeconômico da
população carcerária, tendo como marco teórico, a tese da “sujeição criminal”, desenvolvida
a partir dos estudos de Michel Misse (MISSE, 2010), compreendendo-se a cultura do
aprisionamento como um fenômeno que opera num ambiente de profundas desigualdades
sociais e forte privação de recursos, criminalizando segmentos populacionais amplamente
marginalizados3.
Em complemento a esta análise, procedeu-se uma abordagem histórica da
questão penitenciária, buscando compreender porque o aumento exponencial das taxas de
encarceramento não trouxe consigo a redução dos índices de criminalidade, promovendo,
destarte, um diálogo com dois vetores interdependentes, a saber: prisão versus segurança
pública, cujo embate dialético buscou refutar a crença de que, quanto mais duras e longas
forem as penas, menores serão os índices de criminalidade. Convém pontuar que os estudos
estatísticos sugerem que “a prisão converteu-se num instrumento de reprodução das
condições materiais de produção do crime”, dentro e fora do ambiente prisional (ALTHUSSER,
2008)4, o que significa dizer: mais prisão gera mais criminalidade, que implica em mais
insegurança; essa, por sua vez, leva a sociedade a exigir penas mais severas e duradoras,
retroalimentando um círculo vicioso cuja superação impõe a abordagem multidisciplinar da
questão penitenciária, isto é, desde uma perspectiva social, política e econômica, para além
de jurídico-penal.
Nesse contexto, enfatizou-se a audiência de custódia como um ambiente propício
para questionar, evidenciar, reformular e até mesmo suplantar a velha lógica da política penal
penitenciária, ainda arraigada na política do encarceramento a qualquer preço; por sua feição

E que, portanto, “[...] deverão ser segregados do convívio social, espaço reinante dos valores e filosofias da
classe burguesa, calcados nos ideais da produção industrial e da acumulação de riquezas”. (ISIDRO, 2017, p. 53).
4 Tomando-se como fonte de inspiração a tese marxista de reprodução das condições materiais de produção, a
qual parece ajustar-se, perfeitamente, ao quadro paradoxal vivenciado no Sistema Penitenciário Nacional (SPN),
com a total subversão das finalidades dissuasórias e ressocializantes das penas.
3
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claramente humanizante, a prompt presentation guarantee5 constitui um dos mais vigorosos
instrumentos de controle do ato de privação da liberdade do indivíduo, de gravíssimas
repercussões na vida das pessoas encarceradas.
1. Radiografia do Sistema Prisional Brasileiro
Tendo ultrapassado a barreira dos 600 mil presidiários, o Brasil figura como a
quarta potência mundial de encarceramento, em números absolutos, ficando atrás apenas da
China, dos Estados Unidos e da Rússia. Ocorre que, enquanto esses países, nos últimos
anos, vivenciam uma tendência de diminuição de sua população carcerária, o Brasil segue
uma trajetória diametralmente oposta, incrementando sua população prisional na ordem de,
aproximadamente, 7% ao ano, cujos dados revelam que:
Entre 2000 e 2014, a taxa de aprisionamento aumentou 119%. Em 2000,
havia 137 presos para cada 100 mil habitantes. Em 2014, essa taxa chegou
a 299,7 pessoas. Caso mantenha-se esse ritmo de encarceramento, em
2022, a população prisional do Brasil ultrapassará a marca de um milhão de
indivíduos. Em 2075, uma em cada dez pessoas estará em situação de
privação de liberdade. (BRASIL, 2015a, p. 16).

No quadro 1, a seguir, reúnem-se os 10 países com a maior população prisional
do planeta (BRASIL, 2016a, p. 14).
Quadro 1 – Países com maior população prisional do mundo

5

Garantia de pronta apresentação, na sua versão em inglês.
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Convém pontuar que o ranking das maiores populações carcerárias do mundo,
em termos absolutos, não é, entretanto, o único e nem o melhor parâmetro para efeito
comparativo da situação prisional dos países, sendo fundamental, para esse mister, a análise
entre as respectivas políticas carcerárias6. Nesse aspecto, um fator importante para
demonstrar a real dimensão da política penitenciária é a taxa de encarceramento7, em relação
à qual o Brasil ocupa a 31ª posição mundial em números absolutos. Entretanto, levando-se
em conta, apenas, os países com mais de 10 milhões de habitantes, o Brasil situa-se entre os
seis países com a maior taxa de encarceramento, com 306 presos em cada grupo de 100
mil/hab., quando a média mundial é de apenas 144 presos por igual proporção, conforme
esquema demonstrativo a seguir (BRASIL, 2016a):
Quadro 2 – Posição entre os países com mais de 10 milhões de habitantes

1.1 Crescimento exponencial da população carcerária
De acordo com as pesquisas do Ministério da Justiça, no período de 14 (quatorze)
anos, a população prisional cresceu 167,32%, com uma média de 7% ao ano, valor esse dez
vezes maior que o crescimento vegetativo da população brasileira, a qual registrou um
aumento de apenas 16% no mesmo período, em uma média de 1,1% ao ano (BRASIL,

6

Neste quesito, ganha especial destaque o caso da Índia que, com uma população de 1,2 bilhões de habitantes
(seis vezes maior que a população do Brasil), possui apenas 400 mil presidiários. (BRASIL, 2016a, p. 14).
7 A taxa de encarceramento é calculada em duas etapas: na 1ª etapa, divide-se a população do país por 100.000;
na 2ª etapa: divide-se o resultado obtido na 1ª etapa pelo número total de presos existentes no país, obtendo-se o
resultado final.
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2015a), fenômeno este que revela a espiral crescente da política do encarceramento,
conforme demonstrado no gráfico 1 a seguir (BRASIL, 2016a):
Gráfico 1 – Evolução da população prisional no Brasil

Segundo o MJ, esse aumento reﬂete, tanto ou mais, a política criminal
hegemônica dos agentes públicos que a mudança nas tendências de ocorrências criminais
no país (BRASIL, 2016a).
1.2 Evolução da taxa de encarceramento
Por outro lado, as mesmas pesquisam revelam que a taxa de encarceramento
mundial é de 144 presos para cada grupo de 100 mil/hab., enquanto, no Brasil, esse número
supera os 306 presos em cada grupo de 100 mil/hab., taxa essa que segue uma tendência
igualmente crescente, evoluindo, de 135,38 no ano 2001, para 306,22, em 2014, conforme se
representa no gráfico 2 que segue (BRASIL, 2016a):
Gráfico 2 – Evolução da taxa de encarceramento no Brasil

Fonte: Infopen, dez/2016
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Como resultado de todo esse incremento, a população carcerária do Brasil,
segundo o último levantamento (Infopen/2016), é de 622.202, com uma taxa de ocupação
igual a 161%8, da qual 41% referem-se a presos provisórios9, ao mesmo tempo em que se
registra um déficit de 250.318 vagas no sistema carcerário, conforme quadro geral a seguir
(BRASIL, 2016a):
Quadro 3 – Pessoas privadas de liberdade no Brasil

Para agravar esse cenário, levantamento feito pelo CNJ aponta que, se cumpridos
fossem todos os mandados de prisão em aberto, a população carcerária brasileira saltaria
para mais de 1 milhão de pessoas, quando o sistema prisional dispõe de apenas 371.884
vagas, ou seja, menos de 1/3 (um terço) do quantitativo mínimo necessário.
1.3 Quadro de graves violações dos direitos humanos no Sistema Prisional Brasileiro
Comprovando o quadro de patente esgarçamento do Sistema Prisional Brasileiro
(SPB), inspeções realizadas pelo CNJ, em praticamente todos os estabelecimentos prisionais
do país, registraram um quadro de superlotação carcerária; insalubridade; insegurança;
precariedade das instalações; improvisação e ameaça à vida dos presos; regalias à margem

8

A taxa de ocupação se refere ao número total de presos divididos pela quantidade de vagas efetivamente
existentes no sistema prisional, servindo como um indicador do déficit de vagas. Neste quesito, o Brasil ocupa a
36ª posição mundial, com o equivalente a 1,67 preso por cada vaga disponível. (BRASIL, 2016a, p. 17).
9 O que importa falar em 249.668 indivíduos, número esse praticamente igual ao déficit de vagas no sistema.
(BRASIL, 2016a, p. 22).
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da lei; prisões comandadas por grupos/facções de presidiários com a cumplicidade e/ou a
negligência de agentes do Estado; condições sub-humanas em instalações comparáveis a
verdadeiras masmorras medievais (CNJ, 2012), cenário esse reconhecido pelo próprio
Ministério da Justiça, na apresentação do INFOPEN/2016, sob confissão de que:
A questão penitenciária constitui um dos desaﬁos (mais) complexos para os
gestores públicos e o sistema de justiça brasileiros. Nosso sistema punitivo,
forjado sob o signo das matrizes do patrimonialismo, da escravidão e da
exclusão, consagrou um padrão organizacional e estrutural de
estabelecimentos penais que são o retrato da violação de direitos das
pessoas privadas de liberdade. Importante reconhecer, pois, que as
recorrentes críticas direcionadas ao nosso sistema penitenciário – tão antigas
quanto a primeira cadeia brasileira – em boa parte procedem e este
reconhecimento deve ser usado como força motriz para (o) realinhamento das
diretrizes que tradicionalmente, e sem êxito, vêm inspirando a política
penitenciária. (BRASIL, 2016a, p. 6).

Esse quadro resulta do histórico descaso das autoridades constituídas, em
relação aos direitos humanos dos presidiários, o que se denota, principalmente, pelo
contingenciamento de significativos recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), que
deveriam ser utilizados na melhoria das condições carcerárias como um todo. Esse fato levou
o STF a reconhecer, de forma inédita, em nosso país, o Estado de Coisas Inconstitucional
(ECI), constatando-se que o problema já não é a falta de recursos, mas a desídia dos agentes
estatais em geri-los, adequada e eficientemente, conforme restou assentado no julgamento
da medida cautelar na ADPF nº 347/DF (STF, 2015a, p. 18).
Essa situação de extremo descaso do Estado brasileiro, em relação às condições
de ambiência carcerária, está em total desacordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas
para o Tratamento de Reclusos, conhecidas como “Regras de Mandela”, especialmente a de
nº 13, que assim determina:
Regla 13. Los locales de alojamiento de los reclusos, y especialmente los
dormitorios, deberán cumplir todas las normas de higiene, particularmente en
lo que respecta a las condiciones climáticas y, en concreto, al volumen de
aire, la superficie mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación. (ONU,
2015, p. 11).

Trata-se, portanto, de um contexto extremamente grave, no qual a subsistência
do próprio sistema tem por pressuposto fundamental o descumprimento da lei, é dizer, a
inércia do Estado em executar os mandados de prisão em aberto, situação que, de outro
modo, levaria, inexoravelmente, ao colapso total e absoluto do sistema.
Defronta-se, assim, com a “ponta do iceberg” resultante de um quadro de histórica
violação dos direitos humanos dos presidiários, relegados que estão à própria sorte,
mormente porque, nas penitenciárias, estão as pessoas alijadas do processo de consumo,
socialmente mais vulneráveis e, portanto, “marginais que podem até ser eliminados” (MISSE,
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2010, p. 21). Essa ótica perversa retroalimenta um círculo de violências cuja superação
pressupõe a abordagem multidisciplinar da questão penitenciária, isto é, desde uma
perspectiva social, política e econômica, para além de jurídico-penal, uma vez que ela não
teria uma:
[...] solução "em si", porque não se trata de um problema "em si", mas parte
integrante de outro maior: a questão criminal, com referência ao qual não
desfruta de qualquer autonomia. A seu turno, a questão criminal também
nada mais é que mero elemento de outro problema mais amplo: o das
estruturas sócio-político-econômicas. Sem mexer nestas, coisa alguma vai
alterar-se em sede criminal e, menos ainda, na área penitenciária.
(THOMPSON 1991, p. 110).

Os dados reunidos nos mutirões carcerários do CNJ foram reunidos em livro, os
quais estão condensados no Anexo I deste trabalho.
1.4 Perfil socioeconômico da população carcerária no Brasil
O INFOPEN-2016 revela a seguinte composição da população prisional brasileira:
a) Faixa etária. Embora apenas 11,16% dos brasileiros tenham entre 18 e 24 anos,
este grupo corresponde a quase 1/3 (um terço) do universo prisional do país, ou seja, 30,12%,
enquanto outros 24,96% situam-se na faixa entre 25-29 anos, totalizando 55,08% de presos
com menos de 30 anos de idade, quando a população brasileira, nessa escala etária, é de
apenas 18,9%, conforme se pode inferir da ilustração a seguir (BRASIL, 2016a):
Figura 1 – Distribuição por faixa etária no sistema prisional e na população brasileira

b) Raça, cor ou etnia. 61,67% da população carcerária, ou seja, quase 2/3 (dois
terços), é composta por indivíduos da cor negra/parda, enquanto esse segmento representa
apenas 53,63% na formação da população brasileira. Já a proporção de pessoas brancas é
inversamente proporcional, uma vez que importa em apenas 37,22% do universo prisional,
quando esse segmento corresponde a 45,48% da população nacional, o que demonstra uma
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forte inclinação da cultura do encarceramento, em detrimento do segmento formado por
negros/pardos, conforme gráfico que se segue (BRASIL, 2016a):
Figura 2 – Percentual da população por raça e cor no sistema prisional e na população geral

Fonte: Infopen, dez/2016
c) Escolaridade. Pessoas analfabetas, ou alfabetizadas informalmente, somadas
àquelas que têm até o ensino fundamental completo, representam 75,08% da população
prisional, contra 24,92% de pessoas com formação equivalente ao ensino médio, completo
ou incompleto, e graus superiores, o que nos leva a concordar com o MJ, no sentido de que
o melhor antídoto contra a política do encarceramento é o investimento na educação de
qualidade das futuras gerações, haja vista que:
A literatura criminológica sugere aquilo que intuitivamente se sabe sobre a
população prisional no Brasil: maior escolaridade é um forte fator protetivo.
Manter os jovens na escola pelo menos até o término do (ensino) fundamental
pode ser uma das políticas de prevenção mais eﬁcientes para a redução da
criminalidade e, por conseguinte, da população prisional. (BRASIL, 2016a, p.
46).

A Figura 3 representa a crua realidade do baixo nível de escolaridade da
população prisional brasileira (BRASIL, 2016a):
Figura 3 – Grau de Instrução da população prisional
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d) Situação por gênero. A participação das mulheres no sistema prisional brasileiro
ainda é pouco significativa, pois representa apenas 5,8% contra 94,2% do universo masculino.
Entretanto, o ritmo do crescimento da população carcerária feminina, notadamente a partir de
2005, tem chamado a atenção dos especialistas na temática, uma vez que esse universo vem
aumentando ao compasso de 10,7% ao ano, quando o avanço total da população carcerária
não ultrapassa os 7% ao ano.
Ademais, a população prisional feminina se compõe, basicamente, de
condenações por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que representam
64% das penas das mulheres presas (BRASIL, 2016a).
e) Perfil carcerário por tipo de crime. O perﬁl criminal da população carcerária não
reﬂete as “tendências criminais” de determinada período, mas as práticas e preferências
dominantes no SJC. Como é sabido, após as sucessivas etapas – polícia, Ministério Público
e Judiciário – sobram os criminosos não brancos, do sexo masculino, mais pobres, menos
escolarizados, com pior acesso a defesa e reincidentes, compondo um estereótipo
amplamente compartilhado entre as agências de repressão (BRASIL, 2016a).
Entre os tipos criminais atribuídos à população carcerária, segundo as grandes
categorias do CPB, destacam-se os crimes contra o patrimônio, crimes contra e pessoa e
crimes relacionados às drogas, os quais, juntos, são responsáveis por 87% do
encarceramento total (BRASIL, 2016a).
Figura 4 – Distribuição das sentenças de pessoas presas no Brasil por grandes
categorias
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2. Observação participante na Central de Custódia da cidade do Rio de Janeiro/RJ
Com a terceira maior população carcerária do Brasil10, o Rio de Janeiro foi o
vigésimo Estado brasileiro a aderir ao Projeto Audiência de Custódia, seguindo-se a
implementação do PAC por meio da Resolução nº 29/15-TJ/OE/RJ (TJ/RJ, 2015a).
Segundo dados catalogados no Mapa de Implantação da Audiência de Custódia,
foram realizadas, até abril de 2017, em todo o Brasil, o total de 229.634 audiências de
custódia, apresentando os eventos constantes do gráfico a seguir (CNJ, 2015b):
Gráfico 3 – Audiência de Custódia em números, no Brasil

Já no Estado do Rio de Janeiro, no período de 18/09/2015 a 30/04/2107, foi
realizado o total de 8.352 audiências de custódia, apresentando, em comparação com todo o
Brasil, a seguinte configuração (CNJ, 2015b):

Esses dados indicam que a audiência de custódia não está sendo
instrumentalizada para “esvaziar” os presídios, tampouco como forma de “enquadrar” os
10

Com o total de 40.301 presos, ficando atrás apenas de São Paulo (com o maior número de presos: 220.030) e
de Minas Gerais que, com 61.392 presos, ocupa o segundo lugar no ranking nacional. (BRASIL, 2016d, p. 25).
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agentes da segurança pública do Estado, dando guarida a alegações infundadas de
violência/tortura no ato da prisão, como sugerido pelos críticos do PAC (GARCIA, 2015;
RICCI, 2015). Os resultados até aqui obtidos, todavia, sugerem que sua implementação ainda
não teve um impacto significativo na escalada do encarceramento, já que o percentual de
conversões de flagrantes em prisão preventiva (57,76%) parece desconsiderar que a
Constituição Federal de 1988 consagrou, como regra, o status libertatis do indivíduo,
preservando a prisão como a ultima ratio.
Com efeito, embora a AC tenha evitado o aprisionamento de um grande
contingente de custodiados, normalmente primários e acusados de delitos de médio potencial
ofensivo, seja em razão do relaxamento da prisão ilegal, seja mediante concessão de
liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, as
pesquisas demonstram que ainda não foi explorado todo o potencial da AC para a estagnação
da escalada do encarceramento, o que se deve ao fato do tímido uso das medidas cautelares
previstas no art. 319, do CPP, em especial, o monitoramento eletrônico, deixando-se de
seguir, em toda a sua plenitude, a diretriz preconizada pela ONU na “Regra de Mandela” de
nº 12, do teor seguinte:
[…] a los Estados Miembros que continúen procurando limitar el hacinamiento
en las cárceles y, cuando proceda, recurran a medidas no privativas de
libertad como alternativa a la prisión preventiva, promoviendo un mayor
acceso a mecanismos de administración de justicia y de asistencia letrada,
reforzando las medidas sustitutivas del encarcelamiento y apoyando los
programas de rehabilitación y reinserción social, de conformidad con lo
dispuesto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas
No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio). (ONU, 2015, p. 6).

Deve-se destacar, todavia, o viés humanista do PAC, principalmente na forma
como concebido no âmbito do TJ/RJ, no qual uma das maiores preocupações de seus
idealizadores foi, justamente, a de não deixar os presos entregues à própria sorte, sobretudo
quando em regime de liberdade provisória, ocasião em que muitos deles poderiam voltar a
delinquir pelo simples fato de retornarem às ruas sem qualquer perspectiva edificante que os
leve a rejeitar o caminho fácil do crime, como bem destacado pela Juíza Marcela Assad
Caram, Coordenadora da Central de Custódia:
[...] No meu ponto de vista, a principal vertente das audiências de custódia é
dar ao custodiado a oportunidade de ver o juiz e de ser visto por ele. Com
certeza, em muitos casos, essa audiência é o primeiro contato que o
custodiado tem com o Poder Constituído, já que, na maioria das vezes, é ele
um excluído dos programas sociais. As audiências de custódia representam
o resgate ao respeito pela dignidade da pessoa humana. (TJ/RJ, 2016a).

No período de agosto a dezembro de 2016, acompanhou-se, quinzenalmente, no
período da tarde, as audiências de custódia, na Central de Custódia do Fórum Central da
cidade do Rio de Janeiro/RJ.
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Contrastando com a feição humanista do PAC, o espaço físico da Central de
Custódia do TJ/RJ, fator importantíssimo para mensurar o grau de acolhimento por parte das
estruturas de Estado, como a esmagadora maioria dos ambientes judiciais, padece do vício
da improvisação. As salas pecam por sua clara demonstração de que foram arranjadas para
atender a uma das muitas incumbências do Sistema de Justiça Criminal, sem a menor
preocupação em criar um ambiente a um só tempo acolhedor, para os custodiados, e seguro,
para os agentes do Sistema de Justiça. Em consequência dessa improvisação, impera um
clima de certa informalidade, o que pouco contribui para forjar a compreensão da gravidade
do que ali se discute e se decide11.
Nesse aspecto, o atendimento humanizado aos custodiados se coloca como um
dos maiores desafios a ser superado na audiência de custódia, em cujo no ambiente ainda
subsiste uma barreira social muito visível, que impossibilita um diálogo mais efetivo entre os
diversos atores do SJC, em especial o juiz, e a pessoa do custodiado, cuja interlocução se
faz absolutamente necessária para se alcançar a plenitude da função pedagógica deste ato
pré-processual. Na Central de Custódia do TJ/RJ, constatou-se que os custodiados ainda são
tratados com certa indiferença e algum distanciamento, sendo apresentados algemados, por
vezes, descalços e, não raras vezes, em condições higiênicas não condizentes com o ato,
compondo um quadro deveras preocupante, posto que extensivo a outras centrais de
custódia, conforme dados levantados em pesquisa realizada pelo MJ (BRASIL, 2016b).
Como imperativo lógico da falta de segurança, na totalidade das audiências que
tivemos oportunidade de acompanhar, os custodiados permaneceram algemados12 durante
todo o tempo, quando o correto posicionamento de um ou dois oficiais de segurança, munidos
de dispositivos não letais13, seria o suficiente, para assegurar, na maioria dos casos, a
integridade dos agentes responsáveis pela condução da audiência de custódia, assim como
de terceiros circunstantes, sem ter que submeter os custodiados ao constrangimento de
permanecerem algemados durante todo o decorrer do ato processual14.

