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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa as dinâmicas de cumprimento da pena privativa de liberdade e da 

disciplina prisional no âmbito da execução penal, a partir do estudo das normas de disciplina 

que, quando violadas, podem ensejar faltas disciplinares e a instauração de processo disciplinar 

para apuração da prática ou não da falta disciplinar. Essa dissertação foca prioritariamente na 

punição por falta grave, pois esta pode gerar sanções judiciais, além das punições 

administrativas, que tem impacto direto e gravoso na execução da pena. Para tanto, além da 

revisão bibliográfica sobre prisão, encarceramento em massa e processo disciplinar, foram 

analisadas duas fontes de material de campo: análise documental dos registros administrativos 

e dos bilhetes e petições escritos pelos presos durante a experiência da privação de liberdade e 

ida in loco a duas unidades prisionais de Niterói. A pesquisa de campo foi realizada por meio 

da observação participante da defesa dos presos a partir da confiança dos interlocutores. Assim, 

organizei o trabalho analisando três aspectos: análise legal da execução da pena, o procedimento 

disciplinar propriamente dito e a experiência da prisão pela narrativa dos presos. Os resultados 

indicam possíveis violações de direitos que contribuem para o prolongamento do tempo de 

prisão, no atual contexto de crescimento do encarceramento em massa da população negra.  

 

Palavras-chave: execução penal; falta grave; encarceramento em massa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This research analyzes the dynamics of compliance with the custodial sentence and prison 

discipline in the context of penal execution, from the study of the rules of discipline that, when 

violated, may give rise to disciplinary misconduct and the initiation of disciplinary proceedings 

to determine the practice or not of disciplinary misconduct. This dissertation focuses primarily 

on the punishment for serious misconduct, since this can lead to judicial sanctions, in addition 

to administrative punishments, which have a direct and serious impact on the execution of the 

sentence. For this purpose, besides the bibliographic review on prison, mass incarceration and 

disciplinary process, two sources of field material were analyzed: documentary analysis of 

administrative records and of notes and petitions written by prisoners during the experience of 

deprivation of liberty and an in loco visit to two prison units in Niteroi. The field research was 

carried out through participant observation of the defense of prisoners from the trust of the 

interlocutors. Thus, I organized the work analyzing three aspects: legal analysis of the execution 

of the sentence, the disciplinary procedure itself and the prison experience through the narrative 

of the prisoners. The results indicate possible violations of rights that contribute to the 

prolongation of prison time, in the current context of growth in the mass incarceration of the 

black population. 

Keywords: penal execution; serious misconduct; mass incarceration. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se dedica a compreender o impacto da punição por prática de falta 

disciplinar de natureza grave no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Ao olhar 

para estas dinâmicas prisionais no âmbito da disciplina, será possível compreender dinâmicas 

ainda não suficientemente debatidas sobre o contexto de crescimento do encarceramento em 

massa da população negra (BORGES, 2019; ALEXANDER, 2018).  

Esta pesquisa propõe debater os meios de controle social institucionalizados no cárcere, 

principalmente através da análise dos registros administrativos das partes disciplinares que, 

como veremos, revelam que mesmo quando faltas médias e leves são aplicáveis, muitas ações 

são enquadradas como faltas graves em razão de arbitrariedades naturalizadas na execução da 

pena. E isso tem efeitos na organização do sistema penitenciário fluminense, e sobretudo, na 

vida das pessoas encarceradas. Como veremos, a desobediência ou indisciplina por parte do 

custodiado, a posse de aparelho telefônico (ou dos seus acessórios) e a evasão são as principais 

causas de suposta prática de falta grave. E é o procedimento disciplinar prisional que visa apurar 

o cometimento ou não de falta disciplinar, a partir de Comissões Técnicas de Classificação, 

comumente chamadas apenas de CTC. Quando a falta disciplinar é confirmada pelo Diretor da 

Unidade Prisional, titular do poder disciplinar, o preso pode sofrer diversas sanções previstas 

na Lei de Execução Penal e no Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto nº 8897/86), como a perda dos direitos previstos durante a execução da pena. 

Ao analisar o conteúdo do registro de algumas CTCs a que tive acesso, além da minha 

própria experiência que proporcionou distintas inserções no ambiente prisional, seja pela minha 

formação acadêmica, seja pela minha atuação profissional, foi possível verificar mecanismos 

administrativos do cumprimento da pena e, desse modo, se tornam barreiras para que as pessoas 

presas consigam sua liberdade. Ao olhar para estes meios de controle social internos ao cárcere 

espero propor um debate sobre os modos como o encarceramento em massa se realiza no Brasil, 

já que este não se restringe a um aumento nas taxas de prisões de determinados grupos sociais, 

mas também nas dificuldades que estes enfrentam para serem desencarcerados.  

Em seguida, também discorrerei sobre os modos como os presos se engajam para fazer 

frente a um contexto institucional que lhes é desfavorável, escrevendo bilhetes e até extensas 

petições endereçadas diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Esses escritos apontam como 

os presos entendem o significado do direito e criam formas de mobilizá-lo durante a execução 

da pena. 
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Foi no ano de 2014, quando eu ainda era estagiária da Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, que teve início a jornada que me levaria até a presente pesquisa. O estágio no 

Núcleo do Sistema Penitenciário, com atendimentos semanais aos presos que cumpriam pena 

na Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu 2), localizada no Complexo de Gericinó, me despertou 

o interesse pelo tema da execução penal. Eu estava no início da graduação em Direito, mas já 

sabia que execução penal não seria uma disciplina obrigatória na grade curricular e, de fato, foi 

um tema negligenciado durante a minha formação na universidade. Esse fato me trouxe 

incômodos porque o Brasil já ocupava o lugar de terceira maior população carcerária do mundo, 

com números de encarceramento crescendo exponencialmente após a nova Lei de Drogas (Lei 

nº 11.343/2006) e isso não era discutido durante as aulas. Meus estágios na área criminal e o 

contato direto com o cárcere permitiram que eu visse, com os meus próprios olhos, que os 

espaços de privação de liberdade se assemelhavam a depósitos de corpos negros. Havia uma 

cela no Bangu 2 chamada maracanã. Ela era grande, mas completamente superlotada, em sua 

maioria por jovens negros que estavam presos em condições insalubres.   

Esse cenário me fazia pensar o quanto a atuação defensiva durante a execução da pena 

era importante, pois permitiria que fosse garantido ao preso os seus direitos durante a execução 

da pena, como a progressão de regime, o livramento condicional, o indulto, a comutação, o 

trabalho extramuros, a remição da pena e a visita periódica ao lar e a sua liberdade no momento 

adequado. Ou seja, a execução penal tem relação direta a processos de desencarceramento. No 

entanto, era comum que o preso alcançasse o requisito objetivo, qual seja, o lapso temporal para 

alcançar seu direito, mas não podíamos realizar o pedido porque o preso “tinha tomado CTC”.  

Com essa experiência entendi que durante o cumprimento da pena havia outras 

possibilidades de punições e, nesse caso, o requisito subjetivo, consistente no índice de 

comportamento carcerário do preso, ficaria prejudicado tornando-se negativo e impedindo que 

o preso tivesse seus direitos garantidos. Durante o estágio me interessei tanto pela grande 

quantidade de CTCs que chegava semanalmente quanto a descrição das dinâmicas que eram 

puníveis. Assim, no momento de escrita da minha monografia de conclusão de graduação decidi 

pesquisar os processos disciplinares para apuração de falta grave e os direitos constitucionais 

do preso.  

Ao ingressar no mestrado, imediatamente após a conclusão da graduação em direito, 

decidi dar continuidade a esta pesquisa pois as perguntas sobre o processo disciplinar e as 

punições ainda eram muitas. E considerando o contexto de encarceramento em massa de parcela 

específica da população em unidades prisionais superlotadas, entendi a relevância social do 
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meu tema, já que ao ser punido por falta grave o preso permanece muito mais tempo cumprindo 

pena em regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado.  

Algumas destas sanções ocasionam sérios impactos na execução da pena, pois 

ultrapassam a esfera administrativa, tais como a regressão para regime mais gravoso e a 

interrupção para contagem do lapso temporal para progressão de regime, com o consequente 

cálculo do remanescente a partir da data da prática da falta grave. Isso significa que não é apenas 

o sistema de justiça criminal quem estipula a dinâmica da pena, já que decisões administrativas 

têm efeitos sobre as decisões anteriormente tomadas no âmbito do Poder Judiciário, afetando, 

por exemplo, o período em que um preso irá permanecer encarcerado no regime fechado.  