De fato, como tão bem colocado por Santos: “[...] o sistema de justiça criminal não está decidindo sobre
enclausuramento ou não de insignificantes objetos, representados por emaranhados de papéis ou arquivos
eletrônicos [...]. Diversamente, estamos refletindo concretamente sobre aplicação ou não de normas
procedimentais restritivas da liberdade a cidadãos de direitos, preponderantemente excluídos das relações de
produção e de consumo do sistema capitalista e/ou estigmatizados pelo próprio sistema de justiça criminal, para
os quais se deve, necessariamente, e no mínimo, lançar olhos de conhecimento sobre quem – e por quais razões
– estamos encaminhando – ou não – à porta de entrada do cárcere”. (SANTOS, 2016, p. 126).
12 O uso de algemas acontece de forma generalizada em todo o País, conforme pesquisa encomendada pelo
DEPEN, justificada na exceção autorizada pelo art. 8º da Resolução n. 213/2015-CNJ. (BRASIL, 2016b, p. 45.)
13 Cuja utilização acha-se regulamentada pela Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014.
14 Situação fática que, claramente, desafia a autoridade da Súmula Vinculante nº 11, do STF, do seguinte teor: “Só
é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física
própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual
a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
11
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Outro ponto a se destacar diz respeito à questão da prática da tortura como meio
de obtenção da confissão de um acusado15. O emprego dessa, nos casos em que foi relatada,
relacionava-se ao uso da força no momento da contenção do suposto infrator, e não como
método para conseguir a confissão do custodiado.
De fato, as alegações de tortura feitas pelos custodiados, no período da pesquisa
em tela, referem-se, em sua quase totalidade, à violência praticada pelos agentes da
segurança pública no contexto da prisão em flagrante delito, o que decorre, em muitos casos,
do emprego legítimo da força física para debelar a natural resistência da pessoa autuada. Não
se desconhece, evidendentemente, que a mesma violência também é praticada quando o
conduzido já se acha devidamente imobilizado, a exemplo do que foi denunciado pela
pesquisa do Instituto Conectas de Direitos Humanos (CONECTAS, 2017).
Um outro ponto verificado diz respeito ao elevado percentual de prisões
preventivas, decretadas, principalmente, nos casos em que o autuado é julgado reincidente16.
Nessas hipóteses, a análise dos antecedentes criminais costuma exercer um papel
preponderante na motivação do ato judicial, consequência da doutrina que coloca sob os
ombros dos operadores do Sistema de Justiça, em grande medida, a responsabilidade pela
contenção da escalada da violência que, infelizmente, se propaga e se agigante no país.
Nesse sentido, pesquisa encomendada pelo DEPEN constatou a criação ad hoc,
na própria audiência de custódia, do conceito de reincidência:
[…] para aqueles que são presos em flagrante mais de uma vez e passam
novamente pelo juiz e, mesmo quando legalmente primários, porque não há
condenação definitiva sobre eles, passam a integrar, segundo alguns
magistrados, o rol dos “criminosos contumazes”, resultando na manutenção
da sua prisão”. (BRASIL, 2016ba, p. 48).

Em nossas observações, pudemos verificar que a problemática do crime, no
Brasil, mais do que um fenômeno de natureza jurídico-penal, revela-se como um desafio de
cunho social, de proporções colossais. De fato, os custodiados que passaram pela CC, no
período já citado, em sua esmagadora maioria, eram representativos do grupo de indivíduos
rejeitados pela própria sociedade17, a qual discrimina e criminaliza aqueles que ainda não

Figura típica definida no art. 1º, inc. I, letra “a”, da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, do teor seguinte: “Art. 1º
Constitui crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe
sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira
pessoa; [...].
16 O termo reincidente é utilizado aqui não no sentido técnico de que trata o art. 64 do CPB, mas para designar a
pessoa autuada em flagrante delito mais de uma vez.
17 Corroborando o perfil do custodiado brasileiro, traçado pelo INFOPEN-2016: “Como é sabido, após as
sucessivas etapas – polícia, Ministério Público e judiciário – sobram os criminosos não brancos, do sexo masculino,
mais pobres, menos escolarizados, com pior acesso a defesa e reincidentes”. (BRASIL, 2016a, p. 32).
15
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estão suficientemente integrados na vasta cadeia de consumo18, reproduzindo a violência
institucional que se retroalimenta da marginalização e da exclusão de vastos segmentos
sociais, revelando aqui a faceta mais cruel da cultura do encarceramento19. Em relação a
esses, o Sistema de Justiça parece ter pouco a oferecer, já que a ressignificação das
identidades socialmente degradadas passa, necessariamente, por um lento e profundo
processo de mudança de costumes da própria sociedade, no sentido de melhor acolher os
que, um dia, haverão de retornar ao convívio social, transformação essa que só, lenta e
gradualmente, poderá ser refletida nas instâncias judiciais.
Considerações finais
Este trabalho de pesquisa iniciou-se sob o influxo de duas ideologias que se
antagonizam no campo das disciplinas penal e penitenciária, a saber: uma, que atribui ao
Poder judicial, em grande medida, a responsabilidade pela atual configuração do
encarceramento no Brasil (BRASIL, 2015b), e outra, que enfatiza uma imaginária tolerância
da Justiça brasileira para com a criminalidade, geralmente sob o senso comum de que “a
polícia prende, o juiz solta”.
Versa-se, aqui, sobre uma lógica contraproducente, a desafiar o princípio do nãocontraditório, estabelecido por Aristóteles em sua Metafísica, segundo o qual é impossível que
um mesmo atributo pertença e não pertença ao mesmo sujeito, ao mesmo tempo e num
mesmo sentido (ARISTÓTELES, 1998).
Ao término dos estudos em evidência, mostrou-se crucial concordar com a
posição conciliatória de Léo Rosa de Andrade (2017), para quem a Justiça seria “apenas”
corresponsável pela atual configuração do encarceramento, na medida em que:
Os dados não deixam dúvidas de que a Justiça prende menos do que a
polícia, o MP (Ministério Público) e a sociedade gostariam, embora a Justiça
prenda mais do que a lei permite. Praticamos excessiva e indevidamente
prisões sem julgamento e condenação. (ANDRADE, 2017, p. 1).

A esta altura, cabe evidenciar que a prisão, por compor e representar,
concomitantemente, vários papéis, acaba por dar origem a uma pauta discursiva de
dimensões colossais, comumente reunida sob a locução “questão carcerária”. Ela
compreende, assim, um amplíssimo complexo de:

Decorrendo daí a “[...] premente a necessidade de controles, de mecanismos, de tecnologias que garantam o
adestramento ideal e a docilidade dos corpos, daqueles que irrompem a paz social, colocando em risco a posição
de prevalência da classe que está no poder, tendo em vista não se encaixarem como forças braçais no sistema de
produção imposto pela burguesia com a chegada ao poder”. (ISIDRO, 2017, p. 53).
19 Tanto que, dos presos que passaram pela Central de Custódia do Rio de Janeiro, em seu primeiro ano de
funcionamento, isto é, de 18 de setembro de 2015 a 18 de setembro de 2016, o percentual de 93,61% foram
atendidos pela Defensoria Pública e, apenas, 6,39% foram acolhidos por advogados particulares. (DP/RJ, 2016,
p. 6).
18
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[...] instituições que representam o poder e a autoridade do Estado; arenas
de conflito, negociação e resistência; espaços para a criação de formas
subalternas de socialização e cultura; poderosos símbolos de modernidade
(ou de ausência dela); artefatos culturais que representam as contradições e
tensões que afetam as sociedades, empresas econômicas que buscam
manufaturar tanto bens de consumo como eficientes trabalhadores; centros
para a produção de distintos conhecimentos sobre as classes populares; [...].
(AGUIRRE, 2009, p. 35).

Na esfera do SIDH, a Comissão Interamericana divisa o problema sob idêntica
perspectiva, reiterando que as políticas públicas sobre segurança cidadã devem contemplar,
de maneira prioritária20, ações de prevenção da violência e do delito em três dimensões, a
saber:
(1) prevenção primária: programas de saúde pública, educação, emprego,
formação para o respeito aos direitos humanos e construção de uma
cidadania democrática; (2) prevenção secundária: medidas destinadas a
pessoas ou grupos em situação de maior vulnerabilidade frente à violência e
ao delito; e (3) prevenção terciária: ações individualizadas e programas
dirigidos a pessoas já envolvidas em condutas delitivas. (CIDH, 2013a, p. 6,
grifos no original).

Neste cenário, cumpre destacar que a AC tem o potencial de desempenhar,
efetivamente, o relevante papel de qualificar a porta de entrada do sistema prisional, obstando
o aprisionamento de um considerável contingente de cidadãos, a partir do emprego massivo
dos meios alternativos previstos no art. 319 do CPP, especialmente mediante o
monitoramento eletrônico.
Não obstante, os dados estatísticos sugerem que o encarceramento seguirá em
sua espiral crescente, mesmo que as medidas alternativas à prisão sejam praticadas em toda
a sua plenitude. Portanto, a inflexão desse movimento só será alcançada se a implementação
do PAC for acompanhada de alterações significativas nas estruturas social, cultural e
econômica, isto porque a “questão penitenciária” não oferece uma solução em si mesma, já
que não se trata de um problema "em si", mas parte integrante de outro maior, a saber:
[...] a questão criminal, com referência ao qual não desfruta de qualquer
autonomia. A seu turno, a questão criminal também nada mais é que mero
elemento de outro problema mais amplo: o das estruturas sócio-políticoeconômicas. Sem mexer nestas, coisa alguma vai alterar-se em sede criminal
e, menos ainda, na área penitenciária. (THOMPSON 1991, p. 110).

Claro está, por conseguinte, que o combate à escalada do encarceramento
desafia a adoção de esforços governamentais em, pelo menos, três níveis, a saber:

20

Portanto, diametralmente oposto ao que ocorre no Brasil, onde se registra verdadeira inversão de prioridades,
conforme os dados coligidos pelo MJ no INFOPEN-2016. (BRASIL, 2016a).
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i) na política penitenciária, adequando-se as condições de ambiência carcerária a
um padrão minimante aceitável, com o resgate da finalidade terapêutica e ressocializante da
pena, tal como recomendado nas “Regras de Mandela”:
Regra 4. 1. Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son
principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia.
Esos objetivos solo pueden alcanzarse si se aprovecha el período de
privación de libertad para lograr, en lo posible, la reinserción de los ex
reclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir
conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. 2. Para lograr
ese propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades
competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así
como otras formas de asistencia apropiadas y disponibles, incluidas las de
carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el
deporte. (ONU, 2015, p. 9).

ii) na política criminal, redimensionando a pauta penal, seja para descriminalizar
condutas que não apresentam risco ao convívio social, seja para readequar a política de
prevenção/investigação do Estado, abolindo-se o círculo vicioso da “política dos flagrantes”,
pela qual primeiro se prende, para depois se investigar, prática esta que estaria na origem da
distorção sistêmica, em razão da qual, no Brasil, se prende muito, porém se prende mal.
iii) na estrutura social, política e econômica, com a inversão das prioridades do
“vigiar e punir” (FOUCAULT, 2009) pela educação emancipatória dos segmentos sociais
amplamente representados no universo carcerário.
Só assim, pode-se almejar um sistema carcerário operando com o mínimo de
racionalidade, utilidade e funcionalidade, redirecionando sua função repressiva para os crimes
mais graves, aqueles que atentam contra as instituições do Estado e o tênue equilíbrio que
assegura, em última instância, o funcionamento orgânico da própria sociedade.
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Anexo I
Panorama das condições gerais de encarceramento no Brasil
ESTADO
ACRE
AMAPÁ
AMAZONAS

REGIÃO NORTE: Cumprindo pena no inferno amazônico
Clima, cárcere e Justiça impõem suas penas
Um só presídio e uma infinidade de problemas
Improvisação ameaça a vida dos presos
[...] Em Parintins, o juiz considerou deprimente a situação da unidade prisional e
dos detentos. “As grades estão soltas, paredes balançam, há infiltrações em todas
as partes do presídio. Há risco grave de que a laje desmorone sobre os presos a
qualquer momento. (CNJ, 2012, p. 29).

PARÁ

Celas metálicas e insalubridade em um cenário desolador
O Pará tem uma das mais altas taxas de presos provisórios do país. No Estado,
seis em cada dez pessoas detidas nas delegacias, cadeias públicas e presídios
ainda aguardam julgamento. Muitas delas esperam a sentença dentro de uma celacontêiner, um pequeno cômodo em que as paredes são chapas metálicas e o calor
é infernal. O Mutirão Carcerário do CNJ encontrou celas metálicas em pelo menos
oito unidades na Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado. (CNJ,
2012, p. 33)

RONDÔNIA
RORAIMA

Justiça eficiente x cárcere desumano
Regalias são para poucos
[...], enquanto a maioria da população carcerária vive em instalações insalubres e
superlotadas, alguns funcionários públicos presos, como policiais militares e civis,
gozam de uma série de regalias. Na Academia de Polícia do Estado, um ex-major
da Polícia Militar (PM), um ex-procurador do Estado e um ex-magistrado cumprem
pena em três suítes individuais, onde desfrutam de ar-condicionado, televisão e
frigobar. (CNJ, 2012, p. 51).

TOCANTINS
ESTADO
ALAGOAS

Falta de higiene e excesso de insegurança
2. REGIÃO NORDESTE: Cenário árido nos presídios nordestinos
Dinheiro desperdiçado com prisões ilegais
Superlotação, demora no julgamento e desorganização das varas são problemas
que retratam bem o sistema carcerário em Alagoas. O descontrole sobre a situação
processual faz com que muitas pessoas fiquem presas além do tempo previsto em
lei ou esperem encarceradas, por período excessivo, o julgamento de suas ações.
(CNJ, 2012, p. 65).

BAHIA

Maior penitenciária do Estado pede socorro

CEARÁ

Ruínas escondem armas de fogo em presídio
No presídio Professor Paulo Oliveira II, visitado pelo Mutirão, os juízes tiveram que
assinar um termo de responsabilidade para entrar no estabelecimento prisional, por
exigência da diretora da unidade, que alegou a existência de armas de fogo em
poder dos detentos. (CNJ, 2012, p. 75).

MARANHÃO

Cenário de horror em unidades maranhenses
Palco da maior e mais sangrenta rebelião do Maranhão em 2010, que durou cerca
de 30 horas e teve como saldo 18 mortes, sendo três delas por decapitação, a
Penitenciária de São Luís é uma pequena demonstração da violência que impera
em unidades do Estado. Com a concentração dos estabelecimentos penais em São
Luís, a rixa entre presos da capital e do interior é característica do sistema prisional
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maranhense, resultando em um ambiente de horror regado a crimes bárbaros.
(CNJ, 2012, p. 80).
PARAÍBA

Esquecidos do sistema prisional
No sistema prisional paraibano destacam-se as violações às leis e o desrespeito
aos direitos humanos dos presos, em unidades que beiram o estado de ruína. Salvo
raras exceções, os prédios são antigos e clamam por urgente manutenção,
conforme revelou o Mutirão Carcerário realizado no início de 2011 na Paraíba. São
três mil vagas para 8,5 mil presos que acabam amontoados em um ambiente
classificado pela equipe da mobilização como um depósito de pessoas. (CNJ,
2012, p. 85).

PERNAMBUCO

No cárcere, presos são donos do comércio e das chaves das celas
São os detentos que mantêm as chaves das celas e controlam a circulação das
pessoas entre os recintos. Uma criação tipicamente pernambucana, o “chaveiro” é
um preso, geralmente condenado ou acusado de prática de homicídio, que impõe
a ordem e a disciplina no pavilhão e recebe um salário mínimo do Estado pelo
serviço. É o chaveiro também quem define o responsável pela venda de drogas,
função quase sempre desempenhada por ele próprio. O fenômeno é prática
corriqueira no sistema prisional pernambucano. (CNJ, 2012, p. 93)

PIAUÍ

Sete em cada dez presos esperam julgamento
O Piauí é uma das unidades da federação com maior proporção de presos
provisórios [...]. Enquanto a média nacional desses presos é de 43%, no Piauí eles
chegam a 72% da população carcerária. Esquecidos pela ineficiência judicial,
muitos deles são submetidos a prisões ilegais. (CNJ, 2012, P. 103).

RIO GRANDE
DO NORTE

Calabouços do século XXI
[...] em unidades de detenção do Rio Grande do Norte, o calor excessivo, a grande
quantidade de pessoas e a forma de disposição das celas tornam difícil até o ato
de respirar [...]. No final de 2010, a força-tarefa encontrou no Estado “verdadeiros
calabouços onde seres humanos são mantidos em condições indescritíveis por
meses e até anos” [...] No Complexo Penal Dr. João Chaves, também na capital,
crianças recém-nascidas estavam presas junto com suas mães em celas comuns
com cerca de oito ou nove pessoas, em situação classificada pela equipe do CNJ
de absurda e inadmissível. (CNJ, 2012, p. 106-108).

ESTADO

3. REGIÃO CENTRO-OESTE: Afronta aos direitos humanos na região

DISTRITO
FEDERAL

Faltam vagas e postos de trabalho

GOIÁS

Presos dominam maior penitenciária do Estado
A radiografia do sistema carcerário de Goiás revelou quadro de abandono,
superlotação e insegurança. Em inspeção realizada na Penitenciária Coronel
Odenir Guimarães, os juízes do Mutirão testemunharam o domínio dos presos
sobre a maior unidade do Estado, que abriga 1.435 detentos. “Os internos definiam
em que celas se instalariam os novos presos, por exemplo”, relatou o juiz
coordenador dos trabalhos, Alberto Fraga. (CNJ, 2012, p. 120).

MATO
GROSSO DO
SUL
MATO
GROSSO

Traficantes e estrangeiros superlotam prisões
A superlotação das unidades sul-mato-grossenses foi classificada pelo juiz auxiliar
da Presidência do CNJ Márcio Fraga como “assustadora”. (CNJ, 2012, p. 127).
Bomba-relógio prestes a explodir
“Bombas-relógio” e “depósitos humanos” são os adjetivos utilizados pelo juiz
coordenador do Mutirão Carcerário do CNJ realizado em Mato Grosso, Luís
Geraldo Lanfredi, para classificar o sistema prisional do Estado, dada a falta de
condições mínimas de “salubridade, higiene e segurança”. No Presídio Central do
Estado e no Centro de Ressocialização de Cuiabá, a equipe da força-tarefa
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condenou a existência de celas-contêineres “absolutamente inadequadas”, em que
os internos sofriam com o calor e o frio cuiabanos, ambos extremos. (CNJ, 2012,
p. 131).
ESTADO

4. REGIÃO SUDESTE: Mais de sete mil pessoas presas ilegalmente

ESPÍRITO
SANTO

De contêineres a presídios modelo

MINAS GERAIS
RIO DE
JANEIRO

SÃO PAULO

Pessoas enjauladas como animais dentro de celas metálicas sem ventilação e
submetidas a calor excessivo. A situação degradante imposta a presos do Espírito
Santo e revelada pelo Mutirão Carcerário do CNJ chocou o País, levando o Brasil
a ser denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos (OEA). Graças ao trabalho do Mutirão, esse cenário é
hoje página virada na história capixaba. (CNJ, 2012, p. 141).
Adultos e adolescentes em uma mesma unidade
Contraste entre conforto e insalubridade nas prisões fluminenses
O contraste entre regalias [para “colaboradores” dos sistema] e depósitos de
presos foi a situação encontrada em algumas carceragens da Polícia Civil do Rio
de Janeiro, durante as inspeções realizadas pelo CNJ em seis unidades desse tipo.
(CNJ, 2012, p. 155).
Maior Mutirão Carcerário do País
Cinco meses de duração, 160 casas prisionais inspecionadas e mais de 21 mil
quilômetros percorridos. O maior mutirão já realizado pelo CNJ entrevistou 500
presos nas inspeções a penitenciárias, centros de detenção provisória (CDP’s) e
delegacias de polícia onde vivem a maioria dos 180 mil presos do Estado de São
Paulo. [...] o diagnóstico feito pelo CNJ do maior sistema prisional do País revelou
semelhanças com as prisões do resto do Brasil. A superlotação supera os cem por
cento em diversos centros de detenção provisória. (CNJ, 2012, p. 161-162).