A sentença condenatória impõe uma pena de prisão e em consequência o indivíduo será 

retirado do convívio em sociedade e privado da sua liberdade para que cumpra a punição 

imposta. No cárcere, este indivíduo é submetido a normas de disciplina e convivência. O que 

pouco se discute – e o que originou o interesse na presente temática – é que a desobediência à 

estas normas produz outras penas, muito além da sentença condenatória. É sobre a 

complexidade deste contexto que esta pesquisa se debruça.  

Para compreender os procedimentos de apuração das faltas disciplinares, além da análise 

dos registros jurídicos das faltas disciplinares, realizei pesquisa de campo em duas unidades 

prisionais da cidade de Niterói, além de conversas informais baseadas na criação de vínculos 

de confiança com alguns presos e egressos. Além disso, também analiso os bilhetes que recebia 

diretamente dos presos através do estágio do núcleo do sistema penitenciário da Defensoria 

Pública. O conteúdo dos bilhetes despertava em mim inquietações enquanto profissional e 

pesquisadora, por isso, ao invés de ignorá-los ou descartados, como ocorre na prática pelos 

operadores do sistema de justiça, os guardei e utilizei como fonte de pesquisa para este trabalho.  

Para analisar o material de campo comecei uma revisão bibliográfica da literatura sobre 

prisão, encarceramento em massa, execução penal e procedimento administrativo disciplinar, 

visando identificar as discussões sobre o tema, tanto no âmbito do direito quanto nas ciências 

sociais, além de analisar a legislação penal pertinente. Por isso, esta pesquisa foi orientada por 

um conjunto de pesquisas empíricas sobre as práticas do sistema de justiça criminal, com 

enfoque na execução da pena (KANT, 2009; VINUTO, ano 2019; DIAS, 2014; LEMOS, ano; 

GODOI, 2015; ANDRADE; GERALDO, 2020; NICOLIT, 2017; VALOIS, 2019; ABREU, 

2019; ANDRADE, 2019).  

A fim de detalhar adequadamente o processo de investigação empreendido para esta 

dissertação, passo agora a descrever com mais detalhes as escolhas realizadas e possibilidades 

acessadas durante a pesquisa de campo.  
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A PESQUISA DE CAMPO: PERCURSOS E MÉTODOS 

 

1. Interesses e carreira profissional: os primeiros passos rumo ao objeto. 

 

O interesse nesse tema tem profunda relação com a minha carreira profissional. Eu não 

sou a mesma pessoa desde que entrei pela primeira vez em uma prisão, no dia 7 de outubro de 

2014. Como já disse, à época eu cursava o 3º período da graduação em Direito e era estagiária 

do Núcleo do Sistema Penitenciário (NUSPEN) da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro (DPGE/RJ) e vinculada à Penitenciária Alfredo Tranjan (BANGU 2), localizada no 

Complexo de Gericinó, no bairro de Bangu.  

Mesmo sabendo ser minha primeira experiência de atendimento, no trajeto de carro da 

DPGE/RJ até o Complexo minha chefa Defensora Pública vinculada ao Bangu 2 me orientou: 

“Você está preparada. Eu atendo metade e você a outra metade”. Senti o frio na barriga 

naquele momento. Ao chegar na entrada do Complexo de Gericinó, a placa da portaria chamou 

minha atenção: “Ressocializar para o futuro conquistar”. Eu ainda não tinha entrado em uma 

prisão, mas há meses fazia o acompanhamento dos processos de execução e já havia entendido 

que, naqueles termos, era impossível haver ressocialização.  

Naquela época, o Alfredo Tranjan era uma cadeia de seguro. Isso significa que seu 

efetivo era composto por presos que não pertenciam a nenhuma facção ou tinham cometido 

crimes sexuais e, por isso, precisavam ficar em galerias separadas. Tal separação funciona como 

uma proteção, pois segundo os próprios custodiados, lá eles “apanhavam apenas dos agentes e 

não dos outros presos”. Era uma unidade neutra, de regime fechado e, em regra,  os presos 

tinham condenações a penas altas: roubo, tráfico, latrocínio, homicídio, estupro, estupro de 

vulnerável e pedofilia. Estes eram os tipos penais mais recorrentes em meus atendimentos 

semanais, e apesar das tipificações penais nos quais esses presos estavam envolvidos, , não 

havia grande número de conflitos entre eles, pois como nos ensina Samuel Lourenço1: “os 

presos do seguro não se matam, não é por conta da capacidade do poder público, mas sim, um 

acordo moral entre os presos, admitindo presos que cometeram todo tipo de crime, ainda assim, 

pode rolar um tribunalzinho” (FILHO, 2018, p. 164).  

No início, era não era fácil atuar numa cadeia de seguro, mas o dia a dia da prisão me 

ensinou sobre a dimensão ética profissional da defesa do direito irrestrito de defesa. Afinal, a 

pessoa já foi julgada pela instituição competente, não era meu papel profissional fazê-lo 

 
1 Samuel Lourenço é graduado em gestão pública e egresso do sistema penitenciário. Os relatos sobre o período 

que esteve privado de liberdade se transformaram no livro “Além das Grades” (2018).  
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novamente. Também é digno de nota que eu ainda não tinha a consciência social e racial que 

tenho hoje, mas as condições insalubres das celas, a inexistência de recursos materiais básicos, 

a proliferação de doenças, a superlotação, o cheiro da comida estragada, as marcas de violência 

física nos internos, as inúmeras violações de direitos e o recorte racial da cadeia, por si só, me 

causaram inquietações suficientes para começar a desconfiar da ineficácia e da legalidade da 

pena privativa de liberdade.  

Algo que me incomodou especialmente nesse período era a falta grave. Todas as terças-

feiras, após o término no atendimento, íamos até a Classificação do presídio. Era o local onde 

deixávamos os ofícios da semana com os pedidos de transferência, atendimento médico, 

requisição de exames criminológicos e entregas de defesa de CTC. Toda semana recebíamos 

dezenas de partes disciplinares e, na semana seguinte, entregávamos a defesa escrita das CTCs. 

Eu estava no início da graduação, mas as narrativas descritas nos registros das partes 

disciplinares, a dinâmica dos julgamentos e os impactos na execução da pena foram 

inquietações que me acompanharam no decorrer da minha formação, mesmo após a minha saída 

do Nuspen.  

Após sair do Nuspen, segui com a “minha defensora”, que havia pedido remoção para 

retornar à titularidade da 21º Vara Criminal da DPGE/RJ. A partir de então eu não mais atuaria 

nos processos de execução, mas durante a fase de conhecimento, fazendo a defesa criminal a 

partir do recebimento da denúncia até eventual recurso de apelação. Assim, apesar de não 

frequentar mais uma unidade prisional, continuei atuando por mais um ano na defesa desses 

indivíduos invisíveis para a sociedade.  

No final de 2016 decidi estagiar em um escritório criminal especializado em direito 

penal econômico. Não mais atuaria na defesa dos indesejáveis que (supostamente) cometiam, 

em regra, os crimes de furto, roubo e tráfico, mas, sim, na defesa dos chamados crimes de 

colarinho branco. Empresários, políticos, cidadãos da classe alta brasileira, nunca considerados 

bandidos passaram a ser os meus clientes. Foi no, à época, Tórtima, Tavares e Borges 

Advogados Associados que aprendi toda a potencialidade de uma defesa técnica, quando há 

recursos. E foi ali que entendi que o efetivo acesso à justiça é para poucas pessoas.  

Digo isto porque na Defensoria Pública cheguei a acompanhar entre 1.000 e 1.300 

processos criminais ou de execução penal. Isso significa que cada defensor ou defensora atua, 

em média, na defesa de mais de mil assistidos. E além da análise dos processos, minutas de 

petições e cumprimento de prazos processuais, há em torno de 20 audiências por semana, bem 

como os atendimentos presenciais diários de familiares dos assistidos e réus que respondem aos 

processos em liberdade. A demanda de trabalho associada ao reduzido efetivo de profissionais 
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(incluindo defensores públicos, servidores e estagiários) inevitavelmente compromete a 

viabilidade de uma defesa técnica atenta e de excelência, como a que ocorre nos grandes 

escritórios criminais. Tais escritórios possuem menor número de casos, equipe em número 

suficiente para estudar os processos com atenção e tempo, realizar pesquisas de jurisprudência, 

minutar as peças, realizar acompanhamento diário dos inquéritos e processos, seja em sede 

policial, no Ministério Público ou no Tribunal de Justiça, além de recursos financeiros para a 

produção de provas de todas as espécies.  

À título de exemplo, durante todo o meu estágio na defensoria pública não presenciei 

nenhuma requisição de produção de prova distinta da prova testemunhal. Inclusive a prova 

testemunhal, em regra, eram nomes fictícios para evitar a preclusão do direito de arrolar 

testemunhas. Isso se torna ainda mais complexo tendo em vista que nos casos de réu preso – 

quase a totalidade dos casos – o primeiro contato com o assistido era já na primeira audiência 

de instrução e julgamento, ou seja, após a apresentação da resposta à acusação, momento 

processual de arguir preliminares, requerer produção de provas e arrolar as testemunhas de 

defesa. É inevitável que isso prejudique a ampla defesa do assistido. Na maioria dos processos, 

apenas a acusação produzia prova testemunhal, usualmente o depoimento dos policiais 

militares. Ao assistido, restava apenas o momento do seu interrogatório, no qual poderia 

apresentar a sua versão dos fatos. Essa diferença entre uma defesa criminal privada e uma defesa 

criminal pública explicita as limitações institucionais e de recursos da Defensoria na defesa da 

população mais vulnerável, e aprendi ao ter acesso a esses dois modos de atuação.  

Neste período em que atuava no escritório fui selecionada para contribuir com a 

Associação Elas Existem – Mulheres Encarceradas, uma organização sem fins lucrativos que 

tem por finalidade atuar em prol das mulheres que compõe o sistema penitenciário e das 

adolescentes do sistema socioeducativo do Rio de Janeiro. Assim, pude me aproximar da 

militância e da luta antirracista e anti-punitivista. Durante dois anos, minha experiência passou 

a ser orientada também por questões de gênero.  

Somado a trabalhos, estágios e militância, ainda tive a oportunidade de ser bolsista de 

iniciação científica do PIBIC/CNPQ no projeto de pesquisa “Estética, ética, diversidade, 

processo e justiça: da legislação penal ao código de ética da Magistratura”, sob orientação do 

Professor André Nicolitt. O projeto pretendeu analisar a questão que envolve a tolerância e o 

respeito à diversidade e suas expressões estéticas, tanto internamente (em relação aos membros 

do poder) quanto externamente (no que tange ao tratamento dispensado aos jurisdicionados e 

administrados). Para a realização da pesquisa recorremos à revisão bibliográfica e à pesquisa 

de campo, no qual efetuamos entrevistas com atores do sistema de justiça criminal. Essa 
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primeira experiência com a pesquisa de campo no âmbito do Judiciário foi importante pois me 

alertou para a grande dificuldade de acesso aos agentes do Poder Judiciário, especialmente 

juízes e desembargadores. Na grande maioria das vezes em que solicitávamos entrevista, a 

resposta dos assessores era imediata, no sentido negativo, justificando com a agenda lotada.  

Dificuldades para realização de pesquisa empírica no direito não são exceções, mas 

tentávamos entender os significados desses desafios. Como aponta João Vitor Abreu  (2019), 

algumas dificuldades são comuns a todos que tentam realizar pesquisa empírica no judiciário, 

mas, essas dificuldades podem ser tomadas como pistas importantes para a compreensão do seu 

objeto de estudo (ABREU, 2019, p. 25). Esta falta de transparência por parte dos operadores 

do direito é problemática pois dificulta —  e por muitas vezes impede — a realização de 

pesquisas empíricas sobre o Sistema de Justiça Criminal, sobretudo sobre aqueles responsáveis 

por decisões sobre vidas humanas, o que é absolutamente relevante e necessário.  

Ana Gabriela Mendes Braga aponta que a pesquisa nas prisões apresenta desafios 

particulares para os pesquisadores, pois a dificuldade de acesso ao interior das prisões “é uma 

estratégia de defesa do monopólio de uma saber-fazer institucional, determinante na 

constituição da dinâmica prisional” (BRAGA, 2014, 53). Segundo a autora, há um discurso 

institucional para restringir o acesso dos pesquisadores, no sentido de que “a entrada no cárcere 

de pessoas estranhas à sua dinâmica é vista como uma ameaça ao controle e à segurança” 

(BRAGA, 2014, 53).  

Essa experiência inicial de pesquisa ajudou a orientar os métodos mobilizados durante 

o mestrado, já que conhecia algumas barreiras para a realização de pesquisa de campo 

(GARCIA, 2014; FERRAZ, 2017) e, portanto, antecipava a necessidade de pensar de modo 

criativo e rigoroso sua execução. Como Pedro Heitor Barros Geraldo e Fernando Fontainha 

afirmam, “a metodologia é um conjunto de problemas que o pesquisador vai superando ao longo 

da pesquisa” (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 14). Assim, mais do que estipular de 

antemão sobre os métodos e análises que seriam mobilizados em minha pesquisa, partia do 

pressuposto que “o objetivo da pesquisa acadêmica não é fazer juízo de valor sobre as práticas, 

mas sim explicitar como esse trabalho se organiza no cotidiano (ABREU, 2019, p. 30). 

Para a conclusão do curso de graduação em Direito, escolhi como tema da monografia 

“os procedimentos disciplinares e a sua repercussão sobre os direitos constitucionais de 

custodiados no sistema penitenciário fluminense” (SANCHES, 2018) e fui orientada pelo 

Professor Douglas Guimarães Leite. Este trabalho de monografia marcou o início da minha 

investigação dos registros administrativos dos procedimentos disciplinares, a fim de observar 

possíveis ilegalidades do poder disciplinar prisional.  
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A presente dissertação se apresenta, então, como um exercício de continuidade do 

trabalho de pesquisa iniciado na escrita do meu trabalho de conclusão de curso da graduação 

em Direito, visando o estudo do encarceramento em massa através de um recorte pouco 

discutido na literatura, que são os procedimentos administrativos disciplinares que culminam 

em punições por falta grave.  

 

2. Escolhas metodológicas e estratégias de pesquisa 

 

Com o objetivo de aprofundar a análise do tema já abordado em minha pesquisa de 

monografia, prestei o processo seletivo do mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Sociologia e Direito da UFF, em que tive a oportunidade de ingressar no Núcleo de Pesquisa 

em Sociologia e Direito (NSD) vinculado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – 

Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (INCT-InEAC).  

Logo no primeiro semestre restabeleci meu diálogo com a Defensoria Pública e 

acompanhei por um semestre, semanalmente, os atendimentos de uma defensora em unidades 

prisionais de regime semiaberto: Instituo Penal Edgar Costa e Instituo Penal Ismael Pereira 

Sirieiro, ambas localizadas em Niterói. Retomar o contato com a Defensoria foi de grande 

auxílio para minha nova entrada de pesquisa, já que esta com frequência torna-se a rede 

institucional que possibilita aos pesquisadores o acesso ao campo (NUÑEZ, 2018, p. 26). Por 

isso, o acesso a esses registros administrativos penitenciários foi possibilitado mediante 

autorização de Defensores Públicos que atuam no Núcleo do Sistema Penitenciário (NUSPEN), 

órgão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro responsáveis pela defesa dos apenados 

durante a execução da pena, sendo exigido o sigilo das identidades dos presos que responderam 

aos procedimentos administrativos. 

Sem dúvidas, o status de ex-estagiária do NUSPEN foi responsável por abrir as portas 

para a minha pesquisa de campo. Apesar da “minha defensora” à época estar aposentada, 

mantivemos amizade e ela foi uma intermediária essencial desde as minhas primeiras pesquisas 

durante a graduação. Ela prontamente me apresentou a nova defensora e, também, a outros 

servidores do núcleo. Ao explicar o meu objeto de pesquisa e a necessidade de ter acesso aos 

registros administrativos e a unidade prisional, consegui estabelecer um vínculo de confiança e 

tive facilidade para realizar meu campo. A advogada e pesquisadora Bárbara Baptista também 

aponta que ao fazer pesquisa empírica sobre o Direito, por vezes, o local do campo é 

determinado pelas “oportunidades surgidas por indicação de ‘indivíduos-chave’ (BAPTISTA, 

2013, p. 87). É comum que a relação anterior com interlocutores permita não apenas uma 
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entrada facilitada no campo de pesquisa, mas também o acesso a informações pertinentes 

(PENHA, 2017, p. 16). Fato é que ter sido estagiária do Nuspen foi imprescindível, seja para o 

meu acesso às unidades prisionais, seja para o meu acesso aos registros administrativos.   