ESTADO

5. REGIÃO SUL: Violência e descaso nas prisões da região

PARANÁ

Presídios modelo e cadeias superlotadas
Duas realidades completamente distintas convivem a poucos metros de distância
no sistema prisional do Paraná [...]. De um lado presídios modelos, de padrão
internacional, [...] onde 13,7 mil presos cumprem pena e sobra espaço. Do outro,
cadeias públicas, delegacias e centros de triagem [...] sem estrutura, abarrotados
de detentos, com déficit de nove mil vagas. (CNJ, 2012, p. 172).

RIO GRANDE
DO SUL

SANTA
CATARINA

Laboratório do crime organizado em cárceres gaúchos
As unidades [...] transformaram-se em verdadeiros laboratórios de facções
criminosas [...]. Quatro delas dominam quase todos os presídios da região
metropolitana de Porto Alegre. O poder das organizações sobre as
penitenciárias gaúchas foi fomentado pelo próprio Estado em prol de uma
falsa harmonia no sistema carcerário [...]. A estratégia, no entanto, falhou e criou
um “monstro incontrolável e difícil de enfrentar”, revela o relatório da força-tarefa
concluída em abril de 2011. Os novos detentos, ao ingressarem nos presídios [...],
são obrigados a se filiar a uma das organizações criminosas e a trabalhar para ela,
mesmo após obter o direito de passar ao regime semiaberto ou aberto. (CNJ, 2012,
p. 179).
Um sistema marcado pelo descontrole
[...] uma em cada dez pessoas presas deveria estar livre no Estado. O descontrole
sobre o cumprimento das penas – calculadas pelo Executivo e não pelo Judiciário,
como deveria ser –, aliado à inexistência de Defensoria Pública em Santa Catarina,
faz com que detentos fiquem jogados à própria sorte e detidos por tempo superior
ao imposto pela Justiça, com benefícios vencidos há mais de um ano. (CNJ, 2012,
p. 185).

Fonte: CNJ, 2012
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O discurso da impunidade e o hiperencarceramento: a atuação do Poder Judiciário
capixaba na manutenção de prisões preventivas1
Resumo
Este artigo tem como objetivo investigar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Espírito Santo para denegar pedidos de habeas corpus que buscavam a revogação de prisões
preventivas. Foram analisados, quantitativa e qualitativamente, 663 acórdãos proferidos entre julho e
dezembro de 2013 com vistas a identificar as principais razões utilizadas pelos desembargadores para
a manutenção das prisões. Assim, com o objetivo estabelecer as bases interpretativas que permitiram
avaliar os dados, inicialmente foi realizada uma análise política e dogmática a respeito dos parâmetros
normativos que fundamentam as prisões preventivas, notadamente dos princípios constitucionais que
regem o tema. Em seguida foi empreendida a análise das decisões com vistas a avaliar a
fundamentação utilizada a partir dos limites estabelecidos pela lei. Deste modo, foram colhidos dados
que permitiram avaliar a quantidade de denegações em geral e por tipo de delito, os fundamentos mais
utilizados, os meios de prova considerados, os pareceres do Ministério Público, dentre outros
indicadores selecionados. Diante disso foi possível demonstrar como o Poder Judiciário capixaba vem
contribuindo para a manutenção encarceramento massivo ao ignorar os preceitos legais em nome de
ideias vagas como “guerra contra o crime” e “redução da sensação de impunidade”.

1. Introdução
Desde 2003 o Estado do Espírito Santo vivenciou, na esteira de um fenômeno
nacional, um verdadeiro processo de encarceramento em massa. De lá para cá, a população
carcerária aumentou cerca de sete vezes, chegando ao número atual de 19.584 presos
(abr/2017). Em termos proporcionais, tomando como referencia a relação entre o número de
encarcerados e população, entre 2005 e 2015 o aumento foi de 2,07 vezes, saindo de 225,36
presos por cem mil habitantes, para 468. Isso representa, hoje, um número uma vez e meia
maior que a taxa nacional de 300 (SEJUS, 2015).
Em uma pesquisa anterior (RIBEIRO JÚNIOR, 2012), logramos demonstrar como este
modelo de política penitenciária estava diretamente relacionado com algumas transformações
estruturais na política econômica e na organização administrativa do Estado que foram
promovidas ao longo do governo de Paulo Hartung. Neste sentido, afirmou-se que esta lógica
do aprisionamento tinha relação com um novo tratamento da pobreza não mais baseado em
políticas sociais, mas sim em políticas penais.
Entretanto, naquele momento, por não ser nosso objeto de pesquisa, não foi possível
descer a fundo e analisar os mecanismos que, em uma perspectiva micropolítica, contribuem
sensivelmente para esta dinâmica de encarceramento massivo de setores específicos da
população capixaba. Mais do que isso, não foi possível compreender como esta política se
manifesta nos diferentes âmbitos e instituições que fazem parte do sistema de justiça criminal.

1

Artigo financiado com recursos dos Editais de pesquisa da Universidade Vila Velha e do Edital 04/2014
de bolsas de iniciação científica da FAPES.
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Quando são analisadas as diferentes etapas necessárias para que um indivíduo seja
recolhido à prisão, percebe-se que a parte que compete ao Poder Executivo é importante,
porém não definitiva. Afinal, as instituições policiais identificam os suspeitos, investigam os
crimes e preparam um inquérito a ser enviado para o Ministério Público. Em todas estas
etapas as autoridades envolvidas podem solicitar a prisão do suspeito ou manutenção da
prisão em flagrante. No entanto, é ao Poder Judiciário que compete toda atividade decisória
que, de fato, levará o suspeito ou condenado à prisão preventivamente ou por condenação.
Neste sentido, o Poder Judiciário pode funcionar como garantidor dos direitos
fundamentais e limitador do poder punitivo, ou, nas palavras de Foucault (2002, 234), os
empregados que quase não se rebelam do aparelho de controle policial.2
Por isso, importa muito compreender a postura adotada por este poder com relação à
política de encarceramento para que seja possível entender a extensão desta racionalidade
governamental. Para tanto, um instituto específico merece ser objeto de uma investigação
mais profunda: o da prisão preventiva.
Acompanhando a série histórica do encarceramento no Espírito Santo, é possível
perceber que um dos elementos que mais contribuem para a sua expansão são as prisões
processuais. Durante a maior parte da última década, mais da metade dos encarcerados do
Estado era composta por presos provisórios. Este número chegou a 65,80% em dezembro de
2005, mas veio caindo gradativamente desde então, chegando a 43,58% em dezembro de
2012.
Entretanto, ainda que o percentual tenha diminuído, em números absolutos o
crescimento das prisões processuais foi considerável. Em 2005, o primeiro ano em que
tivemos dados confiáveis sobre isso, havia 4.590 presos provisórios no Espírito Santo. Sete
anos depois, este número era de 6.421. Os números são tão expressivos, que das 36
Unidades Prisionais existentes no Estado em 2015, 14 eram exclusivas para presos
provisórios e mais três ainda possuem vagas compartilhadas para provisórios. (MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA, 2015; SEJUS, 2015)
Mesmo que o aumento da população de presos provisórios tenha crescido em
proporção e velocidades menores que o número de condenados – o que poderia, em
situações normais, ser tomado como um avanço – nota-se que este número ainda é
extremamente elevado tendo em vista uma importante mudança legislativa que ocorreu neste
período: a aprovação da Lei 12.403 de maio de 2011, que foi responsável pela implementação
de um novo regime jurídico para as medidas cautelares no processo penal.

2

“Podem falar os magistrados; a justiça penal com todo o seu aparelho de espetáculo é feita para
atender à demanda cotidiana de um aparelho de controle meio mergulhado na sombra que visa
engrenar uma sobre a outra polícia e delinquência. Os juízes são os empregados, que quase não se
rebelam, desse mecanismo.” (FOUCAULT, 2002, p. 234)
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Esta Lei alterou profundamente alguns dispositivos do Código de Processo Penal e foi
tomada por uma parcela dominante da doutrina como uma norma que visava reduzir a
decretação de prisões preventivas, substituindo esta medida por outras cautelares nos casos
em que a restrição antecipada da liberdade não se mostrasse adequada ou necessária
(MAGALHÃES, 2012, p. 228). Razões pelas quais alguns setores punitivistas chegaram a
criticar sua aprovação, tal como afirma Magalhães:
Ressalte-se que a lei em comento tem sido duramente criticada e por muitos
é lamentada, tais como pelas autoridades policiais, integrantes do Ministério
Público e magistrados, pois dificultará a decretação da prisão preventiva,
impondo-se como alternativa a ser examinada pelo juiz a decretação de
outras medidas cautelares menos severas do que o encarceramento
preventivo, muitas apontadas de frágil eficácia ou difícil fiscalização. (2012,
p. 228)

Portanto, com essas importantes mudanças, a expectativa era a de que o número de
presos provisórios caísse drasticamente tão logo a lei fosse aprovada. Todavia, no caso
capixaba viu-se algo diferente ocorrer. Em dezembro de 2010, antes da nova lei, o número
de presos provisórios era de 4.845. Em maio de 2011 a lei foi aprovada, porém, em junho os
presos provisórios somavam 5.788 – quase 1.000 presos a mais. Em dezembro de 2011
houve uma leve queda para 5.223 presos, mas em junho de 2012 já eram 6.160 provisórios.
Em dezembro de 2012 o número total era de 6.421.
Em suma, em um período inferior a dois anos após ter sido aprovado um regramento
tido como “empecilho para a decretação de prisões preventivas”, o número de presos
atingidos por ele aumentou em 1.576, ou 1,32 vezes (32%), no Estado do Espírito Santo.
Considerando que uma das justificativas do projeto de lei, mesmo diante de todas as
críticas, era justamente reduzir a população carcerária nacional que já era a quarta maior do
mundo, como justificar este aumento considerável de presos provisórios no Espírito Santo?
Quais as justificativas utilizadas pelos magistrados? Por que não recorrer às outras medidas
cautelares diversas da prisão?
Diante disso, é possível afirmar que o Poder Judiciário capixaba aparenta ser um dos
grandes responsáveis pelo número excessivo – e em constante crescimento – de
encarcerados que o Espírito Santo possui. Portanto, o objetivo deste trabalho é o de investigar
os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para denegar
pedidos de habeas corpus que buscavam a revogação de prisões preventivas no período de
julho a dezembro de 2013.
Para tanto, serão avaliados os acórdãos de habeas corpus julgados durante o período
especificado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), todos cujo objeto
era a liberdade de indivíduos presos provisoriamente. Busca-se identificar se há um
determinado padrão de julgamento nestes casos e quais as principais razões utilizadas pelos
desembargadores para a manutenção das prisões processuais.
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Desta forma o texto será dividido em duas partes: a primeira construirá um relato
dogmático sobre as normas jurídicas brasileiras no tocante às prisões preventivas; na
segunda parte analisaremos os dados da pesquisa realizada. Procuraremos, com isso, trazer
mais elementos para compreender o rumo e os instrumentos das políticas de aprisionamento
do Espírito Santo.
2. O regime das prisões preventivas no Direito Brasileiro
A história do processo penal se dá pela relação entre liberdade e a prisão, e estes se
tornaram conceitos instrumentais ao exercício do poder. A liberdade, sendo inerente ao
homem, e a prisão, como uma construção cultural que permite que pessoas enjaulem outras
pessoas (CASARA, 2014, p. 7).
O princípio constitucional da presunção de inocência, disposto no art. 5º, inciso LVII,
da Constituição da República, no art. 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
e em um grande número de diplomas de direito internacional, inclusive na Convenção
Americana de Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário, dispõe que “Toda pessoa
acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove
legalmente sua culpa”.
A presunção de inocência revela uma regra de tratamento em que todos os imputados
devem ser tratados como inocentes até a certeza jurídica da culpabilidade através de uma
sentença penal irrecorrível. O Estado, para concretizar este princípio, possui o dever de adotar
todas as medidas que permitam assegurar ao indiciado ou acusado um tratamento digno
(CASARA, 2014, p. 53).
Se observarmos a prisão preventiva no nosso atual Código de Processo Penal (CPP),
constataremos que é uma medida cautelar de natureza pessoal que o Juiz pode decretar em
qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, desde que satisfeitos os requisitos legais
de admissibilidade (TOURINHO, 2003, p. 482).
A ideia norteadora das prisões processuais, ao menos do ponto de vista dogmático, é
a de que a liberdade é regra e a prisão exceção. Tanto que o art. 310 do Código de Processo
Penal dispõe que:
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá
fundamentadamente:
I - relaxar a prisão ilegal; ou
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
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Deste modo, na ausência dos requisitos legais exigidos, deve-se imediatamente
relaxar a prisão ilegal. Estes pressupostos nada mais são que, em suas expressões latinas,
o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ou seja, a necessidade de existência de prova
da materialidade e indícios suficientes da autoria de um crime e, conjuntamente, de que a
liberdade do sujeito coloque em risco a eficácia processo.
Na forma do artigo 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria”. Todavia, isso somente poderá ser feito se “se revelaram inadequadas
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”, como determinado pelo art. 310,
II, do CPP.
O art. 319 do CPP dispõe que são medidas cautelares diversas da prisão:
Art. 319. [...]
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo
juiz, para informar e justificar atividades;
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela
permanecer distante;
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais;
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser
inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de
reiteração;
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento
a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de
resistência injustificada à ordem judicial;
IX - monitoração eletrônica.

Portanto, em suma, a regra é a presunção de inocência e a liberdade. Quando
existentes provas da materialidade do crime e os indícios de autoria, havendo necessidade
de medidas que visem a preservação da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, primeiro
deverão ser decretadas medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282 e 319, CPP) e, caso
estas sejam insuficientes, a prisão preventiva.
Portanto, espera-se que haja a justificativa clara, nas decisões judiciais que decretam
prisões preventivas, das razões pelas quais as medidas cautelares diversas da prisão são
insuficientes. Neste sentido, discute Rubens Casara:
No Brasil, cabe ao Poder judiciário o controle da legalidade, da
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proporcionalidade e da necessidade das prisões provisórias. A Agência
Judicial, como garante da liberdade individual, deve evitar qualquer
automatismo na decretação ou manutenção de prisões provisórias,
excepcionais por natureza, uma vez que essas medidas de constrição
pessoal só são legítimas se for possível conjugar a exigência cautelar
(periculum libertatis) com um juízo de probabilidade acerca da hipótese do
imputado ser o autor de um fato típico, ilícito e culpável. (CASARA, 2014, p.
69)

O juiz deve analisar a proporcionalidade da custódia, a necessidade da prisão cautelar.
A proporcionalidade traz a ideia de correspondência entre meios e fins, entre as partes e o
todo, e qualquer medida do Estado que fere direitos fundamentais deve ser analisado a partir
deste princípio, que se subdivide em três princípios parciais: princípio da adequação, princípio
da necessidade e princípio da proporcionalidade em sentido estrito. Estes subprincípios
devem se dar de forma sucessiva e cumulativa. Somente após a análise destes princípios
parciais perante o ato é que se pode dizer que está de acordo com a proporcionalidade,
adequação e necessidade.
Assim, se os dados concretos indicam a probabilidade de não haver pena privativa de
liberdade ao término do processo, não há que se falar em prisão preventiva, mesmo diante
de um risco processual extremo. Aqui, só poderão ser aplicadas as medidas processuais
alternativas à prisão cautelar, para que não haja violação do princípio da proporcionalidade.
Desse modo, observa Casara, diante do princípio da proporcionalidade:
[...] o princípio da proporcionalidade, não raro, tem sido utilizado para justificar
decisionismos, ou seja, a vontade/capricho do julgador tem aparecido em
grande número de decisões travestido de proporcionalidade, de ponderação
entre os valores na causa (assim, por exemplo, justifica-se uma prisão
cautelar pela necessidade de se garantir o interesse abstrato da sociedade –
ou o valor segurança pública – que deve se sobrepor aos interesses
concretos do réu). (CASARA, 2014, p. 66).

A afirmativa acima trazida por Casara se confirmam pelos próprios dados oficiais. As
prisões provisórias no Brasil chegam perto da metade da população carcerária, ou seja,
presos sem condenação estão sendo encarcerados sem respeito à presunção de inocência.
Afinal, o processo penal é gravemente afetado pela cultura histórica do país. No Brasil,
segundo Casara “essa cultura se projeta na formação de um imaginário autoritário, de uma
cultura que acredita no uso da força, em detrimento do conhecimento, como forma de
solucionar os mais diversos problemas sociais” (CASARA, 2014, p. 9).
Portanto, este trabalho, ao analisar as decisões o Tribunal de Justiça visa, em primeiro
lugar, verificar se elas atendem aos pressupostos processuais neste tópico elencados, mas
também analisar outros elementos que compõem a própria estrutura da decisão que nos
permitam avaliar, inclusive, como se projeta este imaginário autoritário sobre o judiciário
capixaba.
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3. Metodologia
Em virtude das questões propostas neste trabalho e do tipo de objeto investigado, foi
realizada uma pesquisa de métodos. Este tipo de metodologia, segundo Creswell e Plano
Clark (2011), envolve a conjugação, em um mesmo desenho de pesquisa, de técnicas,
quantitativas e qualitativas para coleta e análise dos dados. Para Paranhos, et. al., “o
pressuposto central que justifica a abordagem multimétodo é o de que a interação entre eles
fornece as melhores possibilidades analíticas”. (2016, p. 391)
Neste sentido, a análise das decisões judiciais ora investigadas foi realizada tanto a
partir de critérios objetivos de ordem quantitativa, como a partir de critérios. Mais do que isso,
os dados de caráter quantitativo foram utilizados como base de informação para direcionar a
pesquisa qualitativa, assim como, a partir de técnicas qualitativas foram criados indicadores
quantitativos.
Como já dito, trata-se de uma pesquisa documental realizada com a totalidade dos
acórdãos proferidos no julgamento de habeas corpus entre os meses de julho e dezembro de
2013.3 Todas as decisões foram coletadas a partir do sistema de busca do portal eletrônico
do TJES. Inicialmente, destacam-se duas questões: 1) as decisões monocráticas do órgão
foram excluídas da análise, pois pretendia-se analisar as decisões colegiadas proferidas; e 2)
foi priorizada a análise qualitativa das decisões que denegaram habeas corpus por ser este o
objetivo geral da investigação.
No período, foram encontrados 681 acórdãos que cumpriam os requisitos acima
mencionados. No entanto, outros critérios de exclusão foram aplicados: 1) decisões com
análise prejudicada; 2) habeas corpus que não foram conhecidos por supressão de instância
ou reiteração do pedido; 3) acórdãos cujo inteiro teor do acórdão não está disponível no Portal
TJES ou que apresentavam somente a parte dispositiva por erro de alimentação; 4) decisões
sobre habeas corpus impetrados com vistas a garantir a progressão de regime. Após a
aplicação destes critérios, restaram os 663 acórdãos que foram submetidos à análise.
A pesquisa foi realizada por uma equipe composta por um professor coordenador
vinculado ao Mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV/ES), um
professor colaborador, uma aluna de mestrado e seis alunos(as) do curso de graduação em
Direito da mesma instituição.4

3

Ressalte-se que neste período já estava vigente o novo regime das prisões preventivas de 2011,
citado no início deste artigo, mas ainda não estava em funcionamento o Projeto Audiências de Custódia,
implementado em 22 de maio de 2015 pela resolução nº 13 de 2015 do TJES.
4
Gostaríamos de agradecer as(os) alunas(os) Rovena Furtado Amorim, Amanda Segato Machado de
Oliveira, Larissa Lima Carneiro Saibert, Leandro Mascarenhas Vasconcellos, Tiago Aguiar Vilarinho,
Vinicius Brioschi Silva e Karolyne Doring Semedo pela contribuição na realização desta pesquisa.
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A primeira etapa da investigação constituiu-se de um levantamento preliminar com a
intenção de verificar a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão bem como para que
fosse possível estabelecer parâmetros equivalentes de análise para toda a equipe de
pesquisa.
Em seguida, foi criado um formulário interno, de uso da equipe, para a análise dos
acórdãos. Nele eram contidos dados gerais sobre a decisão (denegação/condenação), sobre
as câmaras do TJES, desembargadores, representação do paciente, parecer da Procuradoria
de Justiça, comarca de origem, tipo penal envolvido, uso de jurisprudência e referências da
doutrina, bem como os elementos que caracterizadores dos fundamentos da decisão. Esta
análise contou com indicadores quantitativos e qualitativos.
Em virtude da forma de estruturação deste artigo, nos tópicos a seguir serão
priorizados os indicadores quantitativos. Dividiremos a sistematização dos dados em duas
partes: a primeira para avaliar as características e dinâmicas dos acórdãos judiciais e a
segunda para avaliar sua fundamentação.
4. As características e dinâmicas dos acórdãos proferidos pelo TJES
Dos 663 habeas corpus analisados, constatamos que 544 tiveram a liberdade não
concedida, o que representa um quantitativo de 82%, sendo 292 referentes a primeira Câmara
Criminal do TJES e 252 da segunda Câmara Criminal. Assim, apenas 16,7% dos habeas
corpus impetrados tiveram a liberdade concedida, sendo 91 da primeira Câmara Criminal e
111 da segunda Câmara Criminal. O restante 1,3% referem-se ao encaminhamento à prisão
domiciliar e a múltiplos réus, na qual a liberdade foi concedida para uns e não concedida para
outros.
TABELA 1 – Concessão x denegação de liberdade na Primeira Câmara Criminal
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJES
Liberdade concedida
91
Liberdade não concedida
292
Múltiplos Réus – Liberdade
2
concedida para um(ns) e não
concedida para outro(s)
Encaminhado à prisão domiciliar
2
TOTAL DE ACÓRDÃOS
387
PROFERIDOS