Durante os atendimentos da defensoria, já como pesquisadora, tive a oportunidade de 

conversar livremente com os presos que aguardavam atendimento. Optei por conversas 

informais, sem a utilização de questionários e abandonei as anotações, pois percebi que dessa 

forma conseguiria estabelecer uma maior ponte de confiança com os meus interlocutores, que 

se sentiriam mais confortáveis para conversar. Além disso, ainda que o contexto por vezes 

dificultasse a realização de uma conversa em profundidade, as condições das entrevistas 

ajudaram a caracterizar o cotidiano de trabalho vivido por essas pessoas (VINUTO, 2019), o 

que ajudou a complexificar os outros dados coletados durante as demais experiências de 

pesquisa. Essa segunda entrada no sistema penitenciário se encerrou em janeiro de 2019, mas 

mantive diálogo com atores do sistema prisional e do sistema de justiça em razão das minhas 

variadas inserções nesse contexto.  

A própria pós-graduação me permitiu continuar a acessar informações sobre meu tema 

de pesquisa. Inicialmente, através do Projeto de Extensão UFF nas Ruas – Assessoria Popular 

em administração de conflitos urbanos em Niterói (RJ), que teve por objetivo a prestação de 

assessoria interdisciplinar junto a grupos vulnerabilizados no ambiente urbano de Niterói. Atuo 

neste projeto desde outubro de 2018, especificamente como coordenadora do Grupo de 

Trabalho de Privação de Liberdade, realizando atividades extensionistas junto aos familiares 

presentes na fila do Instituto Penal Edgard Costa, unidade prisional em que fiz meu primeiro 

campo. O “UFF nas Ruas” é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Segurança 

Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), com coordenação geral do Professor Dr. 

Lenin Pires e coordenação adjunta da Professora Dra. Juliana Vinuto. 

  Outra atividade relevante para a manutenção de contatos com atores relevantes do 

sistema prisional e do sistema de justiça se deu a partir da organização do curso “Execução 

Penal e a Realidade Prisional”, que realizei como atividade de estágio docência sob supervisão 

do meu orientador Professor Dr. Pedro Heitor Barros Geraldo. Trata-se de uma das atividades 

interdisciplinares promovidas pelo Mestrado em Ciências Jurídicas e Sociais da UFF, no qual 

participaram como debatedores pessoas com diferentes perfis, como presos, egressos, 

familiares, agentes penitenciários, professores, enfermeiras e assistentes sociais que atuam no 

sistema prisional. Todos esses encontros me possibilitam dialogar com meu tema de pesquisa 

a todo o momento.  
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Além disso, sou advogada criminalista e Conselheira Suplente do Conselho Estadual da 

Criança e do Adolescente e membra da Comissão de Direito Socioeducativo da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro (CDS/OAB-RJ). Tais atuações me 

permitem transitar pelos espaços de privação de liberdade e realizar constantes observações das 

práticas empregadas, além de possibilitar discussões riquíssimas com muitas pessoas que atuam 

nessas redes.  

Em razão dos já referidos desafios para realização de pesquisa em contextos 

institucionais, principalmente no ambiente prisional, ter um acesso extraoficial contribuiu para 

uma descrição mais fiel das práticas. Com tal acesso pude ouvir as narrativas dos próprios 

presos sobre a dinâmica da ocorrência e do julgamento das faltas disciplinares, e apesar das 

minhas diversas inserções institucionais, sempre deixei claro que também atuava como 

pesquisadora. Nesse sentido, minhas distintas inserções em espaços de privação de liberdade e 

do Judiciário me permitiu trabalhar essa dimensão da pesquisa empírica do direito com o 

objetivo de entender o direito como um fenômeno sociojurídico (GERALDO; FONTAINHA, 

2015, p. 12), e desse modo, atuar de modo analiticamente rigoroso e ético.  

Um segundo momento da pesquisa foi a realização de análise documental, no qual 

analiso dois materiais: registros administrativos instaurados para apuração das práticas de falta 

grave, que foram igualmente fornecidos pela Defensoria Pública; e bilhetes que presos 

confeccionavam para colocar suas demandas à defensoria. Tive acesso a 280 registros de CTCs, 

oriundos de distintas unidades prisionais de regimes fechado e semiaberto, e a 76 bilhetes, 

oriundos dos atendimentos que realizei enquanto estagiária da Defensoria Pública no Presídio 

Alfredo Tranjan.  

A análise documental se mostra fonte preciosa de análise, pois frequentemente 

“permanece como único testemunho de atividades particulares ocorridas num passado recente” 

(CELLARD, 2010, p. 295) e, assim, o registro documental pode favorecer a observação de 

indivíduos, grupos, comportamentos, mentalidades e práticas (CELLARD, 2010, p. 295). 

Cellard explica que “trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, 

a eventualidade de qualquer influência – a ser exercida pela presença ou intervenção do 

pesquisador” (CELLARD, 2010, p. 295). Isso ocorre porque documentos usualmente são 

produzidos com outras finalidades para além da pesquisa empírica, e por isso revelam modos 

de controle social cotidianos muitas vezes despercebidos (VINUTO, 2014). No caso desta 

pesquisa, ao olhar os registros de CTCs foi possível verificar o resultado final cristalizados nas 

dinâmicas de administração de conflitos internos no cárcere, que são assim transformadas em 

um registro oficial da ação estatal. Além disso, a análise dos bilhetes revelam modos informais 
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e, ao mesmo tempo, institucionalizados e legitimados entre o grupo de pares, de acessar direitos 

que deveriam estar disponíveis à população prisional.  

Ao ser colocados em diálogo com minhas observações de campo, esses diferentes 

registros ajudaram a complexificar as diferenças entre “conhecimento do direito nos livros (law 

in books) e o direito em ação (law in action)” (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 12). Isso 

foi possível porque todas as entradas de pesquisa descritas aqui permitiram acessar, de 

diferentes perspectivas, a multiplicidade das práticas dos atores do sistema de justiça. Isso se 

torna importante quando o objetivo da pesquisa “não é o de identificar o que é direito, mas de 

descrever como ele se apresenta através das práticas sociais” (GERALDO; FONTAINHA, 

2015, p. 11). Tais práticas costumam ser despercebidas ou desconhecidas tanto pelos agentes 

dos Sistema de Justiça quanto pela sociedade em geral, apesar do grande impacto na vida dos 

custodiados e na execução de suas penas. Por isso esse tipo de análise se mostra importante e 

útil para abordar o direito como um fenômeno social.” (GERALDO; FONTAINHA, 2015, p. 

17). 

Até aqui descrevi as decisões, os dilemas, as experiências e as possibilidades que 

orientaram o processo de pesquisa em que se baseou este texto. A partir de agora passarei a 

apresentar algumas análises sobre o impacto da punição por prática de falta disciplinar de 

natureza grave no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e, para tanto, essa 

dissertação está dividida em três partes, além desta introdução e da conclusão.  

No primeiro capítulo, descrevo como a Lei de Execução Penal foi instituída no direito 

brasileiro, abordando os princípios que a regem e demonstrando a sua relação com os processos 

disciplinares e as modalidades de CTCs. Ainda no primeiro capítulo apresento a função do 

Juízo da Execução Penal e a centralidade da Vara de Execuções Penais no estado do Rio de 

Janeiro, o que impacta diretamente no processo de execução da pena, especificamente no 

âmbito das sanções judiciais por prática de falta grave. 

No segundo, abordo os conceitos de disciplina, deveres e o poder disciplinar para entender 

como a Lei de Execução Penal determina que os presos sigam as normas estabelecidas. A partir 

do estudo da disciplina, apresento as faltas disciplinares, as sanções aplicáveis e o 

funcionamento do procedimento administração disciplinar para apuração do cometimento de 

falta disciplinar. Nesse momento, apresento diversos casos de PADs que foram analisados 

durante a análise documental da minha pesquisa.  