23,51%
75,45%
0,52%
0,52%
58,37% (dos 663
analisados)
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TABELA 2 – Concessão x denegação de liberdade na Segunda Câmara Criminal
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES
Liberdade concedida
20
Liberdade não concedida
252
Múltiplos Réus – Liberdade
concedida para um(ns) e não
3
concedida para outro(s)
Encaminhado à prisão domiciliar
1
TOTAL DE ACÓRDÃOS
PROFERIDOS

276

7,25%
91,30%
1,09%
0,36%
41,63% (dos 663
analisados)

TABELA 3 – Total de concessões e denegações de liberdade
TOTAL GERAL - CÂMARAS CRIMINAIS DO TJES
Liberdade concedida
111
Liberdade não concedida
544
Múltiplos Réus – Liberdade
concedida para um(ns) e não
5
concedida para outro(s)
Encaminhado à prisão domiciliar
3
TOTAL DE ACÓRDÃOS
663
PROFERIDOS

16,7%
82,0%
0,8%
0,5%
100%

Estes números já indicam uma vocação desta Corte para a denegação da liberdade,
sobretudo em atenção ao percentual de 91,30% de denegações na Segunda Câmara
Criminal. Isso reitera uma impressão comum entre advogadas e advogados do Estado,
identificada ao longo da pesquisa, de que esta câmara é muito mais tendente à denegação
de pedidos da defesa e, por isso, apelidada de “câmara de gás”.
O segundo dado relevante diz respeito à forma dos julgamentos colegiados. A
organização dos Tribunais como órgãos colegiados visa assegurar maior pluralidade de
pontos de vista. Todavia, identificou-se que 98% dos acórdãos foram julgados por
unanimidade, enquanto em apenas 10 processos houve decisão com voto divergente.
Este dado isolado poderia indicar uma certa unidade de pensamento entre os
membros das Câmaras criminais. No entanto, quando os associamos às informações sobre
as datas de julgamento e número de decisões proferidas por dia, outra possibilidade
interpretativa surge.
As decisões de todos os 663 acórdãos aqui analisados foram proferidas em apenas
23 sessões de julgamento. Deste modo, a média foi de 28,8 decisões por sessão de
julgamento, sendo o máximo de 53 e o mínimo de 12 em um único dia. Considere-se ainda
que estas sessões não eram destinadas exclusivamente ao julgamento dos casos aqui
analisados, portanto estes números ainda são sub-representativos. Neste sentido, a equipe
percebeu, em muitos casos, uma sistemática de julgamento “em bloco”, com poucos debates
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entre o relator e demais desembargadores, fazendo com que a dinâmica, na prática, fosse
muito mais de julgamentos monocráticos do que colegiados.5
Com relação aos pareceres da Procuradoria de Justiça, dos 663 habeas corpus
analisados, em 364 não constavam referência aos pareceres. Nos demais casos, em 280 os
pareceres foram contrários à concessão de liberdade e em apenas 19 foram favoráveis.
Constatação esta que pode ser um forte indicador de que o órgão não atua nestes casos
como “protetor da lei”, mas efetivamente como órgão pró-condenação.
Quanto aos acórdãos que não mencionam os pareceres, não foi possível identificar se
houve falha no relatório ou se realmente não houve parecer por parte deste órgão. Segundo
jurisprudência do STF, os autos podem ir conclusos ao relator mesmo sem o parecer do
Ministério Público, caso este não se manifeste no prazo de dois dias:
O Ministério Público é senhor dos seus atos. De modo que até pode não se
manifestar nos autos. É, aliás, o que consta do Decreto-Lei nº 552/69, cujo
art. 1º, caput, contempla a obrigatoriedade de concessão de vista dos autos
de habeas corpus ao Ministério Público. No § 1º do art. 1º, prevê que,
assegurada a possibilidade de intervenção do Ministério Público, mediante
vista do processo, e transcorrido in albis o prazo assinalado para tanto, o
pedido de writ pode ser julgado independentemente de o Ministério Público
ter-se manifestado. (STF - HABEAS CORPUS : HC 91437 PI. 27 de julho de
2007. CEZAR PELUSO, relator).

Dentre os 19 casos em que a Procuradoria de Justiça foi favorável à concessão de
liberdade, em 11 deles foi concedida liberdade pelos juízes. Em dois casos, os habeas corpus
se tratavam de múltiplos réus, e a liberdade foi concedida a um deles. Porém nos 6 restantes
(31,5%) a ordem foi denegada.
Por outro lado, dentre os 280 casos em que a Procuradoria de Justiça se manifestou
contra a concessão de liberdade, em apenas 14 deles (5% dos casos) os desembargadores
decidiram em sentido contrário ao parecer e concederam a liberdade. Em dois casos havia
dois réus e a liberdade foi concedida a apenas um deles, em um caso houve encaminhamento
à prisão domiciliar, e nos 263 casos restantes (94%) manteve-se a prisão.
Acerca disto, alguns destaques podem ser feitos. Em primeiro lugar verifica-se a forte
tendência da Procuradoria em opinar pela manutenção da prisão. Porém, além disso, a
resposta dos desembargadores se mostra muito distinta a depender do direcionamento do
parecer. Quando o parecer é pela denegação da liberdade, o Tribunal de Justiça tende a
segui-lo em 94% dos casos, porém, nos poucos casos em que há opinião pela revogação da
prisão, este índice cai para 58%, reforçando a forte tendência da Corte na manutenção do
encarceramento.

5

Não custa ainda indicar que, conforme é notoriamente sabido entre os advogados locais, os
desembargadores “trocam” votos antes das sessões de julgamento, de forma a já chegarem em sessão
com um consenso pré-definido sobre a decisão.
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Com relação à representação do paciente, em 31,7% dos casos a representação foi
feita pela Defensoria Pública e em 67,7% por advogado particular. Apesar do habeas corpus
ser um remédio constitucional que não exige forma preestabelecida nem representação por
advogado, em apenas 4 casos o próprio réu apresentou sua demanda.
Não foi constada diferença substantiva entre a concessão e denegação dos habeas
corpus quando a representação foi feita por advogado particular ou defensor público. Na
primeira situação houve denegação do pedido em 82,1% dos casos e na segunda em 81,5%.
Em todas as 4 situações em que não houve representação do paciente, o pedido foi
denegado.
Importa considerar agora os tipos penais envolvidos nas atribuições de práticas
criminosas aos pacientes dos pedidos de habeas corpus. Deve-se considerar inicialmente que
em 214 casos (32,2%) houve a tipificação por mais de um crime ao mesmo tempo. Deste
modo, o número de tipificações encontradas foi maior que o número de acórdãos analisados,
totalizando 910 tipificações. A Tabela 4 destaca os tipos penais com mais de 10 ocorrências
nos julgamentos, por tipo de resultado de julgamento, se a liberdade foi concedida, não
concedida, se era caso de múltiplos réus havendo concessão para um(ns) e não para outro(s),
ou se houve encaminhamento para prisão domiciliar.
TABELA 4 – Tipos penais x resultados dos julgamentos. Casos com mais de 10 ocorrências.
CRIME

Liberdade
concedida

Liberdade não
concedida

Múltiplos Réus

Encaminhado
à prisão
domiciliar

Tráfico de drogas ( Art. 33,
Lei 11.343)

23 (8,8%)

236 (90,4%)

1 (0,3%)

1 (0,3%)

Associação para o tráfico
(Art. 35, Lei 11.343)

7 (5,0%)

129 (92,8%)

1 (0,7%)

2 (1,4%)

Homicídio qualificado (Art.
121 §2º, CP)

8 (9,5%)

77 (90,5%)

-

-

Roubo com emprego de
arma e ou concurso de
pessoas (Art. 157 §2, CP)

7 (14,0%)

43 (86,0%)

-

-

Homicídio qualificado
tentado (Art. 121 §2º c/c
14, CP)

12 (28,0%)

30 (72,0%)

-

-

Porte ilegal de arma de
uso permitido (Art. 14 Lei
10.826)

14 (36,0%)

24 (61,5%)

1 (2,5%)

-

Roubo (Art. 157, CP)

4 (12,5%)

28 (87,5%)

-

-

Homicídio simples tentado
(Art. 121 c/c 14, CP)

4 (16,6)

20 (83,4%)

-

-

Furto qualificado (Art. 155
§4, CP)

3 (13,0%)

20 (87,0%)

-

-
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Associação criminosa (Art.
288, CP)

1 (5,0%)

16 (80%)

2 (10,0%)

1 (5,0%)

Homicídio Simples (Art.
121, CP)

3 (15,7%)

16 (84,3%)

-

-

Furto Simples (Art. 155,
CP)

4 (23,5%)

13 (76,5%)

-

-

Posse irregular de arma
(Art. 12, Lei 10.826)

3 (17,6%)

14 (82,4%)

-

-

Lesão corporal em
violência doméstica (Art.
129, §9, CP)

6 (42,8%)

8 (57,2%)

-

-

Receptação (Art. 180, CP)

4 (28,5%)

10 (71,5%)

-

-

-

10 (100%)

-

-

Corrupção de menores
(Art. 244-B, Lei 8.069)

Os crimes com menor expressividade numérica são os de Tortura (art. 1º, Lei nº 9.455)
e Uso de drogas (art. 28, Lei nº 11.343), com 4 ocorrências cada, representando 0,6% cada
um sobre o total de crimes cometidos; Extorsão (art. 158,CP), Estupro Tentado (art. 213 c/c
art. 14, II, CP), Roubo com emprego de arma e ou concurso de pessoas tentado (art. 157, §2º
c/c art. 14, II, CP), com 1 ocorrência cada, representando 0,1% do total de tipos penais
identificados.
Com mais ocorrências foram identificados os crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, Lei
11.343), com 261 casos (39,3% do total de tipificações); Associação para o Tráfico (art. 35,
Lei. 11.343), com 139 ocorrências (20,9%); Homicídio qualificado, com 85 casos (12,8%) e
Roubo com emprego de arma e/ou concurso de pessoas, com 50 ocorrências (7,5%).
Deste modo, verifica-se como os crimes relacionados com a Lei de Drogas (11.343)
representam um total de 60,2% das tipificações encontradas. Se somados todos os casos de
tipificações por homicídio, nas suas diversas modalidades, o total de tipificações fica em 178
casos, representando 19,5% das ocorrências, um percentual bastante inferior.
A quantidade de ocorrências é um indicativo muito maior da ação seletiva das polícias
do que da própria ação do Tribunal de Justiça. Por outro lado, a forma como estes delitos são
julgados em comparação com os outros demonstra que os desembargadores apenas
reforçam a estratégia criminalizante iniciada pela base do sistema de justiça criminal.
Além de serem os tipos penais com maior número entre os julgamentos analisados,
os crimes da Lei de Drogas são aqueles que apresentam as maiores taxas de denegação de
habeas corpus, sendo de 90,4% para o crime de tráfico de drogas e de 92,8% para o crime
de associação para o tráfico. Em outras palavras, a chance de ter a prisão provisória revogada
quando a acusação envolve estes delitos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo é de apenas
8,4%, na média combinada dos artigos 33 e 35.
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Nestes casos, apenas o crime de homicídio qualificado apresenta um índice tão alto
de denegação da ordem quanto o de tráfico de drogas, apresentando uma rejeição de 90,5%
– ainda que seja importante destacar que foram apenas 85 casos em que o crime de homicídio
qualificado foi mencionado. O único crime que não possui nenhuma ocorrência de concessão
de liberdade é o de Corrupção de menores (art. 244-B, Lei nº 8.069) – a liberdade foi rejeitada
em todos os 10 casos, representando a denegação da ordem para 100% dos réus.
Após estas análises quantitativas acerca da caracterização e dinâmica destas
decisões judiciais, será iniciada a análise da fundamentação dos acórdãos e das razões para
a denegação dos pedidos de habeas corpus para revogação de prisões preventivas.
5. A fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Com relação à fundamentação das decisões, a coleta de dados se dividiu em duas
partes. Na primeira, buscou-se levantar elementos que auxiliariam a compreender o grau de
aprofundamento e o direcionamento teórico e jurisprudencial destas decisões, quais sejam: o
uso de referenciais teóricos (conhecidos como “doutrina” no campo jurídico), o uso de
referências a decisões de Tribunais, e a presença de justificativa para a não adoção de
medidas cautelares diversas da prisão na forma do Código de Processo Penal.
Na segunda parte a coleta teve um viés qualitativo, ainda que registrado em
indicadores quantitativos, com vistas a compreender a fundamentação das decisões. Buscouse identificar a presença fundamentos jurídicos das prisões preventivas, notadamente os
quatro itens previstos na legislação processual penal (art. 312, CPP): a garantia da ordem
pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia de
aplicação da lei penal.
Quando identificado cada um destes quatro fundamentos para a denegação dos
habeas corpus a análise buscou verificar o tipo de fundamentação utilizada: se houve
fundamentação baseada em argumentos ou provas concretas, fundamentação abstrata ou se
não houve fundamentação.
Para considerar que houve “fundamentação baseada em provas ou argumentos
concretos” a decisão judicial deveria demonstrar, no contexto do caso concreto, as razões
para a denegação. Um exemplo seria o caso de fundamentar a denegação da liberdade pelo
fato do réu ter ameaçado testemunhas do processo, como comprovado em boletim de
ocorrência.
Foi chamadas de fundamentação “abstrata” aquelas razões que se baseavam na
gravidade abstrata do crime sem mencionar o caso concreto – como o caso de dizer que o
crime de tráfico de drogas provoca inúmeros males para a sociedade e, por isso, o réu deveria
permanecer preso – ou aquelas que apenas mencionavam razões específicas sem
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demonstra-las – como dizer que há risco de fuga do réu, sem demonstrar as provas desta
afirmação.
Por fim, considerou-se sem fundamentação aqueles casos que apenas mantinham a
prisão com base em alguma das hipóteses legais sem dizer o motivo.
Deste modo, passando para a análise dos dados, temos os quantitativos referentes ao
uso da chamada “doutrina” e da jurisprudência, como demonstram as tabelas a seguir.
TABELA 5 – Uso de referências de referenciais teóricos do campo jurídico
REFERÊNCIAS À “DOUTRINA”
Não houve referências à
doutrina
Eugenio Paccelli
Douglas Fischer
Guilherme de Souza Nucci
Aury Lopes Junior
Nestor Távora
Rosmar Rodrigues de Alencar
Alexandre de Moraes
Paulo Rangel
Edilson Mougenot
Estevão Mallet
Renato Brasileiro de Lima
Julio Fabbrini Mirabete
Marcellus Polastri
Paula Bajer F. Martins da Costa
Borges da Rosa
Denilson Feitosa
Fauzi Hassan Choukr
Hans Kelsen
Hans-Georg Gadamer
Pontes de Miranda
Rogério Lauria Tucci
Walter P. Costa

568

85,6%

34
20
15
12
10
9
8
7
4
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5,1%
3,0%
2,2%
1,8%
1,5%
1,3%
1,2%
1,0%
0,6%
0,6%
0,6%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

TABELA 6 – Uso de referência à Tribunais
TRIBUNAIS COM JURISPRUDÊNCIA REFERENCIADA NOS ACÓRDÃOS
Não houve referências à Jurisprudência
STJ
TJES
STF
TJMG
TJPE
TJRS
TJMS
TJSP
TJPR
TJDF
TJGO
TJRJ
TJBA
TJSE
TJPA

102
394
198
140
42
25
16
13
10
10
8
8
5
4
4
4

15,4%
59,4%
29,8%
21,1%
6,3%
3,7%
2,4%
1,9%
1,5%
1,5%
1,2%
1,2%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
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TJAM
TJCE
Referência a Cortes Internacionais
TJRO
TRF-3
TJSC
TJPB
TRF-1

2
2
2
1
1
1
1
1

0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

Veja-se primeiro o maciço número de casos em que não há nenhuma referência aos
debates teóricos, nem mesmo às discussões da própria dogmática processual penal. Em
seguida o fato de que a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é a
segunda mais citada, estando a frente até mesmo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não
se buscam fontes teóricas se o próprio Tribunal se autolegitima, o TJES é a fonte prioritária
das suas próprias decisões.
Ainda a fim de complementar essa caracterização inicial das fundamentações, foi
averiguada a informação sobre a justificativa de não aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão. Deve-se lembrar que esta é uma exigência do art. 310, II, do Código de Processo
Penal, no entanto, em 357 decisões (65,6% dos casos) não foi possível identificar essa
justificativa. Apesar de poder haver o argumento de que esta obrigatoriedade de
fundamentação seria do juiz de piso que decretou a prisão, isto se revela como uma grande
falha dos acórdãos, pois o instituto da prisão deve sempre ser visto como medida excepcional
cuja utilização deve ser largamente justificada.
Dando sequência, um dos elementos mais importantes da pesquisa se situa nas
justificativas utilizadas para a denegação dos pedidos de habeas corpus. Neste caso foram
avaliadas as razões de denegação com base nos requisitos do art. 312 do CPP, divididas em
3 tipos.
TABELA 7 – Fundamentação com base na garantia da ordem pública
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
Com fundamentação
baseada em argumentos
172
concretos
Fundamentação abstrata
179
Sem fundamentação
77

40,0%
41,8%
18,2%

TABELA 8 – Fundamentação com base na garantia da ordem econômica
GARANTIA DA ORDEM ECONÔMICA
Com fundamentação
baseada em argumentos
1
concretos
Fundamentação abstrata
0
Sem fundamentação
7

12,5%
0%
87,5%
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TABELA 9 – Fundamentação com base conveniência da instrução criminal
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
Com fundamentação
baseada em argumentos
34
concretos
Fundamentação abstrata
43
Sem fundamentação
43

28,4%
35,8%
35,8%

TABELA 10 – Fundamentação com base na garantia de aplicação da lei penal
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
Com fundamentação
baseada em argumentos
44
concretos
Fundamentação abstrata
33
Sem fundamentação
39

38,0%
28,4%
33,6%

As tabelas mostram índices relevantes de manutenção da prisão preventiva com base
em mera fundamentação abstrata ou mesmo sem qualquer fundamentação, com percentuais
que, somados, foram de 60% a 87,5% daquele tipo de decisão. Mais do que isso, mostra o
amplo uso da fundamentação baseada na garantia de ordem pública. Um tipo bastante
abstrato e que é objeto de controvérsia jurídica, uma vez que é bastante difícil mensurar o
que seja “ordem pública” e como a prisão processual de um indivíduo pode ser necessária ou
suficiente para a sua garantia.
Neste sentido, unindo-se um pressuposto legal já eivado de alta abstração com uma
fundamentação abstrata ou até mesmo ausência de fundamentação, chega-se a uma
situação em que os elementos jurídicos e racionais de justificação das decisões são
amplamente ausentes.
Isso se verifica também quando analisados os fundamentos utilizados que fogem à
literalidade do art. 312 do CPP ou que servem como complementos a estes argumentos.
Desta forma, duas tabelas foram criadas: uma para o uso dos argumentos gerais e outra com
argumentos específicos com relação à gravidade abstrata do tipo penal.
Tabela 11 – Fundamentos gerais utilizados
FUNDAMENTOS GERAIS*
Não há falta de motivação da decisão que decretou a
preventiva
Gravidade concreta do crime
Gravidade abstrata do crime (tipo penal)
O réu representa perigo para a sociedade
Faz referência ao passado delinquente do réu (está
respondendo a processo, "passagem pela polícia",
"passagem pela infância e juventude", etc) - Casos em que
não houve menção à reincidência
Existência de flagrante
Réu reincidente (com condenação anterior / art. 63 CP)
Risco de fuga (com argumentos/provas concretos)

168

30,8%

141
123
120

25,9%
22,6%
22,0%

104

19,1%

41
40
26

7,5%
7,3%
4,7%
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Comoção popular sobre aquele crime
16
2,9%
Aumento da criminalidade (ou daquele crime) no município
15
2,7%
Ameaça a testemunhas (abstrato)
14
2,5%
Possível pena futura (Ex.: a pena do crime é alta)
13
2,3%
Não possui residência fixa no distrito de culpa (comarca
12
2,2%
processante)
Ausência de emprego fixo
12
2,2%
Confissão do réu
12
2,2%
Desprezo pela lei e/ou pela ordem
8
1,4%
Risco de fuga (abstrato)
6
1,1%
Ameaça a testemunhas (com argumentos/provas
5
0,9%
concretas)
Aumento da criminalidade (ou daquele crime) no Estado
2
0,3%
Aumento da criminalidade (ou daquele crime) no País
1
0,1%
* - Os percentuais desta tabela são referentes ao número de habeas corpus denegados

Tabela 12 – Fundamentos baseados no crime praticado
FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
Foi crime de tráfico de drogas
112
20,5%
Foi crime de homicídio
43
7,9%
O crime foi praticado com violência ou
42
7,7%
grave ameaça
Foi crime cometido em concurso de
42
7,7%
agentes
O crime foi praticado com arma de fogo
33
6,0%
Foi crime de roubo
25
4,5%
Autor do crime faz parte do "crime
15
2,7%
organizado"
O crime foi praticado em quadrilha
12
2,2%
O crime é hediondo
8
1,4%
* - Os percentuais desta tabela são referentes ao número de habeas corpus denegados

A Tabela 12 indica o número e o percentual de julgados de Habeas Corpus em que o
magistrado relator se valeu dos elementos constitutivos ou características do fato típico para
justificar a manutenção da prisão preventiva. Podemos observar que, em se tratando de crime
de Tráfico de Drogas, em 20,5% das denegações o fato de o crime praticado ter sido “crime
de tráfico de drogas” foi usado pelo relator como fundamento para manutenção da prisão
preventiva.
No período houve 395 Habeas Corpus julgados contra às acusações de Tráfico de
Drogas e Associação ao Tráfico, com um total de 365 denegações. Nessas 365 denegações,
em 112 julgados (30,7%) o relator se valeu singelamente do argumento de que foi praticado
“crime de tráfico de drogas” para a manutenção da prisão preventiva. Há nesta prática um
flagrante desrespeito ao art. 312 do Código do Processo Penal, que determina que a
fundamentação para decretação da prisão preventiva deve estar baseada na necessidade da
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal.
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TABELA 13 – Denegados em razão da gravidade abstrata do crime com mais de
5 ocorrências
DENEGADOS EM RAZÃO DA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME*
Tráfico de drogas (Art. 33
72
58,5%
Lei 11,343)
Associação para o tráfico
39
31,7%
(Art. 35, Lei 11.343)
Homicídio qualificado (art.
17
13,8%
121, §2º, CP)
Roubo com emprego de
arma e ou concurso de
7
5,6%
pessoas (Art. 157 §2, CP)
* - Os percentuais são relativos aos 123 habeas corpus denegados por tal fundamento.