No terceiro, analiso como os presos compreendem, expressam e reivindicam seus direitos 

da execução através de bilhetes, cartas e petições escritas de próprio punho. Apresento, então, 

a narrativa dos presos durante o contexto da disciplina e do cumprimento de pena.  
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Concluo, por fim, que a análise dos processos administrativos e das punições aplicáveis 

possibilita entender como são administrados os conflitos institucionais no cárcere. Também 

indicam que condutas punidas administrativamente têm impacto direito na manutenção do 

encarceramento dos presos. E que estes mobilizam as ferramentas possíveis em busca de justiça 

e da sua liberdade.   
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Capítulo 1. Execução Penal e sua organização no estado do Rio de Janeiro 

 

No direito brasileiro, a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, instituiu a Lei de Execução 

Penal (LEP). No seu parágrafo primeiro, a LEP estabelece como objetivo “efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado”. 

Isso significa que a LEP surge para regular e efetivar o processo de cumprimento da 

sentença penal condenatória, bem como para proporcionar medidas que visem a ressocialização 

do preso, a partir de um sistema progressivo2 de execução da pena. De acordo com o item 9 da 

Exposição de Motivos da Lei 7.210/1984, pode-se denominar esse ramo Direito de Execução 

Penal.  

Para dar maior concretude à discussão sobre Execução Penal, esse capítulo descreverá 

as dimensões mais amplas da mesma, com foco em seus princípios para, em seguida, discutir 

mais detidamente sobre como ela é realizada no estado do Rio de Janeiro. Esta apresentação é 

fundamental para o debate sobre o impacto judicial das CTCs tanto na execução da pena quanto 

nas possibilidades de desencarceramento no contexto carioca. 

 

1.1) Natureza Jurídica da Execução Penal 

A Exposição de Motivos da Lei 7.210/1984 é precisa ao afirmar que “vencida a crença 

histórica de que o direito regulador da execução é de índole predominantemente administrativa, 

deve-se reconhecer, em sua própria autonomia, a impossibilidade de sua inteira submissão aos 

domínios do Direito Penal e do Direito Processual Penal”. Com base nisso a jurista Ada 

Pellegrini Grinover (1987) considera a execução penal atividade complexa, que se desenvolve, 

entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo com a participação do Judiciário e do 

Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos jurisdicionais e dos estabelecimentos 

penais. Assim, a Execução Penal se apresenta como atividade jurisdicional em associação à 

atividade administrativa. 

 
2 Artigo 112, da LEP: “A pena privativa de liberdade será executava em forma progressiva com a transferência 

para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz (...)”. 
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No entanto, nos dias atuais, parte da doutrina não adota a natureza mista da execução 

penal, mas, sim que a execução penal possui natureza jurisdicional, leitura mais próxima da 

Constituição Federal de 1988, uma vez que “a própria acepção de jurisdição demanda a 

existência de contraditório entre as partes, o desempenho da ampla (e técnica) defesa e a 

emanação de um provimento imparcial e processualmente correto” (ROIG, 2018, p.).  

Em defesa desta concepção, em seu livro “Penas e Garantias”, Salo de Carvalho (2018, 

p. 166) diz que a Lei 7.210/84 normatizou a jurisdicionalização da execução da pena com o 

intuito de diminuir violações, restringir a atividade da administração e proporcionar ao apenado 

garantia mínima de seus direitos. 

Não é, portanto, pacífica na doutrina a natureza jurídica da execução penal, existindo 

atualmente duas correntes prioritárias: natureza mista e natureza eminentemente jurisdicional. 

Esta última é defendida por autores que consideram que mesmo durante a atuação 

administrativa, além de haver fiscalização por parte do Poder Judiciário, é garantido ao preso o 

acesso ao Juízo de Execução e a todas as garantias constitucionais que lhe são conferidas pela 

Constituição no âmbito dos incidentes de execução da pena3.  

Apesar desta definição, veremos a seguir como no contexto do estado do Rio de Janeiro 

a atividade de execução penal é de natureza mista, pois o presente estudo apresenta a prática 

de dinâmicas administrativas importantes no contexto da execução da pena e das faltas 

disciplinares. Tais dinâmicas têm reflexos no âmbito judicial, sem que haja controle efetivo 

pelo Judiciário, e tampouco são asseguradas as garantias constitucionais do preso, como, por 

exemplo, a ampla defesa e o contraditório.  

1.2) Legislação e princípios aplicáveis à Execução Penal 

 

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984) foi pensada com duas 

ordens de finalidades: “a correta efetivação dos mandamentos existentes nas sentenças ou outras 

decisões, destinados a reprimir e prevenir os delitos”, e a “oferta de meios pelos quais os 

apenados e os submetidos às medidas de segurança venham a ter participação construtiva na 

comunhão social” (item 13, da Exposição de Motivos da Lei nº 7.210/1984). Por isso, se 

apresenta como a principal lei que norteia a execução da pena. Há, ainda, no âmbito federal o 

Regulamento Penitenciário Federal (Decreto nº 6.049 de 2007) e, no âmbito estadual, o 

 
3 Por incidentes de execução da pena considera-se: progressão de regime, livramento condicional, remição da pena, 

indulto, comutação, saídas temporárias, punições por faltas disciplinares, entre outros.  



24 
 

 

Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro (RPERJ – Decreto Estadual nº 

8.897 de 1986), que contribuem com as diretrizes a serem aplicadas no contexto da dinâmica 

dos estabelecimentos prisionais federais e estaduais, respectivamente.  

A competência suplementar dos estados para legislar sobre direito penitenciário está 

prevista no art. 24, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Por isso, é possível concluir que 

os estados podem regular o procedimento relativo ao processo disciplinar prisional, que é o 

objeto dessa pesquisa.  

Esses processos disciplinares devem seguir o ritual estabelecido no Regulamento do 

Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro, que objetiva complementar a Lei de Execução Penal 

e, por isso, deve ser lido em concomitância com o citado diploma (art. 1º, do Decreto nº 

8.897/86). A legislação sobre Execução Penal, por sua vez, deve ser interpretada e aplicada por 

princípios contidos na Constituição Federal e nos Tratados e Convenções internacionais em 

matéria penal e de direitos humanos, que atuam como força normativa capaz de tutelar direitos 

fundamentais de pessoas privadas de liberdade (ROIG, 2018).  

Para Roig, “os princípios da execução penal são meios de limitação racional do poder 

executório estatal sobre as pessoas” (ROIG, 2018) e não podem ser utilizados para restringir 

direitos ou aumentar o rigor punitivo sobre pessoas presas. Pelo contrário, deve ser aplicado 

para ampliar o exercício de direitos e de sua liberdade.  

No que tange ao processo disciplinar, princípios como devido processo legal, ampla 

defesa, contraditório, legalidade, individualização da pena, culpabilidade, presunção de 

inocência, proporcionalidade e direito ao silêncio são necessários para a garantia de direitos 

durante a apuração da prática de falta grave e, por isso, serão os princípios analisados nesse 

capítulo.  

 

Princípio da Legalidade  

 

O princípio da legalidade está previso no art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal de 

1988 e no art. 1º do Código Penal, e estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina 

e não há pena sem prévia cominação legal. Na Lei de Execução Penal, o princípio está previsto 

no art. 45: “não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou 

regulamentar”. Este dispositivo funciona como “instrumento de contenção da 

discricionariedade da Administração Penitenciária e do arbítrio judicial”, pois determina que 

faltas e sanções estejam legalmente previstas e que sejam estritamente interpretadas (ROIG, 

2018, p.). 
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No âmbito dos processos disciplinares, o princípio da legalidade, portanto, regula a 

arbitrariedade do poder disciplinar exercido pelo diretor do estabelecimento, pois as 

modalidades de faltas disciplinares precisam ter redação precisa. Nesse ponto, chama atenção 

duas modalidades de falta grave previstas no art. 50, incisos I e VI, da LEP, que definem como 

falta grave, respectivamente: 1) “incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou 

a disciplina” e 2) a inobservância dos deveres de “obediência ao servidor e respeito a qualquer 

pessoa com quem deva relacionar-se” (art. 39, inciso II) e de “execução do trabalho, das tarefas 

e das ordem recebidas” (art. 39, inciso V). 

A indeterminação de condutas que podem caracterizar indisciplina e a ausência de 

controle sobre a veracidade dos fatos narrados na parte disciplinar pelo agente penitenciário, 

torna possível registros oficiais como este: “Participo o interno supracitado, pois o mesmo 

desrespeitou e desobedeceu a ordem direta deste servidor. Diante dos fatos narrados o preso 

foi conduzido ao setor de isolamento onde aguarda deliberação desta CTC4”. Em seu termo de 

declaração, que consiste na sua oitiva/defesa dos fatos, o preso narra que: “em nenhum momento 

desrespeitei ou desobedeci o funcionário, apenas pedi para que mantivesse a calma, pois tinha 

acabado de acordar e iria fazer o procedimento da unidade”. Nesse trecho, vemos um registro 

que não está amparado por descrições ou explicações sobre como o preso “desrespeitou e 

desobedeceu a ordem direta deste servidor”, o que demonstra que apenas o registro da acusação 

basta para acusá-lo.  

Esta CTC demonstra como condutas puníveis são vagas e imprecisas, em flagrante 

violação ao princípio da legalidade, além de desconsiderar a versão do preso. Observa-se, desse 

modo, que o Estado não assegura a aplicação do princípio da legalidade, que tem por objetivo 

evitar a discricionariedade do poder disciplinar e se apresenta como meio possível para evitar 

sanções arbitrárias, que prologam o tempo de cumprimento da pena em regime mais gravoso 

pelo preso.  

 

Princípio da individualização da pena 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que a lei regulará a individualização da pena 

(art. 5º, inciso XLVI). No âmbito executório isso significa que a pena determinada na sentença 

condenatória será executada pelo Juízo da execução de forma individualizada para cada preso, 

 
4 Todos os trechos em itálico referem-se a transcrições de trechos dos registros disciplinares acessados nessa 

pesquisa. 
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concedendo ou negando direitos inerentes a execução da pena, como, por exemplo, a progressão 

de regime e o livramento condicional, a depender do seu grau de culpabilidade e obediência. 

Nesse sentido: 

“outra obrigação decorrente do acertado sentido da individualização consiste 

na apreciação do caso concreto, pelas vias administrativas e judicial, sem o 

recurso a considerações genéricas ou de índole preventiva, sobretudo em 

matéria disciplinar, pois qualquer medida que importe elevação do sofrimento 

carcerário já naturalmente experimentado não pode se dar em função da 

necessidade de promover exemplos aos demais, mas em virtude de ação 

concreta do agente” (ROIG, 2018, p.).  

 

No entanto, é comum constar nos registros dos processos disciplinares condutas 

genéricas, sem a descrição detalhada do fato que permita individualizar a conduta, com o 

objetivo de promover exemplo aos demais:  

“Participo o interno devido o mesmo durante revista na cela 07 ter se 

dirigido ao Sr. Diretor desta U.P de forma indisciplinada, não 

aceitando as ordens impostas pelo mesmo, insuflando o coletivo pondo 

em risco a segurança desta U.P. Todo fato foi presenciado pelo Sr. 

Chefe Segurança. Diante do fato, o mesmo foi conduzido ao setor de 

isolamento, onde aguarda deliberação desta chefia”.  

 

Nesse caso não há notícia de qual foi a ação de indisciplina concreta praticada pelo preso 

e não foram ouvidas outras testemunhas presenciais do fato. Após a oitiva do preso, na ausência 

de sua defesa técnica, o parecer na comissão concluiu, por unanimidade, que  

“por se tratar de um fato contra a ordem e a disciplina da Unidade 

Prisional, em desobediência as suas normas estabelecidas, bem como 

desrespeito aos servidores, uma vez que o interno com o escopo de 

afrontar o representante do estado tentou intimidar o diretor desta 

unidade prisional não  aceitando as ordens emanadas pelo mesmo bem 

como insuflando os outros internos, diante de tamanho desrespeito o 

interno acima qualificado cometeu falta disciplinar de natureza 

GRAVE”.  

 

Destaca-se que o suposto ato de indisciplina contra o diretor da unidade prisional, 

testemunhado pelo Chefe de Segurança é julgado pela Comissão Técnica de Classificação da 

unidade, que é presidida pelo diretor e composta por outros quatro membros, incluindo o chefe 

de segurança que, nesse caso, relatou a parte disciplinar e a encaminhou para a direção. Essa 

dinâmica não garante o princípio de individualização da pena na fase de execução, pois não há 

apreciação das particularidades do caso concreto, já que as descrições das condutas são vagas 

e genéricas. 
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Princípio da culpabilidade  

 

Os elementos que compõem a culpabilidade elencados pela doutrina são a 

imputabilidade5, a exigibilidade de conduta diversa6 e a potencial consciência da ilicitude do 

fato7, portanto, a responsabilidade pelo resultado gerado só pode ser atribuída e penalizada ao 

indivíduo que atuou conscientemente com dolo ou culpa.  

A Lei de Execução Penal inseriu o princípio da culpabilidade ao vedar as sanções 

coletivas (art. 45, §3º), ou seja, a conduta do preso deve ser devidamente identificada e 

individualizada para que enseje em aplicação de sanção disciplinar8. A falta de ciência das 

normas disciplinares e das condutas específicas que podem ensejar punição por falta de natureza 

grave, média ou leve também afasta a culpabilidade por prática de falta disciplinar, pois não há 

consciência da ilicitude do fato praticado.  

É frequente que os presos narrem que não sabiam que determinada conduta era falta 

disciplinar. No caso de Fabio, a parte descreve que:  

Participo o interno pois o mesmo foi flagrado por este signatário 

descendo do telhado da galeria “D’, ao ser questionado do porquê o 

mesmo se encontrava no telhado, informou que tinha ido pegar uma 

bola de futebol que estava no local supracitado. Como não foi avistado 

bola nenhuma de posse do interno em tela, e o mesmo não pediu 

autorização para realizar tal feito, este foi conduzido ao setor de 

isolamento onde aguarda medidas cabíveis.  

 

Em seu termo de declaração perante a Comissão Técnica de Classificação, ao ser 

inquirido, disse que:  

Perguntado por que não pediu autorização ao Inspetor para ir buscar 

a bolsa, respondeu que: não pediu autorização porque não havia 

nenhum servidor por perto, uma vez que os inspetores haviam acabado 

de subir para a galeria “D” para fazer uma revista. Perguntado por 

que subiu no telhado, respondeu que: Subiu no telhado para buscar 

uma bola, pois estava tendo uma partida de futebol na quadra de 

esportes. Perguntando se sabe que subir no telhado é falta grave, 

respondeu que: não sabia. Perguntando se sabia que o telhado é uma 

área de segurança, respondeu que: não sabia.  

 
5 Consiste na possibilidade de se atribuir a autoria ou a responsabilidade por fato criminoso a alguém. 
6 É a possibilidade de se cobrar do agente uma postura diferente em relação ao fato típico e ilícito que foi 
praticado. 
7 É o elemento da culpabilidade que determina só ser possível a punição do agente que, diante das condições 
fáticas, tinha a possibilidade de atingir o entendimento sobre o caráter ilícito da conduta praticada.  
8 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de não admitir sanção coletiva no 

âmbito da execução penal, ao considerar que o princípio da culpabilidade é adotado pela LEP: HC 177293/SP, HC 

292869/SP, HC 365825/SP, entre outros.  
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O artigo 46 da LEP é categórico ao afirmar que o condenado, no início da execução da 

pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. No caso de Fabio, ele alega que 

não sabia que subir no telhado era falta grave. Ressalta-se que essa dinâmica ocorreu no 

Instituto Penal Ismael Sirieiro, unidade de semiaberto, onde os presos costumam ficar soltos 

durante o dia, transitando pelo estabelecimento penal, inclusive, jogando bola na quadra quando 

permitido. E que durante uma partida é comum que a bola seja arremessada para local incerto 

e a atitude imediata seja buscá-la.  

O princípio da culpabilidade protege o preso, ainda, dos atos praticados por seus 

visitantes, pois não podem ser punidos por condutas de terceiros sem que haja comprovação do 

seu dolo ou culpa para ocorrência do resultado, fato este que viola, ainda, o princípio de 

individualização da pena. No entanto, nas análises de diversas CTCs há a flagrante violação ao 

princípio constitucional, como atesta os desdobramentos do caso de Angelo: durante o dia de 

visita o Diretor da Penitenciária Moniz Sodré solicitou a instauração de Procedimento 

Disciplinar com base no registro de ocorrência anexado e o posterior encaminhamento à 

Comissão Técnica de Classificação. Assim, o Chefe de Segurança registrou a seguinte parte 

disciplinar: “Participo a esta chefia que o interno em tela foi conduzido ao isolamento devido 

ao fato de seu visitante ter sido flagrado pela equipe de revista desta UP com material 

supostamente entorpecente. Todos os envolvidos, bem como o material, foram levados à 34 

DP”.  