A tabela mostra, dentre os acórdãos que apresentaram a “gravidade abstrata do tipo
penal”, quais foram os crimes mais cometidos. Percebe-se que os dois primeiros colocados
na tabela são crimes que envolvem a Lei de Drogas (tráfico e associação para o tráfico), que,
somados, totalizam 111 denegações de habeas corpus, ou seja 90,2% do total dos acórdãos
que utilizaram a “gravidade abstrata do crime” como fundamento envolvem ao menos um
crime relacionado com a “questão das drogas”.
Deste modo, percebe-se que os crimes da Lei de Drogas são tomados, em um grande
número de casos, como crimes graves em si mesmos, sem considerar se a conduta do agente
exige prisão ou não. O simples ato de compra e venda de substâncias ilícitas é tomado pelos
desembargadores como a raiz de muitos dos males da sociedade.
Isso fica mais claro quando destacamos passagens dos acórdãos como as que
seguem:
(...) vale dizer que o crime de tráfico de drogas, bem como de associação,
vêm se tornando prática corriqueira, gerando, inclusive, diversos outros
ilícitos penais graves, produzindo intranquilidade e insegurança na
população, de modo que a prisão cautelar é necessária para não gerar o
sentimento de impunidade na sociedade.
Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das
drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do iniciado
ainda é necessária para a garantia da ordem pública e da paz social.
Ademais, importante trazer à baila que, as consequências trágicas da droga
tem causado grande revolta na sociedade Ecoporanguense, que se sente a
mercê da criminalidade. Por tais razões, caso fosse concedida a liberdade
provisória para o denunciado, iria, sem dúvidas, trazer à sociedade, um
sentimento de impunidade, com o consequente descrédito à justiça.
A liberdade do paciente gerará um descrédito social na ação da justiça,
abalando o prestígio e a segurança da atividade jurisdicional.

Estes dados demonstram que há um tratamento diferenciado por parte do Tribunal de
Justiça do Espírito Santo, para pior, com relação aos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico de drogas. Desta maneira, fica exposto de maneira objetiva o discurso em torno
dos males causados pelo comércio de drogas é tomado pelo TJES como verdade objetiva
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que orienta um número considerável de suas decisões – basta perceber que em todas as
tabelas em que os tipos penais foram analisados, aqueles relacionados à Lei de Drogas
sempre estiveram no topo das ocorrências em termos de argumentos para manter as prisões.
Todavia, diante da ausência de argumentos concretos, pesquisas científicas ou outros
textos que sustentem estas razões, podemos inferir que não passam de fundamentos
baseados no senso comum – mesmo que tratemos de um “senso comum teórico dos juristas”
(WARAT, 1994). Esta também é uma das razões pelas quais também entendemos que o
TJES também é bastante permeável aos argumentos que giram em torno de um “discurso da
impunidade”.
6. Considerações finais: o discurso da impunidade e a lógica do encarceramento
Nos últimos 15 anos o Espírito Santo experimentou um aumento significativo de sua
população carcerária, notadamente a partir de 2003 com o início do governo de Paulo
Hartung. Nos oito anos deste governo o Estado sofreu uma reviravolta. Houve avanços
consideráveis em termos macroeconômicos, as crises econômicas e administrativas foram
sanadas e o Estado conseguiu se adequar às reformas neoliberais que há duas décadas
vinham sendo implementadas no Brasil. Por outro lado, os índices de homicídios de jovens
chegaram ao nível mais alto da história capixaba, a população carcerária cresceu 3,34 vezes
(alcançando 340,39 presos por 100 mil habitantes em junho de 2010), o número de negros e
pardos encarcerados chegou a 77,87% em dezembro de 2010, e todo o sistema penitenciário
se tornou um grande negócio explorado por um pequeno aglomerado de empresas privadas.
Em pesquisa anterior (RIBEIRO JUNIOR, 2012) demonstramos como, de maneira
bastante semelhante ao que foi diagnosticado por Wacquant (2001, 2007, 2012) na realidade
estadunidense, estas reformas econômicas vieram acompanhadas de seu correlativo braço
criminalizante.
Neste sentido, as reformas ocorridas durante o governo Hartung foram aquilo que
possibilitou que o Espírito Santo pudesse cumprir o seu papel na hipertrofia do Estado penal
como complemento necessário à atrofia do Estado social que a população brasileira em geral
já vinha experimentando. Desde então foi possível verificar no Estado os processos chamados
por Wacquant (2001, 2007, 2012) de encarceramento em massa e criminalização da pobreza.
Todavia, acerca do reconhecimento deste processo, duas questões merecem
destaque, uma de natureza acadêmica e outra atrelada ao discurso comum. No primeiro caso,
os setores acadêmicos do Espírito Santo que reconheciam o encarceramento em massa
como realidade atrelaram estes fluxos de aprisionamento a políticas implementadas e levadas
adiante pelo Poder Executivo, ao passo que o papel do Poder Judiciário havia sido relegado
a um segundo plano. No segundo caso, percebe-se que no discurso comum o
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hiperencarceramento não é um problema central – só é pensado desta maneira em situações
de crise penitenciária – ou nem é visto como realidade na medida em que o discurso vigente
é o da impunidade.
Assim, mesmo com uma população carcerária em crescimento exponencial, ainda
repete-se sempre a ideia de que “o Brasil é o país da impunidade” e de que “a polícia prende
e o judiciário solta”. Todavia, pesquisas como a que ora apresentamos nos ajudam a
desmistificar estes dois pontos.
Inicialmente, pôde-se perceber que muito longe de servir como garantidor dos
princípios democráticos e do Estado de Direito, o Judiciário reforça uma lógica punivista que
se espalha pela sociedade, mas que encontra eco no Sistema de Justiça Criminal. Isso pode
ser percebido tanto no elevado índice de denegações de pedidos de habeas corpus como na
ausência de cumprimento da própria legislação processual penal, tal como percebido nas
análises da fundamentação das decisões.
Todavia, mesmo com todos estes indicadores, ainda subsiste o discurso da
impunidade como determinante para a imagem construída socialmente em torno do sistema
penal. Um discurso que, pelo que foi identificado na pesquisa qualitativa, permeia o próprio
discurso dos desembargadores para a manutenção das prisões processuais, como fica
expresso, a título de exemplo, nestas passagens dos acórdãos que seguem:
Vale ainda acrescentar que a Comunidade de Cariacica não suporta mais
viver à mercê da ação desenfreada dos mais variados criminosos. A liberdade
do paciente fomentará a crença de que nesta Comarca não existe Justiça e
de que aqui campeia a impunidade. A Comunidade de Cariacica agoniza por
Justiça. (grifo nosso)

(...) vale dizer que o crime de tráfico de drogas, bem como de associação,
vêm se tornando prática corriqueira, gerando, inclusive, diversos outros
ilícitos penais graves, produzindo intranquilidade e insegurança na
população, de modo que a prisão cautelar é necessária para não gerar o
sentimento de impunidade na sociedade. (grifo nosso)
A liberdade do paciente gerará um descrédito social na ação da justiça,
abalando o prestígio e a segurança da atividade jurisdicional.

Estes trechos se tornam representativos de um efeito perverso do discurso da
impunidade. Ao incorporá-lo como verdade, os desembargadores constroem a narrativa de
suas próprias decisões como determinantes para a garantia da segurança pública – ou “ordem
pública, na expressão normativa – e já parte do suposto que a ação mais acertada é a de
manter a prisão. Desta forma, é necessário um esforço enorme para conseguir superar todas
estas barreiras e conseguir a revogação de uma prisão preventiva.
Todavia, ao assumir este papel, o Judiciário se torna um braço, “que quase nunca se
rebela” conforme expressão de Foucault, de uma política de hiperencarceramento e de
criminalização da pobreza que funciona como dispositivo de controle social de massas.
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1. Cultura policial e seletividade: Uma análise do controle policial sobre uma
adolescência segregada
Pensar a cultura policial é refletir sobre um modelo racista, punitivo e genocida
que elegemos para combate da criminalidade, sobretudo em uma sociedade excludente
e rigidamente marcada por um contexto de violência e civilidade restrita.
Ao longo da pesquisa, o trabalho de campo foi realizado em um ambiente que
possibilitou circular entre os universos da polícia civil1 e da polícia militar através da
observação não participante. Por questões óbvias, a polícia da qual a pesquisa de
campo se aproximou foi a militar, diante da sua atuação ostensiva. A PM2 é o corpo
responsável pelo policiamento ostensivo, tem como modus operandi a necessidade e
visibilidade dos agentes policiais fardados (LEMBGRUBER; MUSUMECI; CANO, 2003).
A DPCA permite o contato com os policiais militares de diversos batalhões que
atuam de forma ostensiva na Região Metropolitana do Recife, visto que funciona como
uma “central” onde os adolescentes acusados de praticarem ato infracional são
encaminhados. Ademais, como o corpo de policiais responsáveis pelas quatro turmas
na delegacia é composto por policiais civis, foi possível acompanhar a rotina daquele
lugar. Esse contato com as duas corporações foi de grande relevância para a construção
desse tópico.
A possibilidade de acompanhar a atuação das duas instituições que compõem o
Sistema de Justiça Criminal permitiu visualizar a ideia de responsabilização dos
adolescentes sempre atrelada aos discursos punitivos, os quais emergem de um
contexto em que os agentes percebem suas respectivas funções de combate à
criminalidade como “enxugar gelo”, diante de uma suposta ‘brandura das legislações” e
de um Judiciário que incita a impunidade, marcado por jargões como “a polícia prende
e o Judiciário solta”.
Nesse sentido, pensar sobre os discursos punitivos remete à necessidade de
compreender o comportamento desses agentes a partir de como os policiais enxergam
o mundo social, e como se enxergam nele, ou seja, a compreensão da polícia a partir
do que Robert Reiner (2004, p.131-132) chama de “cultura policial”. Conforme expõe o

O corpo interno da delegacia é composto por agentes da polícia civil.
Art. 144 - § 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem,
ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares. § 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação
da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil. § 6º As polícias militares e corpos de
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as
polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
1

2
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autor, a cultura da polícia não se limita às atitudes da mesma, mas amplia-se para um
conjunto de valores, símbolos e práticas que emergem diante das situações concretas
e que apesar de modeladas pelas pressões e elementos sociais e pelas solidificações
de sua história, não são necessariamente definidas por elas.
Reiner (2004) aponta que a compreensão de tais diretrizes é também se
debruçar sobre as variantes particulares, chamadas de subcultura, que seria uma
distinção no interior da cultura policial geral. Entretanto, para efeitos metodológicos de
análise, chamaremos apenas de cultura policial.
Dessa forma, a representação do que se constitui como cultura policial é um
interessante instrumento analítico para pensar o processo de suspeição da polícia e o
universo de arbitrariedades que se cria em volta do suspeito e a quem mais essa
categoria atinge, sobretudo, o adolescente. A cultura policial é importante para analisar,
inclusive, os mecanismos de violência que se legitimam sobre determinados grupos
sociais. Nesse sentido, considerar elementos raciais, em um contexto como o Brasil, é
de suma importância para tal compreensão.
É certo que a imprecisão legislativa e doutrinária, assim como a ausência de
controle externo efetivo das atividades policiais são elementos que contribuem para a
ausência de limites no exercício do poder polícia (MUNIZ; PROENÇA, 2007, p.161).
Principalmente, diante de um cenário em que o dinamismo da atividade policial é
inserido em uma lógica complexa de pressões e exigências sociais e institucionais.
Rodrigo Ghiringhelli (2014, p.394-395) ao se debruçar sobre a administração da justiça
criminal aponta que em algumas situações os atos ilegais se justificam por uma
necessidade prática de andamento da máquina. Uma série de escolhas que envolve a
atuação rotineira de agentes policiais, escrivães e comissários.
As organizações do sistema de justiça criminal são permanentemente
confrontadas com objetivos múltiplos e muitas vezes conflitantes.
Espera-se que a prisão seja capaz de reabilitar criminosos, ao mesmo
tempo em que estão estruturadas como instituições de segurança; da
polícia se espera que atue no controle do crime, mas que ao mesmo
tempo seja sensível aos direitos dos suspeitos e próxima da
comunidade; juízes e tribunais devem garantir o devido processo legal,
assegurando os direitos dos acusados, e também atuar de forma eficaz
para aplicar a lei em cada caso concreto, de maneira a restringir a
impunidade. A forma como os operadores da justiça criminal lidam com
estes objetivos conflitantes em cada momento é o que, em última
instância, define suas características. (AZEVEDO, 2014, p.395)

Entretanto, para compreender a atuação das instituições que compõem o
Sistema de Justiça Criminal no Brasil, cujas funções se debruçam sobre o controle
político e social, é preciso adentrar em um universo em que se expõe o que “deu errado”
como uma consequência falha desses sistemas, quando na verdade, a rotina aponta
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que essas instituições exercem exatamente as funções pelas quais foram instituídas, e
aqui não me refiro apenas à polícia, mas ao Sistema de Justiça Criminal de modo geral.
Os fenômenos como a superlotação do sistema carcerário e sua respectiva
“crise” com uma série de rebeliões nos presídios de Pernambuco, e o reflexo desse
mesmo cenário no sistema socioeducativo, assim como, a atuação violenta da própria
polícia, sobretudo contra a população negra e periférica, não é uma consequência falha
ou uma exceção na rotina das agências policiais. Mas, uma realidade em que existe
interesse e uma certa legitimação social, solidificada ao longo de séculos, para que as
permanências violentas das nossas instâncias de controle se perpetuem.
Embora esse tipo de raciocínio possa conduzir a uma série de ideias
conspiratórias e abstratas ao ponto de não considerar elementos e tensões específicas,
a atuação brutal (OLIVEIRA, 2011) das nossas instâncias penais, distantes das
prerrogativas minimamente legais, não são casos pontuais ou transitórios no processo
de solidificação do Brasil. As arbitrariedades e as violações escancaradas naquilo que
ANIYAR DE CASTRO (2004) chama de direito penal subterrâneo na América Latina,
aqui no Brasil ganha ainda mais corpo quando pensamos a partir das lentes teóricas do
criticismo racial. A breve hipótese que traçamos aqui é que esse desempenho violento
das agências policiais, principalmente quando direcionadas à população negra não é
uma consequência desviante da atuação, mas resultado do desempenho de um modelo
que na raiz legitima essas ações (KANT DE LIMA, 1997, p.76).
Nesse sentido, a responsabilidade não deve desaguar apenas em quem ocupa
o front de combate da criminalidade. A responsabilização recai, sobretudo, nas elites
judiciais e políticas. Os discursos dos agentes de segurança pública que de certa forma
associam o poder discricionário como consequência das demandas rotineiras ou como
falhas da atuação do Sistema de Justiça Criminal, além de invalidar as dores e as vidas
perdidas pelas mãos do Estado, termina por impedir de compreensão eficaz da atuação
das instituições de controle social. Ademais, impede a abolição ou a construção de
formas mais efetivas e democráticas do modus operandi institucional.
Mas não invalida a necessidade de análise da subcultura policial e das
pressões situacionais [que influem] no poder discricionário dos
policiais. Dizer que as leis que regem o comportamento da polícia são
“permissivas” é apenas sugerir que elas nem mesmo têm o sentido
geral de determinar o policiamento prático (contrariamente à ideologia
legal). Isso deixa uma liberdade muito grande para a cultura policial
moldar a prática policial segundo as exigências do momento (REINER,
2004, p.133).

O que se desenha é uma historicidade marcada desde a constituição das
instituições policiais, na qual os olhares de vigilância e contenção são direcionados
contra a população negra e periférica. Ademais, o próprio descaso e precariedade que
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marca esse universo, principalmente dos agentes policiais, também se reflete nas
permanências que solidificaram a própria instituição, assim com a própria violência das
agências policiais é um dado desde a sua fundação.
Thomas Holloway (1997) também aponta para a existência de uma formação
policial colonial, e que no século XIX se instituiu como uma rede de vigilância e controle
a partir da extensão dos interesses do âmbito privado sobre o público. Em uma forçosa
síntese, quando se pensa sobre a formação das polícias brasileiras, tanto no período
colonial, como no período imperial, o que se observa são forças armadas instituídas
para proteção de interesses das elites hegemônicas. No contexto de formação das
instituições policiais, uma dada classe social fez as regras e criou a polícia para fazêlas serem cumpridas (HOLLOWAY, 1997, p.70).
O deslocamento dos mecanismos de controle privado para o público, mas
sempre costurado pelos interesses de determinados grupos em detrimento da
submissão de outros, e nesse contexto, a questão racial se mostra como um eficaz
mecanismo de controle. “O sistema penal está se deslocando do privado para o público,
controlando escravos, africanos livres, pobres sem patrão, ciganos, mendigos, vadios e
crianças abandonadas para que as ruas da cidade possam servir às crescentes
atividades de comércio e indústria.” (BATISTA, 2003b, p.145)
Ademais, o quadro social era marcado pelo elevado quantitativo populacional
de escravos e alforriados que fugiam do controle privado dos coronéis e seus
funcionários se camuflando entre os homens livres nos centros urbanos (BATISTA,
2003b). Nesse sentido, o processo de vigilância passa a ser institucionalizado em um
cenário em que a polícia se coloca como “o gargalo” dessa rede de controle. As
atividades policiais se voltavam prioritariamente aos delitos como capoeira, os
pequenos furtos, em um cenário inflamado pelos discursos de inferioridade da
população não-branca. Nesse contexto, se configura a representação dos grupos
negros como ameaça ao patrimônio e integridade dos grupos elitistas, configurando a
seletividade do sistema penal. “Em 1850, as prisões permaneciam superlotadas, com
terríveis condições, de pobres e escravos (65% das detenções eram por ofensas à
ordem pública e não crimes”. (BATISTA, 2003b, p.145)
A preocupação dominante da polícia era com os crimes “comuns” de
furto (subtração de bem alheio sem o conhecimento ou a permissão do
dono) e roubo (envolvendo ameaça ou ferimento); ameaças,
desacatos, resistência à prisão; ferimento leve (que causa dor, mas
não dano físico permanente) e ferimento grave (que causa dano físico
permanente à vítima); e vadiagem, mendicância e porte ilegal de armas
(HOLLOWAY, 1997, p.69-70).
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Nesse sentido, a polícia aparece como uma instituição criada em meio aos
interesses e aos acordos das elites brancas, composta por comerciantes brasileiros e
portugueses, perseguindo escravos, protegendo o comércio nos centros urbanos e o as
grandes propriedades rurais. No decorrer dos séculos, a polícia vai se caracterizando,
desde sua fundação, como uma instituição que age como garantidora de uma hierarquia
social pré-definida. Instituída pelos grupos sociais dominantes, desde seus primórdios,
se distancia cada vez mais do que a caracteriza como uma instituição de proteção
social, mas principalmente como instrumento disposto ao uso de interesses particulares.
Nesse contexto, a demanda por punição como instrumento de garantia das
engrenagens de uma sociedade marcada por hierarquias precisava estar sempre em
evidência. Dentro dessa lógica, o que viesse a romper com essa ordem precisava ser
vigiado e punido.
A impunidade criaria um mau exemplo e poderia produzir brechas
maiores no muro invisível da escravidão e nas barreiras invisíveis que
mantinham acuada a ralé não-escrava. Não se invocava o refrão da “
ordem e tranquilidade pública” por razões abstratas, mas porque a
cidade pararia se o nível dessas condições não fosse adequado
(HOLLOWAY, 1997,p.70).