Na sua oitiva no processo disciplinar insaturado, Angelo declara que “não sabia que seu 

visitante traria algo de errado para unidade e que seu tio foi ameaçado para trazer o que foi 

apreendido”. Apesar de informar não saber quem o havia ameaçado, Angelo pondera que “foi 

condenado no regime semiaberto e não iria correr o risco de sua cadeia virar fechada e sua 

intenção seria terminar de cumprir sua pena e ir embora para ficar com a sua família”. 

Fato é que apesar de não haver provas de participação de Angelo na conduta praticada 

pelo seu familiar, que sequer conseguiu gerar resultado lesivo pois não entrou na unidade com 

o suposto material entorpecente, a conclusão da Comissão Técnica de Classificação foi no 

sentido de que “o apenado em tela cometeu falta de natureza GRAVE por ter o mesmo 

infringido o contido no art. 52 c/c 49, parágrafo único da lei 7.210/84” e deve ser “punido com 

30 dias de isolamento e suspensão de direitos por igual motivo, com rebaixamento de seu índice 

disciplinar para o negativo por 180 dias e perda de regalias”.  

Além das sanções determinadas administrativamente, o Registro de Ocorrência na 34 

Delegacia de Polícia gerou processo criminal que tramitou na 2ª Vara Criminal da Regional de 
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Bangu e foi julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Angelo e seu tio pela 

prática do delito de tráfico de drogas.  

Em juízo, Angelo negou os fatos, afirmando que não tinha qualquer ciência do atuar 

criminoso do seu tio e que estava na visita com sua esposa quando foi chamado pelo diretor. 

No entanto, foi condenado a pena de 6 anos e 5 meses de reclusão9, em regime fechado. Nesse 

contexto, após o somatório das penas foi fixado o regime fechado, com a sua transferência para 

regime mais gravoso de cumprimento de pena.  

Esse caso demonstra a gravidade dos desdobramentos de um processo disciplinar e 

como condutas não praticadas pelo preso podem ser duplamente punidas: administrativamente 

e em novo processo criminal, contribuindo para uma política de gestão no cárcere que faz as 

pessoas privadas de liberdade continuarem encarceradas por muito mais tempo.  

 

Princípio da presunção de inocência 

 

O princípio da presunção de inocência está consagrado no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal de 1988, que determina que “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Nesse sentido, André Nicolitt pondera que 

“embora recaiam sobre o imputado suspeitas de prática criminosa, no curso do processo deve 

ser ele tratado como inocente, não podendo ver-se diminuído social, moral nem fisicamente 

diante de outros cidadãos não sujeitos a um processo” (NICOLIIT, 2011).  

A partir da leitura que se faz do princípio da presunção de inocência, origina-se o 

princípio do in dubio pro reo, pois considera-se o acusado inocente até que se prove o contrário 

(ônus probatório do órgão acusador), acima de qualquer dúvida razoável. Por isso, em caso de 

dúvida sobre a autoria é necessária a absolvição do acusado.  

Estes princípios também são aplicáveis a indivíduos já condenados quando submetidos 

a processo administrativo disciplinar para apuração de suposta prática de falta disciplinar 

durante o cumprimento da pena. Entretanto, em todos os processos disciplinares analisados, 

quando o preso nega que os fatos constantes na CTC são verdadeiros e apresentam versão 

diversa do agente penitenciário, gerando, ao mínimo, dúvida razoável, a versão do preso é 

desconsiderada e a punição é confirmada pela Comissão Técnica de Classificação. Isso é 

 
9 A dosimetria de pena é dividida em três fases. Na sentença do Angelo, na primeira fase a juíza fixou a pena acima 

do mínimo legal em razão da quantidade de droga apreendida (1800 gramas de Cannabis sativa L) e na terceira 

fase aumentou em 1/6 em razão da constatação de que o crime foi praticado pelo acusado no interior do 

estabelecimento prisional.  
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ilustrado pelo caso de Pedro, que foi punido por falta grave por “incitar ou participar de 

movimento para subverter a ordem a ou disciplina” (art. 50, I, da LEP), mas no seu depoimento 

afirmou que o conteúdo da parte disciplinar não era verdadeiro, que “pediu para ir à 

enfermaria, mas não foi à enfermaria e, sim, para  Galeria A” e que “não desrespeitou o 

funcionário nem com gestos e nem com palavras”.  

A versão do preso, que é diversa da versão do agente penitenciário, poderia ser 

enquadrada em duas modalidades de faltas médias, com sanções menos gravosas, “transitar 

pelo estabelecimento ou por suas dependências em desobediência às normas estabelecidas” (art. 

59, XII, do Decreto Estadual nº 8.897/86) ou “ausentar-se dos lugares em que deva permanecer” 

(art. 59, XVIII, do Decreto Estadual nº 8.897/86). Porém, opta-se por violar os princípios da 

presunção de inocência e do in dubio pro reo e permitir que a qualquer conduta seja considerada 

grave pela discricionariedade estatal, em razão de modalidades genéricas previstas na Lei de 

Execução Penal.   

A presunção de inocência é relativizada desde o momento da suposta prática da falta, 

pois a regra prática é encaminhar o preso imediatamente para o setor de isolamento, ou seja, 

antes da apuração e confirmação da prática da falta disciplinar. A permanência no isolamento 

funciona como punição antecipada no processo disciplinar.  

 

Princípio da Proporcionalidade  

 

O princípio da proporcionalidade opera como moderador do poder executório estatal, é 

nele que se aplica a razoabilidade para evitar a prática de excessos na execução da pena. 

Especificamente no debate sobre os processos administrativos disciplinares, apresento algumas 

situações nas quais a aplicação da proporcionalidade não foi considerada.  

Henrique foi punido por fuga (falta grave prevista no art. 50, inciso II, da LEP). Segundo 

o Isap10 “observou o interno mexendo no cadeado com objeto não identificado”. Em seu termo 

de declaração, Henrique afirma que “estava mexendo no cadeado da cela porque como não 

tinha nada para fazer, ficou com a mão no cadeado, fazendo uma oração porque aguardava a 

sua liberdade”.  

A simples conduta de mexer no cadeado da cela foi suficiente para instauração de 

procedimento disciplinar pela prática de fuga. Ressalta-se que não foi encontrado nenhum 

 
10 Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº. 

104/2019, que criou a Polícia Penal, esses profissionais se tornaram policiais. 
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objeto irregular com ele. Não há proporcionalidade em punir o ato de mexer no cadeado como 

uma fuga propriamente dita.  

Outro caso revelador pode ser visto na situação do Paulo, que poderia, de igual forma, 

ser lida à luz do princípio da proporcionalidade se a Lei de Execução Penal diferenciasse fuga, 

retorno espontâneo e atraso. Paulo cumpria pena no Instituto Penal Edgar Costa, no regime 

semiaberto, e tinha o direito à Visita Periódica ao Lar. Em uma dessas visitas, evadiu. No 

entanto, retornou espontaneamente para a unidade, após três meses, e declarou perante a 

Comissão Técnica de Classificação que: “não retornou, pois na véspera em que deveria 

retornar a unidade foi acometido por um mal estar, e que após um período em que permaneceu 

evadido, foi encorajado por seus familiares a se apresentar na unidade e se dirigiu a unidade 

por livre e espontânea vontade para que pudesse cumprir o restante de sua pena”.  

Paulo declarou ainda que “não pretende mais continuar na vida do crime e por esse 

motivo decidiu se apresentar para cumprir o restante de sua pena”. Apesar de ter retornado 

espontaneamente, foi punido por falta grave (art. 50, inciso II, da LEP), 30 dias de isolamento, 

rebaixamento do índice de comportamento para o negativo pelo período de 180 dias e regressão 

para o regime fechado. 

Fato é que independente da conduta configurar atraso, retorno espontâneo ou fuga 

propriamente dita a ação é punida pela Comissão Técnica de Classificação de igual maneira.  

Há outra possibilidade de falta disciplinar que evidencia essa desproporcionalidade: 

“tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita 

comunicação com outros presos ou com o ambiente externo” (art. 50, VII, da LEP).  No caso 

de Fábio, o Isap durante revista geral realizada na cela encontrou dez chips de aparelho de 

telefone celular dentro da bíblia que estava supostamente na posse de Fábio. Em seu termo de 

declaração, Fábio afirma que “o conteúdo da parte não é verdadeiro, não estava com nenhum 

chip de telefone dentro de bíblia”.  