Existem algumas discussões que buscam entender a seletividade do olhar
policial sobre a população negra, sobretudo acerca do emprego exacerbado da violência
sobre esses corpos. Vertentes teóricas justificam a postura violenta da polícia no regime
democrático atual como uma consequência e resquícios advindos do regime ditatorial.
É certo que o resquício do autoritarismo advindo dos períodos do Estado Novo e da
própria ditadura militar ampliaram a margem do poder de atuação das instituições de
controle. Entretanto, o quadro que se coloca em evidência no cenário atual se apresenta
muito mais sólido, com raízes mais profundas que se fossem resultados prolongados de
um regime político.
Seu mérito está em ressaltar que os graves problemas hoje
perceptíveis nas polícias brasileiras têm raízes profundas na nossa
estrutura social e não resultam apenas de “disfunções” ou
desvirtuamentos” causados por este ou por aquele regime político
(LEMGRUBER; MUSUMECI; CANO, 2003, p.54).

Clarissa Nunes Maia (2001, p. 115) afirma que as diretrizes e paradigmas de
modernização da polícia, visando torná-la mais eficaz as demandas daquele contexto
social, era pensada a partir do paradigma ideológico do racismo científico. Nos anos
pioneiros da República, foram adquiridas ferramentas da antropologia criminal como
medição de crânio e identificação datiloscópica para auxiliar no processo de
identificação dos criminosos. Muito embora tais instrumentos tenham tido pouca
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efetividade na prática, esses dados mostram o racismo com elemento marcante da
polícia, desde seus primórdios.
As atividades policiais se desenvolvem no contexto brasileiro, em um cenário
que se configura por dois universos que não dialogam, um universo em que direitos e
garantias constitucionais e legais existem, e onde a própria polícia atua como um
mecanismo de garantia e legitimação desse universo, que é restrito a grupos sociais
específicos. E de modo oposto e perverso, um universo onde se maximiza a ineficácia
das instituições de inclusão, em detrimento da expansão sem qualquer controle
minimamente eficaz da atuação do Sistema de Justiça Criminal, principalmente da
polícia. O único ponto comum, que talvez perpasse entre esses dois universos, seja a
ideia na qual a manutenção da ordem para determinados grupos seja autorizada
socialmente e institucionalmente, legitimando o processo de exclusão e mortificação de
“outros”. Essa ideia de legitimação não é restrita apenas aos que se chama de cultura
policial, mas os discursos de higienização e punição que deságuam sobre os grupos
construídos como violentos e perigosos.
Parcela muito significativa, se não majoritária, da sociedade brasileira
- atravessando todos os estratos sociais – rejeita visceralmente a
noção de direitos universais e divide binariamente os seres humanos
em “cidadãos de bem” (ou “ cidadãos” tout court), merecedores de
direitos, e ‘não-cidadãos”, aqueles que “fizeram por desmerecer’
qualquer espécie de direito ou de proteção legal. Num gradiente de
autoritarismo, essa moral binária pode destituir de cidadania apenas os
delinquentes e suspeitos de delinquência, os grupos socialmente
“desviantes”, ou as “classes perigosas” em seu conjunto
(LEMGRUBER; MUSUMECI; CANO, 2003, p.54).

Quando se volta a compreender as práticas infracionais combatidas pela polícia
contra esses adolescentes, e o universo empírico que legitima sobre eles as
construções de perigo (independente de uma prática efetiva de atos infracionais),
observa-se que tais construções se dão ainda em virtude da proteção dos interesses e
patrimônios dos grupos dominantes.
Nesse sentido, ao categorizar quais são os crimes que compõem a realidade
desses jovens e da própria atuação de combate rotineira da polícia, foram coletados o
quantitativo de atos infracionais no setor administrativo da DPCA, conforme segue:
Gráfico I - Tipo de ato infracional cometido pelos adolescentes encaminhados
para DPCA
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Fonte: Dados gerados pelo pesquisador a partir da coleta feita no setor administrativo da DPCA
entre janeiro e abril 2015.

Observa-se que a atuação policial em um breve comparativo com o exercício
da atividade policial no momento da sua constituição no século XIX, continua voltada
prioritariamente a proteger, sobretudo, os elementos patrimoniais das elites. “Conflitos,
portanto, devem ser minimizados ou quando sua conciliação for impossível, fortemente
reprimidos e extintos, por se constituírem em ameaça potencial a todo o ordenamento
social.” (KANT DE LIMA, 1997, p.82)
Outrossim, ao perceber as áreas de atuação desses agentes, observa-se que
são bairros periféricos, conforme consta nos dados seguintes em que foram
selecionados os 15 (quinze) bairros classificados pela Prefeitura do Recife3 como os
bairros onde há a maior incidência de crimes violentos praticados por adultos, quanto
atos infracionais por adolescentes. Nesse sentido, selecionamos quantitativamente os
casos levados à DPCA no período de Janeiro à Abril de 2015.
Gráfico II–bairros onde ocorreram o ato infracional

3

De acordo com a prefeitura do Recife os quinze bairros responsáveis por 51% dos homicídios em Recife
são: Afogados, Areias, Água Fria, Cohab, Campo Grande, Dois Unidos, Imbiribeira, Ibura, Joana Bezerra,
Jardim São Paulo, Nova Descoberta, Torrões Várzea, Vasco da Gama, Pina. ht
tp://blogs.diariodepernambuco.com.br/segurancapublica/?p=9132, acesso em 06/02/17.
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Fonte: Esse gráfico desenvolvido a partir dos dados disponíveis no sítio
eletrônico da Prefeitura do Recife.
O quantitativo de crimes levado à DPCA entre os meses de Janeiro a Abril
referentes ao município de Recife e toda região metropolitana foi de 2.820. O gráfico
acima é referente apenas a 15 bairros do município do Recife (o município do Recife é
composto por 104 bairros) e equivale ao quantitativo de 690, o que representa
exatamente 20% de todos os atos infracionais cometidos em Recife e Região
Metropolitana. Todos esses bairros são periféricos e, como pode ser verificado no
gráfico seguinte, é ocupado majoritariamente por pessoas negras. Observa-se que, em
quase todos os bairros, a população negra representa mais de 50% do quantitativo da
população inserida nesse contexto de violência.
Gráfico III -Quantitativo da população negra nos 15 bairros do Recife
74,39%
72,41%
69,95%
66,68%
65,53%
61,08%
60,97%
58,28%
56,96%
56,35%

67,33%
65,61%
61,31%
60,67%

40,25%

Fonte: Esse gráfico foi desenvolvido a partir dos dados disponíveis no sítio
eletrônico da prefeitura do Recife.
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Esses dados, apontam os espaços específicos em que as violações ocorrem,
e sobre quais grupos persistem os olhares de vigilância e os excessos da violência
policial.
Nos governos de exceção propriamente ditos, tal violência se estende
aos opositores políticos de todos os estratos da sociedade; nos
períodos “normais’, ela permanece apontada contra seus alvos desde
sempre: os pobres, nos negros, as minorias. (LEMGRUBER;
MUSUMECI; CANO, 2003, p.54)

Kant de lima (1997, p. 85), ao se debruçar sobre a cultura policial, aponta dois
elementos importantes para a compreensão do impacto dessa cultura nas atividades
rotineiras da polícia. A existência dos princípios punitivos do judiciário e de um ethos
militar direcionam a atuação repressiva das atividades cotidianas da polícia sobre as
camadas excluídas.
O pesquisador afirma que a cultura judiciária é consolidada a partir do saber
dogmático situado em níveis superiores e de forte restrição e seletividade, onde o
acesso ao mercado de bens simbólicos, que deve estar disponível a todos, funcionaria
mais a partir de um aspecto simbólico de distinção. Ademais, a cultura judiciária é
estruturada a partir de princípios inquisitoriais, característica das sociedades marcadas
por estruturas de profunda desigualdade, de modo a relacionar os mecanismos de
punição com a explicitação do fato.
O ethos militar marca a polícia em pelo menos dois aspectos negativos: o
primeiro, a subordinação às forças armadas, e o segundo aspecto, seria a manutenção
de uma hierarquia militar e de negação da autonomia que impõe obstáculos na atuação
policial tanto no que tange às funções profissionais, tendo como limite o modus operandi
dos agentes às ordens dos seus superiores.
Ambas tem como objetivo, respectivamente, o combate e o extermínio
do inimigo ou a inexorável punição dos agressores. Em ambos os
casos, duas atitudes inadequadas para o ethos policial, que se deve
ater à interminável e inevitável tarefa de administração dos conflitos
que explicitam na sociedade, sem emitir juízos de valor, a não ser
aqueles necessários para ensejar a aplicação das regras em vigor
(KANT DE LIMA, 1997, p. 86).

Ou seja, a atuação rotineira da atividade policial é marcada pelos anseios
inquisitórios típicos de um dispositivo de controle social, tanto da instituição sobre os
agentes como da própria sociedade. Os agentes são submetidos incisivamente às
demandas de controle e cobrança da própria corporação, o que faz com que eles
assumam uma postura que esteja de acordo com os anseios e a ordem da instituição.
Uma demanda baseada geralmente na produção e em metas, e que termina por afastar
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a instituição de uma atuação mais próxima da sociedade e dentro das diretrizes do
regime democrático.
CONCLUSÃO:
Neste trabalho discutiu-se sobre a atuação das polícias na cidade do Recife
quando da repressão de atos infracionais praticados por adolescentes em conflito com
a lei. Do ponto de vista teórico, percebeu-se a atuação ambígua dessas instituições
(Polícia Militar e Polícia Civil) que lidam de um lado com o descrédito do Poder
Judiciário, dado que todo o material que produz deve ser revalidado, em termos
probatórios, mas deve realizar a repressão e ao mesmo tempo prevenir a prática de
delitos, aproximando-se da comunidade, buscando relações de confiança etc. Situações
absolutamente incongruentes para uma mesma instituição.
Do ponto de vista da atuação dessas instituições, considerando não ser possível
a repressão de todos os atos infracionais que ocorrem na cidade do Recife, termina por
ser seletiva. Restou evidente, a partir dos dados quantitativos coletados, que o tipo de
ato infracional mais praticado é referente a roubo e tráfico de entorpecentes, vinculados
à renda, como se vê; e os bairros onde mais são os adolescentes punidos são da
periferia, cuja população é majoritariamente negra.
Ou seja, há um ethos policial, orientado na busca do adolescente suspeito,
fundamentado no estereótipo de classe e raça. Nenhuma novidade, vez que a atuação
contra o não-cidadão (específico é o mesmo vulnerável de sempre aos olhares de
vigilância violenta e contenção também cruel.
Assim, diferente do que se pensa, o mau desempenho não decorre do
despreparo da polícia, mas um preparo baseado em valores diferentes dos garantidos
constitucionalmente.
Levando em consideração que as práticas racistas se dão desde a primeira
república, quando os escravos alforriados deixavam de ser tutelados pelos seus
senhores e quase que compulsoriamente se tornavam tutelados pelo Estado – nunca
com cuidado, sempre com violência e repressão aos novos “vagabundos” – percebemos
um padrão. O processo de vigilância destinada a adolescentes negros e periféricos,
portanto, marca a repressão de atos infracionais na cidade do Recife.
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INTRODUÇÃO

O Estado Democrático de Direito deve sempre estar a serviço do ser humano,
afinal Estado tem como principal objeto de proteção, a pessoa; de maneira é
incompatível com o Estado Democrático de Direito a minimização de garantias.
Ocorre que um dos instrumentos a que recorre o Estado é ao direito. No caso
do sistema prisional, ao direito penal, o qual tem por tarefa garantir a liberdade de
todos os cidadãos e diminuir a violência na sociedade, entretanto, nos limites
constitucionalmente consagrados, afinal pena não é instrumento de vingança, nem de
combate e erradicação de todas as infrações às leis e mazelas sociais (fazer citações
sobre isso de Estado e direito penal). O direito penal só deve servir para limitar a
violência.
Contudo, diminuir a violência faz com que a prisão prevaleça sobre a
liberdade. Nesse contexto há que se falar em direitos do indivíduo preso vinculado a
um Estado Democrático de Direito, de modo que o cumprimento da pena jamais
poderá comprometer os direitos fundamentais.
Entre os direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, XLVII, estabelece que são vedadas as
penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis.
Ainda, a Carta Magna, em seu artigo 5º, XLIX, garante ao cidadão-preso o respeito à
integridade física e moral. Saliente-se que tais dispositivos constitucionais serão
abordados partindo-se do ponto de vista que direitos fundamentais são os direitos
humanos previstos na legislação interna.
Não obstante, em observância ao previsto no artigo 5º, XLVII, da CRFB/88,
que proíbe as penas de caráter perpétuo, diz o artigo 75, “caput” do Código Penal que
o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30
(trinta) anos.
Destaque-se, ainda, o princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no
artigo 1º, III da CRFB/88. Diz-se que tal princípio é a razão de existência de estado
democrático de direito. É essencialmente um atributo da pessoa humana. Assim,
simplesmente por "ser" humana, a pessoa merece todo o respeito, devendo-se lhe
garantir condições dignas de existência a todos os cidadãos, independentemente de
sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica, em
qualquer situação em que a pessoa se encontre, seja preso ou solto.
Além disso, o artigo 10 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais),
estabelece que a assistência material, à saúde, jurídica, social e religiosa, ao preso e
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ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à
convivência em sociedade.
O referido diploma legal, ainda traz em seu, no seu art. 41, que os presos têm
direito à alimentação suficiente, ao vestuário, à atribuição de trabalho e sua respectiva
remuneração, à previdência social, bem como ao exercício das atividades
profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis
com a execução da pena. O que, por sua vez, só confirma o que está garantido a
qualquer brasileiro no artigo 6º da Carta Magna, a saber: “são direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados”.
Dessa maneira, com relação ao direito à maternidade e à alimentação, o
artigo 5º, L da Constituição Federal de 1988 aduz que às detentas devem ser
asseguradas as condições para permanecer com seus filhos no período de
amamentação. Direitos esses, corroborados pelo artigo 82, §2º da LEP que prevê
estabelecimentos penais destinados a mulheres dotados de berçário, nos quais as
condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 06
(seis) meses de idade.
Ainda, a pena deverá ser cumprida em estabelecimento qualificado pela
natureza do crime, da idade e do sexo, conforme artigo 5º, XLVIII da CRFB/88. Nesse
sentido, a Lei de Execuções penais determina, em seu artigo 88, que “o condenado
será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório”.
Ademais, atualmente, o Brasil é signatário de tratados que versam sobre
direitos humanos como o Pacto de San José da Costa Rica, a Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da
Organização das Nações Unidas (ONU) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos. Todos eles proíbem o tratamento degradante do preso, sendo o direito dos
presos a serem tratados com humanidade, enquanto eles estão sob custódia do
Estado, norma universalmente aceita no direito internacional.
Sendo assim, frise-se que o artigo V da Declaração Universal dos Direitos
Humanos da Organização das Nações Unidas dispõe “ninguém será submetido à
tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”. Não é outro o
conteúdo do artigo 5º, III da Constituição Federal brasileira.
Nesse sentido, o Pacto de San José da Costa Rica, em seu art. 5º,
estabelece que “toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física,
psíquica e moral”, bem como que “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a
penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes” e, ainda, que “toda pessoa
privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao
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ser humano”. Por derradeiro, tal documento afirma que “as penas privativas de
liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos
condenados”.
Ainda, o artigo XXV da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem, aduz que todo indivíduo, que tenha sido privado da sua liberdade, tem o
direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da sua liberdade.
Ressalte-se, também, que o artigo 10 do Pacto Internacional de Direitos Civil
e Políticos esboça que “toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com
humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana”. Igualmente, destaca
que: “o regime penitenciário consistirá num tratamento cujo objetivo principal seja a
reforma e a reabilitação normal dos prisioneiros”.
Além do já exposto, tem-se que o Conjunto de Princípios para a Proteção de
Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão, institui que: “A
pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão deve ser tratada com
humanidade e com respeito da dignidade inerente ao ser humano”. E, também, que
“nenhuma pessoa sujeita a qualquer forma de detenção ou prisão será submetida a
tortura ou a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Nenhuma
circunstância seja ela qual for, poderá ser invocada para justificar a tortura ou outras
penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes”.
Com a promulgação da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210 de 11 de julho
de 1984), o Estado Brasileiro passou a entender que o indivíduo preso é igualmente
um sujeito de direitos independente de condenado (cumprindo pena definitiva) ou
preso provisório (aguardando julgamento).
Assim, partindo desse marco regulamentário, questionamos a eficácia dos
direitos humanos à pessoa presa no Brasil, bem como porque esses indivíduos não
são considerados como portadores de direitos pela sociedade e, ainda, porque outros
direitos, além do direito à liberdade de locomoção, lhes são retirados.

1. História da pena privativa de liberdade
O significado das práticas comuns existentes na humanidade de ‘’fazer
justiça’’ tem como marca principal a utilização da punição enquanto recurso
imprescindível no processo de correção e repressão, o que constitui comportamentos
malquistos. Desde os primórdios da civilização, a privação da liberdade, tortura e
morte, são vastamente empregadas como modelos de castigo. No decorrer dos anos,
foram inúmeros e excessivamente cruéis os meios aplicados com a finalidade de
punir. (ZEHR, 2008, p. 93-119)
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O termo “cárcere” é empregado desde a Antiguidade, tendo sido, em primeiro
lugar, utilizado por gregos e romanos. No inicio, indicava o local do circo, nas corridas
de cavalo, onde os animais eram guardados e esperavam o sinal de partida.
Posteriormente, passou a significar a prisão, na qual eram mantidos os delinquentes,
os escravos e os vencidos de guerra. Nesse tempo, até o final do século XVIII,
segundo Bittencourt, “a prisão serviu somente como contenção e guarda de réus para
preservá-los fisicamente até o momento de serem julgados”. (BITENCOURT, 2004, p.
507)
Assim, pode-se afirmar que a civilização greco-romana desconheceu a
privação de liberdade como sanção penal, restringiu sua utilização à finalidade de
custódia dos réus até a execução as respectivas condenações que eram as mais
diversas, entre elas, a pena de morte, as penas corporais, a exemplo das mutilações e
açoites, bem como as penas infamantes.
Embora a privação de liberdade não se prestasse à sanção penal,
comumente, se utilizavam de calabouços (ambientes insalubres de castelos, torres,
conventos, etc.) como locais para deter os acusados até realização do julgamento. O
exemplo mais emblemático que se tem desses lugares é a prisão mamertina, um poço
d’água, um coletor de águas que se transformou em cárcere. (BITENCOURT, 2004, p.
507)
No período Idade Média, com a evidente influência do Direito Germânico, a
privação de liberdade continuou a possuir a finalidade de custódia, isto é, como
garantia de manutenção de uma pessoa sob o domínio físico, para posteriormente
impor determinada punição.
Nessa época as punições mais comuns eram a amputação de braços,
pernas, olhos, língua, mutilações diversas, execução na fogueira (característica
marcante da Inquisição), bem como torturas corporais, sendo mais simbólica aquela
conhecida como “a roda”, na qual o indivíduo condenado era amarrado pelos membros
superiores e inferiores a uma grande roda de madeira e tinha os ossos esmagados
com martelada. Tais penas constituíam-se em verdadeiros espetáculos a céu aberto
objetivando produzir o medo coletivo. Isso porque:
Nas sociedades teocráticas, a punição também funcionava como
purificação simbólica que livrava a comunidade da poluição criada
pelo crime. A punição demonstrava que a sociedade não tolerava tais
ações, e assim, ajudava a manter um sentido de limites e identidade
da comunidade. Os governos que recém surgiam estavam
identificados de modo personalista com a família real e preocupavamse em solidificar suas posições. As penas públicas brutais serviam
como demonstração de poder do Estado, uma forma de asseverar e
dramatizar seu poder. Nesse contexto, a justiça frequentemente não
passava de um teatro de culpa e vindicação para demonstrar o
assombroso poder das autoridades centrais. (ZEHR, 2008, p. 117)
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Nesse momento, são criadas as prisões de Estado e a prisão eclesiástica e o
surgimento da palavra “penitenciária”:
Na primeira, eram recolhidos os inimigos de Estado, real ou senhorial
que praticavam delitos de traição, ou os adversários políticos dos
governantes. Na segunda, originada do fortalecimento do Direito
Canônico, destinava-se aos clérigos rebeldes e respondia às ideias
de caridade, redenção e fraternidade da Igreja, dando ao
internamento um sentido de penitencia e meditação. .
(BITENCOURT, 2004, p. 507)

Em 1550, na cidade de Londres, na Inglaterra surge a prisão como forma de
reeducação, como a “House of Correction”. Assim, verifica-se que durante o século
XVI, foram construídos locais correcionais, com o intuito de abrigar vadios, mendigos e
prostitutas, ou seja, pessoas consideradas pequenos delinquentes. (SHECAIRA;
CORRÊA JUNIOR, 2002, p. 32)
Simultaneamente à Revolução Francesa, surgem grandes defensores da
reforma do sistema punitivo e da humanidade das penas, como Cesare Beccaria, John
Howard e Jeremy Bentham. Defendiam, sobretudo, uma pena proporcional a
gravidade do crime, mas não o seu fim. Não obstante, os estabelecimentos destinados
ao cumprimento das penas privativas de liberdade deveriam oferecer higiene,
alimentação e assistência médica, tornando-se, desse modo, um meio adequado para
a reabilitação do presidiário. Em resumo a humanização das penas, vinculada ao
princípio da dignidade da pessoa humana, seria uma limitação ao jus puniendi do
Estado.
Dessa maneira, com o passar do tempo, não há como se negar que foram
muitos os progressos relativos à aplicação da pena privativa de liberdade. No entanto,
no século XXI, os presídios, ainda permanecem em situações lastimosas e, por isso,
não são capazes de fornecer, aos cidadãos que cometeram uma conduta delituosa,
condições para reinseri-los no mundo fora do cárcere. Nesse sentido,
As prisões mesmas foram originalmente criadas como alternativas
mais humanas aos castigos corporais e à pena de morte. O
encarceramento deveria atender às necessidades sociais de punição
e proteção enquanto promovem a reeducação dos ofensores. Uns
poucos anos depois de sua implementação, as prisões tornaram-se
sede de horrores e nasceu o movimento para a reformulação do
sistema prisional. (ZEHR, 2008, p. 61)

No tocante a evolução das formas de aplicação de pena, Foucault (1999, p.
12) esclarece:
No fim do século XVIII e começo do XIX, a despeito de algumas
grandes fogueiras, a melancólica festa de punição vai-se extinguindo.
Nessa transformação, misturaram-se dois processos. Não tiveram
nem a mesma cronologia nem as mesmas razões de ser. De um lado,
a supressão do espetáculo punitivo. O cerimonial da pena vai sendo
obliterado e passa a ser apenas um novo ato de procedimento ou de
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administração. A confissão pública dos crimes tinha sido abolida na
França pela primeira vez em 1791, depois novamente em 1830 após
ter sido restabelecida por breve tempo; o pelourinho foi supresso em
1789; a Inglaterra aboliu-o em 1837. As obras públicas que a Áustria,
a Suíça e algumas províncias americanas como a Pensilvânia
obrigavam a fazer em plena rua ou nas estradas — condenados com
coleiras de ferro, em vestes multicores, grilhetas nos pés, trocando
com o povo desafios, injúrias, zombarias, pancadas, sinais de rancor
ou de cumplicidade5 — são eliminados mais ou menos em toda parte
no fim do século XVIII, ou na primeira metade do século XIX. O
suplício de exposição do condenado foi mantido na França até 1831,
apesar das críticas violentas — “cena repugnante”, dizia Real6; ela é
finalmente abolida em abril de 1848. Quanto às cadeias que
arrastavam os condenados a serviços forçados através de toda a
França, até Brest e Toulon, foram substituídas em 1837 por decentes
carruagens celulares, pintadas de preto. A punição pouco a pouco
deixou de ser uma cena.

Portanto, nota-se que ocorreu o afrouxamento da severidade penal, afinal, na
aplicação da pena havia menos sofrimento, mais suavidade, mais respeito e
humanidade. Nesse sentido, a punição deixou de ser aplicada sobre o corpo, em suas
formas mais duras e, passou a ser dirigida a alma, ou seja, sobre o coração, o
intelecto, a vontade, as disposições. (FOUCAULT, 1999, p. 15)
Nessa esteira, o referido autor explica que tudo o que estivesse relacionado à
punição como um espetáculo passou a ter caráter negativo, de forma que a mesma
tornou-se

a

parte

mais

velada

do

processo

penal,

provocando

diversas

consequências, pois, deixou o campo da percepção quase diária e entrou no da
consciência abstrata.
O que, por sua vez, gera a indiferença àquele que está dentro do
estabelecimento penal, tornando-o invisível aos olhos da sociedade, afinal, “o que os
olhos não veem o coração não sente” e, desse modo, as pessoas que estão foras do
muro do presídio não se atentam paras as barbáries que ocorrem no sistema
penitenciário ou, até mesmo, desprezam a situação, visto que entendem que o
indivíduo que praticou um delito não merece ter apenas a sua liberdade cerceada mas,
também, deve sofrer, que essa é a função da pena porque quanto mais o preso sofrer,
mais vai aprender e, só dessa forma, irá se arrepender. Algo que se traduz em um
pensamento retrógrado e justifica o motivo de, atualmente, denominarem as prisões
de medievais. Nessa esteira:
O cárcere é contrário a todo moderno ideal educativo, porque este
promove a individualidade, o auto-respeito do indivíduo, alimentado
pelo respeito que o educador tem dele. As cerimonias de degradação
no início da detenção, com as quais o encarcerado é despojado até
dos símbolos exteriores da própria autonomia (vestuários e objetos
pessoais), são o oposto de tudo isso. A educação promove o
sentimento de liberdade e de espontaneidade do indivíduo: a vida no
cárcere, como universo disciplinar, tem um caráter repressivo e
uniformizante. (BARATTA, 2002, p. 183=184)
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Nesse sentido, Beccaria (1764, p. 15) ensina que “a prisão não deveria deixar
nenhuma nota de infâmia sobre, o acusado cuja inocência foi juridicamente
reconhecida”. O mesmo autor, ainda, defende a humanização da pena, aduzindo que:
A crueldade das penas produz ainda dois resultados funestos,
contrários ao fim do seu estabelecimento, que é prevenir o crime. Em
primeiro lugar, é muito difícil estabelecer uma justa proporção entre
os delitos e as penas; porque, embora uma crueldade industriosa
tenha multiplicado as espécies de tormentos, nenhum suplício pode
ultrapassar o último grau da força humana, limitada pela sensibilidade
e a organização do corpo do homem. Além desses limites, se
surgirem crimes mais hediondos, onde se encontrarão penas
bastante cruéis? Em segundo lugar, os suplícios mais horríveis
podem acarretar às vezes a impunidade. (p. 31)

Por último, Foucault (1999, p. 298) à sua maneira também se esforçou a fim
para contribuir para a humanização das penas e o desenvolvimento das condições de
aplicação das penas privativas de liberdade: “o encarceramento deve ser
acompanhado de medidas de controle e de assistência até a readaptação definitiva do
antigo detento. Seria necessário não só vigiá-lo à sua saída da prisão, mas prestar-lhe
apoio e socorro.”
Entretanto, não se pode concluir que, através da reflexão foucaultiana, pelo
fim da pena de prisão. O que o autor, na verdade, prega “não é punir menos, mas sim
punir melhor” (FOUCAULT, 1999, p. 102). Dessa maneira, seguindo essa linha de
pensando, a sociedade hodierna interioriza a pena como solução de todos os conflitos
sociais (BATISTA, 2002, p. 08). Sendo assim, o que se pode observar é um clamor por
punir mais e mais, sempre com mais rigor.

2. As prisões brasileiras e os direitos humanos

Segundo os dados coletados pelo Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), em 2000, existiam no Brasil cerca de 232.755 presos, em 2005 esse
número subiu, consideravelmente, para 361.402 encarcerados, em 2010, para
496.251 presidiários e, em 2014, para 607.731 presos.
Outros são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016,
publicado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O referido documento demonstra
que em 2010, o País possuía 445.705 pessoas detidas. Já, em 2012, esse número
aumentou para 513.713 prisioneiros. E, em 2014, chega ao número de 584.361 presos
no país.
Com isso, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, segundo a
organização não-governamental Centro Internacional para Estudos Prisionais (ICPS,
na sigla em inglês), ficando atrás em número de detentos, apenas, para os Estados
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Unidos (2,2 milhões), a China (1,6 milhão) e a Rússia (740 mil). (WALMSLEY, 2009, p.
1) Segundo, Demarchi (2008):
O que se constata é que, na prática, o cidadão-preso perde muito
mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade. Está submetido à
humilhação e acaba se sentindo um nada. E é nesse contexto que,
depois de cumprida a sua passagem pela casa prisional, voltará ao
convívio social. Estigmatizado. Rotulado. Sem possibilidade de
adaptação. Invariavelmente retornará à criminalidade.

Desse modo, além do direito à liberdade que já é restrito ao indivíduo que
cometeu um ato ilícito, vê-se que a superlotação e a falta de estrutura carcerária são
extremamente danosas a direitos humanos, tais como, o direito à integridade moral,
física e psíquica, à dignidade da pessoa humana, a não ser submetido a tortura ou a
tratamento desumano ou degradante, os quais são garantidos aos indivíduos pelas
legislações internas e externas.
A legislação internacional a que o Brasil aderiu, bem como a sua legislação
interna dispõem suficientemente acerca da matéria. Contudo, a realidade não tem
mudado significativamente, haja vista o Relatório de Inspeção Prisional do Estado de
Pernambuco e a Audiência Pública sobre o Sistema Prisional do Estado de
Pernambuco, resultado da visita ao Presídio Frei Damião de Bozzano e ao Presídio
Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, unidades do Complexo do Curado, antigo Presídio
Professor Aníbal Bruno – PPAB, publicado pelo Ministério da Justiça em conjunto com
o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, a Ouvidoria do Sistema
Penitenciário/DEPEN, a Secretaria de Direitos Humanos, a Pastoral Carcerária e o
Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões/SEMPRI, em 2012.
No referido relatório é informado que não há distribuição de calçados, roupas
de cama, toalhas, artigo de higiene pessoal e de limpeza e que há lavatório e sanitário
em todas as celas, entretanto com problemas visíveis na instalação (hidráulicos,
elétricos e na edificação).
Neste relatório, no que tange ao Presídio Frei Damião de Bozzano, informa
que o direito à alimentação é garantido, sendo as refeições preparadas na própria
unidade, fornecidas nas celas e não em refeitórios e orientada por nutricionista, mas
são padronizadas, não sendo adaptadas por motivos de saúde ou religiosos.
Em relação à inspeção propriamente dita, cabe ressaltar o seguinte: a
alimentação sofreu uma mudança em relação à última visita de
inspeção do CNPCP em março/2012: já não é mais terceirizada e é
preparada na própria unidade com um cardápio orientado por
nutricionista. Apesar da SERES informar que implantou um cardápio
com refeições adaptadas para hipertensos e diabéticos, este ainda é
padronizado. A direção da unidade informou que o cardápio
diferenciado será implantado em breve.Apesar disso, a equipe foi
surpreendida, no pavilhão R, com presos preparando sua própria
comida. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012, p.20)
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Com relação à rotina do preso, o tempo diário dentro da cela é variado, pois a
cela fica aberta, fechando-se o portão apenas do pavilhão. Ademais, não há programa
individualizado para o cumprimento da pena.
No que se refere à assistência à saúde, a mesma não está integrada ao
Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, bem como há ausência consultório
de atendimento ginecológico com sanitário, central de material esterilizado/expurgo e
rouparia.
No mais, embora haja assistência laboral, há apenas uma oficina de trabalho,
sendo a mesma realizada pela iniciativa privada. Já, no que concerne a assistência
educacional, desportiva e de lazer, há biblioteca e sala de aula, porém, não estão em
conformidade

com

parâmetros

estabelecidos

pelas

regras

que

regem

os

estabelecimentos prisionais. Além disso, a única atividade esportiva exercida pelos
usuários é a prática de futebol no pátio e não existem quaisquer atividades culturais.
Entrevistadas, as pessoas presas e funcionários reclamaram sobre as
instalações do estabelecimento penitenciário, a assistência jurídica, a assistência à
saúde, os períodos de visita, bem como acerca da existência de maus tratos e torturas
comprovados, especialmente, ferimentos no corpo dos presos.
Em conversas com alguns presos do PFDB, estes reclamaram das
instalações, da realização da revista vexatória (que eles afirmam ser
a humilhação que seus familiares sofrem durante a visita), de maus
tratos e da precariedade da assistência jurídica e da assistência à
saúde. Em relação à assistência jurídica, os seguintes presos do
Pavilhão R reclamaram da ausência de atendimento pelos advogados
da unidade. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012, p.21)

Já, no que se refere ao Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros, há algumas
diferenciações, por exemplo: há o fornecimento de material de limpeza, mas não há
sanitário e lavatório em todas as celas, bem como não há privacidade para uso das
instalações sanitárias, nem água potável. Ainda, as refeições são realizadas no
pavilhão e não nas celas.
Há distinções também no que concerne à assistência laboral e à assistência
educacional, desportiva e de lazer, visto que oficinas de trabalho são administradas
pelo estabelecimento e não pela iniciativa privada, bem como há realização de
atividades esportivas diversificadas, como aeróbica, futebol e basquetebol.
Ademais, também houve relatos sobre tortura e maus tratos, observando-se a
presença de ferimentos nos corpos dos detentos e de locais característicos como
ambiente de castigo (sem colchão, sem sanitário, sem iluminação, sem ventilação,
sujos, com insetos, entre outros aspectos).
No pavilhão de disciplina, havia uma cela chapeada (e o conselheiro
Lanfredi pediu providências imediatas para o caso). [...] O preso
apresentou marcas de agressão realizadas pelo “chaveiro” Lucas e
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outros 10 presos (ajudantes do “chaveiro”). Ele afirmou que foi
espancado porque não quis apresentar sua irmã para o “chaveiro”
(Obs.: os nomes dos dois presos foram omitidos como forma de
preservação de sua integridade física, já que ambos têm medo de
sofrer represálias). (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2012, p. 36)

Ainda, em 2013, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) fiscalizou
a Penitenciária de Vitória de Santo Antão, a Penitenciária Juiz Plácido de Souza de
Caruaru e o Complexo Prisional do Curado (antigo Aníbal Bruno), todos localizados no
estado de Pernambuco.
O relatório publicado expõe acerca da superlotação em todos esses
estabelecimentos prisionais, da falta (ou deficiência) de profissionais das áreas
especializadas (advogados, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, assistentes
sociais, entre outros) e que, ainda, a comida é distribuída pelos próprios presos, sem
higiene ou qualquer estrutura adequada. Não obstante, em tais complexos
penitenciários muitos dos encarcerados alegam não saber por quais motivos foram
presos, bem como de quando seriam encaminhados para uma audiência.
Segundo o relato do CNMP, o que se observa é uma espécie de autogestão
dos presidiários no sistema penitenciário. Há controle praticamente absoluto por parte
dos encarcerados, sendo a presença do Estado residual. De forma que a direção
desses estabelecimentos atua apenas como observadora e aquela que transmite as
reinvindicações dos presos junto ao Estado.
Tem-se que é tão evidente a precariedade do sistema carcerário brasileiro,
que há vários julgados de Tribunais de 1ª instância, bem como do Superior Tribunal de
Justiça reconhecendo o direito à indenização por danos morais a cidadãos presos em
situações desumanas, destaquem-se:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO – PRESIDIÁRIO –
CONDIÇÕES SUBUMANAS CARCERÁRIAS – DANO MORAL
CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
– § 6º DO ART. 37 DA CF – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Afasta-se a preliminar de legitimidade passiva da Agepen, em face de
a causa de pedir não se referir às falhas na administração do
presídio, por ato omissivo, mas sim à precariedade do
estabelecimento prisional cuja responsabilidade incumbe ao Estado.
O Estado não pode eximir-se de pagar indenização quando
demonstrada a sua conduta omissiva na obrigação de manter a
segurança, incolumidade física, e de propiciar condições humanas
aos seus detentos, comprovada através do nexo causal e o ato lesivo
(omissivo). A adoção do principio da reserva do possível é injusta e
injurídica, pois isenta ao Estado da responsabilidade dos deveres lhe
impostos pelo art. 5º, caput e inciso XLIX, da Constituição Federal,
tornando a referida norma inócua e vazia. Deve-se isentar o Estado
ao pagamento de custas processuais, considerando que à parte
autora é beneficiária de justiça gratuita, não tendo antecipado o
recolhimento de custas e despesas processuais. Sendo a Defensoria
Publica órgão do Estado, desprovida de personalidade jurídica, não
pode ser credora de honorários advocatícios sucumbenciais em
litígios contra o Estado. (Apelação Cível - Ordinário - N. 2007.0034088/0000-00 - Três Lagoas – Relator: Des. Paulo Alfeu Puccinelli -
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Apelante; Ronaldo Rodrigues Vargas – Apelada: Diretoria-Geral de
Administração do Sistema Penitenciário).
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS.
PRESIDIÁRIO.
CARCERAGEM.
LOTAÇÃO
DESARRAZOADA. CONFIGURAÇÃO DA NEGLIGÊNCIA ESTATAL.
SÚMULA N.º 07 DO STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS
PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. [...]
1. Ação Ordinária de Indenização interposta por presidiário ao
fundamento de que sofrera danos morais em razão da superlotação
na prisão na qual encontrava-se recluso, em espaço mínimo na cela,
na qual encontravam-se 370 indivíduos presos, quando sua
capacidade é de 130, o que denota um excesso de 240 pessoas na
carceragem. 2. A negligência decorrente dos fatos narrados pelo
autor na exordial - em especial no que se refere à configuração da
culpa estatal - restou examinada pelo Tribunal a quo à luz do contexto
fático-probatório engendrado nos autos, é insindicável nesta instância
processual, à luz do óbice constante da Súmula 7/STJ. 3. In casu, a
Corte de origem confirmou integralmente a sentença a quo,
condenando o Estado ao pagamento da indenização pleiteada, com
fulcro na Responsabilidade Civil do Estado, in litteris: O Estado é
responsável pela construção e administração do sistema
penitenciário, especialmente pela boa manutenção e regular
funcionamento dos estabelecimentos prisionais, cabendo, portanto,
observar que, ao exercer o direito de punir e de restringir a liberdade
dos indivíduos que transgridem as leis, passa a ter o dever de
custódia sobre eles. Os argumentos do Estado de Mato Grosso do
Sul, quando menciona que o apelante, ao ser condenado, deixou de
cumprir seus deveres, infringindo a lei, podendo então ser
considerada a restrição de sua liberdade como um canal para a
desconsideração dos seus direitos mais básicos, são deploráveis,
dando conta que realmente despreza o seu dever de cuidar daqueles
que puniu. Ora, não se discute aqui as razões da condenação de um
preso; mas sim, uma circunstância posterior, que é a má, tardia ou
falta de atuação estatal, no que concerne à custódia dos condenados
ou processados pela Justiça. 7. Ad argumentandum tantum, no mérito
melhor sorte não lhe assistiria, isto por que a Constituição da
República Federativa do Brasil, de índole pós-positivista e
fundamento de todo o ordenamento jurídico expressa como vontade
popular que a República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como um dos seus
fundamentos a dignidade da pessoa humana como instrumento
realizador de seu ideário de construção de uma sociedade justa e
solidária. 8. Consectariamente, a vida humana passou a ser o centro
de gravidade do ordenamento jurídico, por isso que a aplicação da lei,
qualquer que seja o ramo da ciência onde se deva operar a
concreção jurídica, deve perpassar por esse tecido normativoconstitucional, que suscita a reflexão axiológica do resultado judicial.
9. A plêiade dessas garantias revela inequívoca transgressão aos
mais comezinhos deveres estatais, consistente em manter-se
superpopulação carcerária em condições perigosas, máxime quando
os presos se vêem obrigados a confeccionar e possuir instrumentos
ofensivos - que servem mais para se defender e garantir suas vidas e
intimidade do que atacar alguém ou se rebelar, sendo certo os
temores que resultam do encarceramento ilegal. 10. Inequívoca a
responsabilidade estatal, quer à luz da legislação infraconstitucional
(art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do
art. 37 da CF/1988, escorreita a imputação dos danos materiais e
morais cumulados, cuja juridicidade é atestada por esta Eg. Corte
(Súmula 37/STJ) [...] 12. Deveras, a dignidade humana retrata-se, na
visão Kantiana, na autodeterminação; na vontade livre daqueles que
usufruem de uma vivência sadia. É de se indagar, qual a aptidão de
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um cidadão para o exercício de sua dignidade se a forma de
execução da pena imposta revela-se tão injusta quanto ao crime
cometido ensejador da reprimenda estatal? 13. Anote-se, ademais,
retratar a lide um dos mais expressivos atentados aos direitos
fundamentais da pessoa humana. Sob esse enfoque temos
assentado que "a exigibilidade a qualquer tempo dos consectários às
violações dos direitos humanos decorre do princípio de que o
reconhecimento da dignidade humana é o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz, razão por que a Declaração Universal inaugura
seu regramento superior estabelecendo no art. 1º que 'todos os
homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos'. Deflui da
Constituição federal que a dignidade da pessoa humana é premissa
inarredável de qualquer sistema de direito que afirme a existência, no
seu corpo de normas, dos denominados direitos fundamentais e os
efetive em nome da promessa da inafastabilidade da jurisdição,
marcando a relação umbilical entre os direitos humanos e o direito
processual". (REsp 612.108/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma,DJ 03.11.2004) (REsp 873039 / MS - RECURSO ESPECIAL
2006/0167518-5 – Relator: Ministro LUIZ FUX - Órgão Julgador: T1 PRIMEIRA TURMA STJ - Data do Julgamento: 18/03/2008 - Data da
Publicação/Fonte DJe 12/05/2008)

Nesse contexto, Ferrajoli (2010, apud GRECO, 2011, p. 83) afirma, com
precisão, que:
acima de qualquer argumento utilitário, o valor da pessoa humana
impõe uma limitação fundamental em relação à qualidade e
quantidade da pena. É este o valor sobre o qual se funda,
irredutivelmente, o rechaço da pena de morte, das penas corporais,
das põe-nas infames e, por outro lado, da prisão perpétua e das
penas privativas de liberdade excessivamente extensas". E
prossegue, concluindo que "um Estado que mata, que tortura, que
humilha um cidadão não só perde qualquer legitimidade, senão que
contradiz sua razão de ser, colocando-se no nível dos mesmos
delinquentes.

Nesse diapasão, Hunt (2009, p. 235) aduz que:
A estrutura dos direitos humanos, com seus órgãos internacionais,
cortes internacionais e convenções internacionais, talvez seja
exasperadora na sua lentidão para reagir ou na sua repetida
incapacidade de atingir seus objetivos principais, mas não existe
nenhuma estrutura mais adequada para confrontar essas questões.
As cortes e as organizações governamentais, por mais que tenham
alcance internacional, serão sempre freadas por considerações
geopolíticas. A história dos direitos humanos mostra que os direitos
são afinal mais bem defendidos pelos sentimentos, convicções e
ações de multidões de indivíduos, que exigem respostas
correspondentes ao seu senso íntimo de afronta.

Desse modo, diz-se que, geralmente, os danos sofridos pelos encancerados
não afetam àqueles que foram atingidos pela prática criminosa e, por isso, os direitos
fundamentais relativos aos presos, muitas vezes, não considerados seres humanos,
pois, atentaram ao bem jurídico de outrem, são desprestigiados.
Isso acontece, pois, há, ainda, muito preconceito e resistência em relação às
pessoas inseridas no sistema prisional. Nesse contexto, vê-se que na sociedade atual,
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ainda, se propaga a ideia de que “bandido bom, é bandido morto”, “direitos humanos é
quem é humano e não para quem é bandido”, “não se deve dá vida boa a quem é
bandido”, “o único direito que presidiários deveriam ter é o direito de não ter direito
algum”, “Direitos Humanos querem fazer dos centros penitenciários verdadeiros
paraísos para marginais”, criando-se, dessa maneira, um sentimento generalizado de
indiferença face ao funesto destino dos indivíduos encarcerados.
E, é por essa forma de julgamento precário, então, que, diferentemente do
que ocorre em outras esferas jurídico-sociais, as tentativas de modificação da situação
prisional não têm obtido grandes avanços.
Dessa maneira, o reconhecimento da dignidade inerente a todas as pessoas,
independentemente do seu íntimo ou das regras jurídicas que lhe regem, é o alicerce
do desenvolvimento e da proteção internacional dos direitos humanos. Diante disso, o
exercício das entidades públicas possui determinados limites os quais derivam do fato
de que os direitos humanos são estão intimamente ligados à dignidade humana.
Assim, a proteção dos direitos humanos e a afirmação da existência de certos
atributos invioláveis da pessoa humana não podem ser impedidas pelo exercício do
poder público.
Ademais, as sanções penais são uma expressão do poder punitivo do Estado
e envolvem certa diminuição dos direitos dos indivíduos, em virtude da ilegalidade da
conduta praticada. Constituindo-se, assim, em uma resposta severa a uma ofensa
criminal específica, dada pela gravidade do ato delituoso em si. De modo que, tanto o
a prática criminosa, como o castigo imposto, já estão pré-determinados pela lei.
Portanto, o Estado como guardião dos direitos de qualquer pessoa humana e, que
está sob sua guarda, tem o dever de garantir que o modelo e o procedimento de
prisão não ultrapasse o nível de sofrimento inerente ao encarceramento.

4. O cidadão preso como sujeito de direitos humanos e a alteridade

Inicialmente, afirma-se que todos os seres humanos têm direito de ser
igualmente respeitados devido, simplesmente, à sua humanidade, devendo-se lhes
garantir condições dignas de existência a todos os cidadãos, independentemente de
sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição social e econômica, em
qualquer situação em que a pessoa se encontre.
Assim, discorre-se que: “costuma-se dizer que o homem, pelo simples fato de
sua condição humana, é titular de direitos que devem ser reconhecidos e respeitados
por seus semelhantes e pelo Estado”. (MARMELSTEIN, 2009, p. 18).
Entende-se, dessa forma, que os direitos humanos têm como escopo garantir
o bem comum e dignidade da pessoa humana, conferindo aos indivíduos o mínimo
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existencial, ou seja, o mínimo necessário à sua sobrevivência, tais como o direito à
vida, à liberdade, à educação, à moradia, ao lazer, entre tantos outros direitos.
Não obstante, para que tais direitos, inerentes aos seres humanos, não
precisam estar escritos para serem respeitados. Dessa forma, compreende-se que tais
direitos estão atrelados à dignidade humana e à limitação do poder do Estado. Nesse
sentido, Lévinas (2005, p. 26) aduz que:
A descoberta dos direitos que, sob o título de direitos do homem, se
relacionam à própria condição de ser homem, independentemente
das qualidade como nível social, força física, intelectual e moral,
virtude e talentos, pelos quais os homens diferem entre sai, e a
elevação desses direitos ao nível de princípios fundamentais da
legislação e da ordem social, certamente marcam um momento
essencial da consciência ocidental.

Ante o exposto, pode se afirmar que os direitos humanos são características
éticas, morais e políticas, consideradas por uma determinada sociedade, em certo
momento, como as mais relevantes, devendo as mesmas ser respeitadas com o intuito
de assegurar mínimas condições de existência que possibilitem uma vida digna,
permeada de liberdade e igualdade para qualquer individuo, em qualquer local que se
encontre.
Ainda, nota-se que a essência dos direitos humanos é a proteção da
dignidade da pessoa humana, entretanto, importa salientar que o núcleo da questão
não se trata da obtenção uma concepção definitiva sobre o que seria os direitos
humanos e/ou fundamentais, mas sim, alcançar uma forma segura para salvaguardálos.
Portanto, faz-se necessário reconhecer a existência desses direitos com o
intuito de que todas as pessoas estejam efetivamente protegidas de abusos e
violações seja por parte de seus semelhantes ou do próprio Estado.
Dessa forma, compreendida a expressão “direitos humanos”, resta algumas
considerações acerca de determinada compreensão do que seja “sujeito”. O sujeito de
direitos não pode ser considerado uma abstração formal. Pode se afirmar que ele é
formado nas relações intersubjetivas, isto é, se constrói em conjunto com outro e
tendo a alteridade como elemento principal. Diferente de tudo com o que se pode ser
alheio, a relação entre sujeitos tem na diferença a marca maior que se perfaz na
diversidade e na multiplicidade, elementos que não qualificam tal relação, mas que
são a essência estimuladora e constitutiva do sujeito em si, do sujeito de direitos.
Ademais, ressalte-se que a pela Teoria Pura do Direito, formulada por Hans
Kelsen, identifica-se a definição de sujeito jurídico com o de pessoa, haja vista a sua
conceituação: “pessoa é o homem enquanto sujeito de direitos e deveres”. (KELSEN,
1998, p. 120)
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Ainda, o referido autor classifica os sujeitos de direito, primeiramente, em
duas espécies conforme seu objeto, a saber: sujeito de direito humano (a pessoa física
e o nascituro) e sujeito de direito inanimado (as pessoas jurídicas e as entidades
despersonalizadas). (KELSEN, 1998, p. 120-133)
Dessa forma, tem-se que sujeitos de direito são todos os centros subjetivos
de direito ou dever, isto é, tudo aquilo que o direito considera idoneamente como titular
de direito ou devedor de prestação.
É imensa a parte das normas internacionais contemporâneas que
dizem respeito à proteção e promoção dos direitos da pessoa
humana, sendo inúmeros os tratados· de proteção dos direitos
humanos conhecidos atualmente: Todos eles têm uma característica
fundamental: a proteção dos direitos da pessoa humanos
independentemente de qualquer condição. Em outros termos, basta a
condição de ser pessoa humana para que todos possam vindicar
seus direitos violados, tanto no plano interno como no contexto
internacional. (MAZZUOLI, 2011, p. 803)

Sendo assim, os direitos humanos, podem ser reclamados, por todo e
qualquer cidadão e em quaisquer situações, sem nenhuma distinção entre eles, sendo
suficiente a ocorrência de um atentado a um direito seu reconhecido (ou não) em
pactos, acordos, ou tratados internacionais dos quais seu Estado seja parte integrante.
Nos ensinamentos de Mazzuoli (2011, p. 806), é possível afirmar que os
direitos humanos são fundamentados “no valor-fonte do direito que se atribui a cada
pessoa humana pelo simples fato de sua existência”. Ou seja, os direitos humanos
“retiram seu suporte de validade da dignidade” da qual todo e qualquer ser humano é
portador de acordo com o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos
de 1948, em seu artigo 1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outas
com espírito de fraternidade".
Assim, tem-se que a noção de sujeito não somente se manifesta na
capacidade de pensar, agir e se relacionar material e socialmente com o mundo ao
redor, significa também que alguém possa ser portador de direitos. Vê-se, dessa
maneira, que a dignidade diz respeito a uma qualidade inerente natureza humana.
Nesse sentido, aduz-se que:
O sujeito se revela, portanto, como uma pessoa que existe no tempo
e no espaço, dotada de pensamento, percepções, sentimentos,
desejos e motivações, cuja existência encontra na convivência com o
outro as suas condições fundamentais de realização. Surge nessa
mesma perspectiva a noção de pessoa humana, instancia capaz de
vontade livre e de responsabilidade. (PEQUENO, 2007, p. 189-190)

Quanto à sociedade moderna, destacou-se a visão de que o indivíduo
possuía como principais características, a independência, a autonomia, ou seja,
domínio de sua liberdade. Sendo assim, o individualismo desconstrói a ideia
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aristotélica de que “o homem é um animal social”, pois, o homem moderno rompe com
os vínculos de subordinação com as instituições sociais, haja vista que delas se
desvincula no sentido de tomar decisões seguindo suas próprias vontades.
Já, quando da separação entre o poder do Estado e da Igreja, surgiu o
humanismo e, com ele, uma nova percepção de indivíduo atrelada à concepção de
direito natural, no sentido de pessoas, livremente ligadas, por meio do contrato social.
“Definindo o direito natural como o direito que todo homem tem de obedecer
apenas à lei de que ele mesmo é legislador, Kant dava uma definição da liberdade
como autonomia, como poder de legislar para si mesmo” (BOBBIO, 2004, p. 49).
Assim, pode-se afirmar que o direito natural diz respeito ao indivíduo que se
basta a si mesmo, isto é, enquanto ser criado à imagem e semelhança de como
depósito de decisões soberanas.
Em conformidade com Gauer (2005, p. 400-403), o modelo de igualdade, seja
aquele originado nos tempos modernos, ou aquele idealizado na utopia dos
pensadores iluministas, “potencializa a violência de várias formas: eliminando todo e
qualquer outro, o diferente, o sujo, o impuro, o anormal, o doente, enfim tudo o que
causa estranheza, perigo, que lembra sujeira e desordem”.
Entretanto, embora ontologicamente possa se considerar as pessoas
humanas iguais umas às outras, elas continuam, cada uma, sendo peculiar à sua
maneira. E, por isso, haverá aquela que não irá se encaixar, por ‘n’ motivos, ao padrão
moderno de sujeito, necessário à conservação e multiplicação da realidade em
andamento. Nessa esteira, aquele indivíduo que comete uma atitude considerada
criminosa será visto como um obstáculo à ordem social.
E, então, para que seja preservada a organização da sociedade, a solução
encontrada pela maioria hegemônica é excluir, separar, exilar e confinar aqueles que
se desviam do modelo de comportamento esperado. E, assim, a ameaça de sua
presença malquista é sanada.
Aqui, então, abre-se espaço para surgir teorias penalísticas, como a
denominada “Direito Penal do Inimigo” de Günter Jakobs. Uma das bases dessa teoria
é a filosofia de Hegel, a qual sustenta que a ordem jurídica é a manifestação da
vontade geral, vontade genérica, vontade de todos. Assim, no momento em que
alguém pratica um delito, esse indivíduo nega a vontade geral, isto é, a “negação de
validade da norma” e, dessa maneira, para Hegel, e a pena seria a negação da
vontade do criminoso. Nesse sentido, a pena surge com o objetivo de manter o
contrato social, ou seja, para reafirmar a vontade geral que forma a ordem jurídica.
(SANTOS, p. 04)
O que o faz justificar a criação de um direito penal para os “cidadãos de bem”,
aqueles que seguem a vontade genérica e outro para os considerados “inimigos”,
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aqueles que põem em risco a segurança pública e, consequentemente, a convivência
pacífica em sociedade.
O “inimigo” seria, desse modo, o indivíduo que, mesmo possuindo
conhecimento do que lhe será imputado, não se resigna aos padrões normativos que
regulam a convencia social entre os seres humanos.
Saliente-se que, segundo Zaffaroni (2007, p. 124-133), para chegar a esse
conceito de “inimigo”, Jakobs se baseia em autores que desenvolvem uma concepção
"contratualista" do Estado, especialmente, Hobbes e Kant. Dessa maneira, para o
primeiro autor, “por mais grave que seja um delito, seu autor não é considerado
inimigo; porém quem resiste ao soberano é inimigo, porque se torna um estranho ou
estrangeiro ao sair do contrato com seu próprio ato de resistência”. Semelhantemente
a Hobbes, Kant também não admite o direito à resistência à opressão do soberano,
haja vista que isso implicaria na negação de sua autoridade e na violação do contrato,
regredindo-se ao estado de natureza, a uma situação de guerra generalizada.
Assim, para a teoria do Direito Penal do Inimigo, seria lídimo imaginar um
Direito Penal excepcional, fundamentado na flexibilização de direitos e garantias
penais e processuais. Isso porque,
A essência do tratamento diferenciado que se atribuiu ao inimigo
consiste em que o direito que lhe nega sua condição de pessoa. Ele
só é considerado sob o aspecto de ente perigoso ou daninho. Por
mais que a ideia seja matizada, quando se propõe estabelecer a
distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não-pessoas), faz-se
referência a seres humanos que são privados de certos direitos
individuais, motivo pelo qual deixaram de ser consideradas pessoas,
e esta é a primeira incompatibilidade que a aceitação dos hostis, no
direito, apresenta com relação ao princípio do Estado de direito.
(ZAFFARONI, 2007, p. 18)

Uma vez que a um ser humano é reportado um tratamento com se fosse tãosomente alguma coisa perigosa e, consequentemente, que demanda controle e
repressão, lhe é privada a sua qualidade de pessoa, mesmo que alguma parcela de
direitos ainda lhe seja assegurada.
Por essa linha de pensamento, então, justifica-se a retirada de direitos e
garantias de alguém, simplesmente porque é considerado um agente nocivo à ordem
social, impondo-lhe a sofrível pena privativa de liberdade, ou seja, sua destinação a
um enjaulamento, como se animal selvagem fosse, incapaz de controlar seus instintos
ou se relacionar o Outro.
Nesse contexto, com relação à pessoa que é considerada culpada de
cometer um ato delituoso, Zehr (2008, p. 66) explica que
Na visão popular, a culpa não é meramente uma descrição de
comportamento, mas uma afirmação de qualidade moral. A culpa diz
algo sobre a qualidade da pessoa que praticou o ato, e tem uma
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característica indelével e bastante “adesiva”. A culpa adere à pessoa
de modo mais ou menos permanente, e há poucos solventes
conhecidos. Em geral ela se tonar uma característica primária que
define a pessoa. A pessoa culpada de um roubo se torna um ladrão,
um criminoso. Uma pessoa que foi aprisionada se tona um expresidiário, um ex-criminoso, e isso passa a fazer parte de usa
identidade, sendo difícil de eliminar.

Isso, por sua vez, decorre do que Hellinger (2007, 13-15) denomina de
vontade de extermínio. O autor explica que quando ocorre um grande conflito,
pretende-se remover o adversário do caminho em virtude da sobrevivência. Assim,
Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isto é, para
compensar queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso
decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade
de justiça. Por outro lado, porém também nos impele a vontade de
sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne
a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a
necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento
e dano ao outro do que ele nos causou. (HELLINGER, 2007, p. 15)

Ocorre que não se pode personificar no Outro, o inimigo, pelo simples motivo
de não ver no outro um reflexo de nós mesmos.
A alteridade, também chamada de outridade, é a preocupação com o outro,
colocar-se ou constituir-se como outro. É a concepção que parte do pressuposto
básico de que todo o homem social interage e interdepende do outro indivíduo. É a
capacidade que um individuo possui de conviver socialmente, estabelecendo uma
relação pacífica e construtiva com outros indivíduos diferentes dele, na medida em que
se identifica, entenda e aprenda a aprender com o contrário.
Portanto, a alteridade é se permitir olhar para si próprio a partir das diferenças
que lhe rodeiam, sendo capaz de identificar o outro em si mesmo, que possui os
mesmos direitos, deveres e responsabilidades que você. Corroborando esse
entendimento, Lévinas (2005, p. 213-214), afirma que:
a alteridade de outro homem significa de imediato uma alteridade
lógica: aquela da qual são marcadas, umas frente às outras, as
partes num todo em que, de maneira profundamente formal, uma,
esta, é outra em relação àquela, e aquela, por isso mesmo, é outra
em relação a esta; e onde, entre os homens compreendidos nesta
reciprocidade, a linguagem seria apenas troca recíproca de
informações ou de anedotas, intencionalmente visadas e reunidas no
enunciado de cada um dos participantes. Ou se, como estou inclinado
a pensar, a alteridade do outro homem em relação ao eu é
inicialmente – e, se ouso dizer, é “positivamente” – rosto do outro
homem obrigando o eu, o qual de imediato – sem deliberação –
responde por outrem.

Ou seja, tendo em vista a interdependência dos indivíduos que convivem em
sociedade, a resposta para com o outro é imediata, sem que haja preocupação com a
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reciprocidade. Seria, assim, a gratuidade do pelo outro, para com o outro, no ato de
aproximar-se do rosto.
Assim, a partir da análise dos conceitos de cuidado e alteridade, nasce a
convicção de que todos os seres humanos têm direito de ser igualmente respeitados
pelo simples fato de sua humanidade, devendo-se lhes garantir condições dignas de
existência a todos os cidadãos, independentemente de sua origem, raça, sexo, idade,
estado civil ou condição social e econômica, em qualquer situação em que a pessoa
se encontre.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Isso ocorre porque não é suficiente legislações penais para se reconhecer o
caráter de sujeito de direitos a alguém. É necessária também a legitimação social. O
status de sujeito acarreta o mediado reconhecimento por outro sujeito. Tal situação é
que constitui a alteridade.
Esse reconhecimento social é particularmente árduo na hipótese o indivíduo
encarcerado. Isso, pois, o senso comum é de que todos aqueles, usuários dos
estabelecimentos penitenciários, que estejam uma pena privativa de liberdade, seja
provisória ou definitiva, “torna-se” (e não “se transforma” em) um infrator, e, por isso,
não é portador de direitos porque não mais é pessoa humana.
E se não há interesse da sociedade pelo presidiário, o Estado não irá
despender esforços para a concretização da relevância jurídica conquistada com as
legislações vigentes relativas ao sistema prisional, bem como com todos os relatórios
e pareceres realizados órgãos da própria estrutura Estatal.
Portanto, no momento em que um ser humano reconhece o outro também
como tal, desenvolve-se um processo de identificação, capaz de propiciar relações
sociais nas quais as pessoas interagem e interdependem umas das outras.
Diante das considerações tecidas, pode se concluir que o indivíduo não deixa
de ser humano por ter cometido um ato delituoso e a ele não podem ser negados
direitos fundamentais/humanos a uma sobrevivência digna (mínimo existencial) dentro
do cárcere, assegurando-lhes contra todo e qualquer ato de cunho degradante e
desumano.
A restrição de direitos básicos à vida humana ante a total deficiência dos
serviços de saúde, assistência jurídica, bem como o fornecimento de alimentação
inadequada e a transformação dos estabelecimentos penitenciários em ambientes
insalubres, apenas reforça a ideia de que pena privativa de liberdade nunca irá atingir
seus objetivos, quais sejam a ressocialização e a reintegração do preso à
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comunidade. O que, por sua vez, demonstra a completa falência da pena de prisão no
Brasil.
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