Ainda que se considere que Fábio mentiu em seu depoimento e que o Isap encontrou os 

chips em sua posse, não há dúvidas de que o chip é apenas um acessório que é incapaz de 

permitir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Portanto, é irrazoável 

igualar a posse de aparelho telefônico em funcionamento com o chip. Não há proporcionalidade 

em punir igualmente pela posse do aparelho completo e os seus acessórios. Porém, Fabio foi 

encaminhado para o isolamento e, ao final, punido por prática falta grave. Esse fato gerou, 

ainda, Registro de Ocorrência na 65ª Delegacia de Polícia.  

A punição da tentativa com a sanção correspondente à falta consumada (art. 49, § único, 

da LEP) também se apresenta como evidente violação ao princípio da proporcionalidade. O 
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código penal, que trata de crimes, ou seja, condutas muito mais gravosas do que as faltas 

disciplinares, faz a distinção entre crime consumado e crime tentado (art. 14, incisos I e II, do 

CP).  

A partir dessa análise, mostra-se evidente que a Lei de Execução Penal deve ser lida à 

luz dos princípios constitucionais, sobretudo por ter sido editada em época de vigência de leis 

fundamentais não democráticas. O processo disciplinar envolve o risco do direito à liberdade, 

pois a punição por prática de falta grave incide diretamente no aumento do tempo de pena a ser 

cumprido em regime mais gravoso.  

Logo, é indiscutível a necessidade desse procedimento ser adotado com respeito, ainda, 

ao devido processo penal, a ampla defesa, o contraditório e o direito ao silêncio. Estes serão 

analisados no segundo capítulo durante a descrição do andamento do processo disciplinar.   

 

1.3) O Juízo de Execução Penal  

 

O Juízo da Execução consiste em um dos Órgãos da Execução Penal (artigo 65, inciso 

II, da LEP), ao lado do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do Ministério 

Público, do Conselho Penitenciário, dos Departamentos Penitenciários, do Patronato, do 

Conselho de Comunidade e da Defensoria Pública. 

A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na 

sua ausência, ao da sentença (art. 65, da LEP). Em regra, há o Juiz da Execução Penal, no 

entanto, especialmente em comarcas menores, na inexistência de varas especializadas para 

execução penal, a função de execução da pena fica a cargo do juiz que atuou durante a fase de 

conhecimento.  

A execução penal, como vimos, é jurisdicionalizada. Segundo o artigo 66 da LEP, 

compete ao Juiz da execução:  

I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o 

condenado;  

II – declarar extinta a punibilidade;  

III – decidir sobre: a) soma ou unificação das penas; b) progressão ou 

regressão nos regimes; c) detração e remição da pena; d) suspensão 

condicional da pena; e) livramento condicional; f) incidentes da execução;  

IV – autorizar saídas temporárias;  

V – determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e 

fiscalizar sua execução; b) a conversão da pena restritiva de direitos e de multa 

em privativa de liberdade; c) a conversão da pena privativa de liberdade em 

restritiva de direitos; d) a aplicação da medida de segurança, bem como a 

substituição da pena por medida de segurança; e) revogação da medida de 

segurança; f) a desinternação e o restabelecimento da situação anterior; g) o 
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cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca; h) a 

remoção do condenado na hipótese prevista no § 1ª, do artigo 86, desta Lei;  

VI – zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança;  

VII – inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando 

providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o 

caso, a apuração da responsabilidade;  

VII – interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver 

funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos 

desta Lei;  

IX – compor e instalar o Conselho da Comunidade e X – emitir anualmente 

atestado de pena a cumprir.  

 

A mais importante função dos Órgãos da Execução Penal é a sua atividade fiscalizatória. 

Por isso, é “salutar que o juízo encarregado da execução penal esteja sediado em local próximo 

ao preso, medida esta garantidora de maior fiscalização e celeridade dos provimentos 

jurisdicionais” (ROIG, 2018). Nesse sentido, recomenda-se que em cada comarca com 

estabelecimento penal haja também uma vara de execução penal. No entanto, como veremos, 

este não é o caso do estado do Rio de Janeiro.  

 

 

1.4) A organização da execução penal no Estado do Rio de Janeiro 

 

Para entender adequadamente os efeitos práticos da Execução Penal, é relevante 

compreender o funcionamento da Vara de Execuções Penais do estado do Rio de Janeiro, já 

que sua configuração tem efeitos nos modos de execução da pena. Há apenas uma Vara de 

Execução Penal no estado inteiro, localizada no fórum central da capital, apesar do Rio de 

Janeiro ser o estado com a terceira maior população carcerária do país - segundo os dados do 

infopen 2019 com 50.822 mil presos - e possuir cinquenta e uma unidades prisionais 

distribuídas pelo estado, além de cinco presídios porta de entrada do sistema prisional. 

O poder decisório está concentrando na capital, como também os órgãos de efetivação 

de direitos e fiscalização de violações de direitos humanos, como a Defensoria Pública e o 

Comitê de Prevenção e Combate a Tortura da ALERJ. Para pensarmos na gravidade deste 

contexto, basta pensarmos em um exemplo: caso uma pessoa seja presa e/ou condenada e 

transferida para o presídio em Campos dos Goytacazes (na região norte fluminense do estado) 

para ficar próximo da residência de sua família, ainda assim seus familiares precisarão se 

deslocar aproximadamente 278km de distância caso precisem de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública que atua nesta unidade prisional. Desse modo, a disposição dos presídios e 

dos órgãos instituições da justiça pelo território estadual é definido por Godoi como mais um 

fator que intensifica o sofrimento imposto pela prisão (GODÓI, 2016, p. 5).  
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Isso se torna mais evidente quando consideramos a situação de vulnerabilidade social e 

econômica que os familiares se encontram e que os impossibilita de arcarem com os custos de 

deslocamento para atendimento jurídico, bem como a ausência de disponibilidade para tal fim. 

As enormes distâncias territoriais entre as unidades prisionais e os órgãos da justiça reforçam 

os desdobramentos da pobreza, como bem nos ensina Samuel Lourenço Filho:  

 

“E a tal ausência familiar não tem nada com o crime, com esse discurso moral, 

que abafa o amor por meio do ódio (fez merda vai ficar abandonado na cadeia, 

virou bandido, vai ficar sozinho). A questão é pobreza mesmo. O camarada é 

tão pobre, que seus familiares não possuem uma estrutura econômica, que 

ofereça o mínimo de suporte para se credenciar e muito menos para sair de 

casa para visitá-lo. ‘Esse aí, tá morto na cadeia!’ – abandono...” (FILHO, 

2018, p. 24). 

 

Segundo o autor, que já teve a privação de liberdade atravessando a sua trajetória, os 

dias de visita refletem como a prisão agrava ainda mais a miséria, afinal, são familiares que não 

possuem condições financeiras e sequer a documentação necessária para realizar a visita ou a 

entrega da custódia. Lourenço Filho menciona a importância da rede de solidariedade entre os 

próprios presos, que compartilham entre si gelo, suco, coca cola, maconha e muita solidariedade  

Os familiares já se sacrificam nos dias de visita e de custódia, afinal, como os próprios 

presos dizem, quem sustenta a cadeia é a família. O autor narra que nos dias de visita, no início 

da noite, era o momento de preparar as comidas trazidas pelos familiares, a partir da divisão 

dos itens recebidos pelos presos que recebem visita com os que não recebem visita dia nenhum.  

Podemos perceber que a importância da proximidade entre preso e familiar, na verdade, 

não reflete o suposto objetivo ressocializador da execução da pena. A indispensabilidade da 

visita familiar “tem um fundamento material que ilumina, por sua vez, outros aspectos do 

excedente de sofrimento que a administração penitenciária é responsável por produzir nas 

prisões” (GODÓI, 2016, p. 6). 

Assim, a forma como o Juízo de Execução Penal se organiza no Estado do Rio de 

Janeiro, bem como os demais órgãos institucionais de garantia de direitos e a relação entre a 

família do preso e o cárcere são reflexões necessárias nesse trabalho, pois impactam na 

concessão de direitos durante a execução da pena.  
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 A centralidade da Vara de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro 

 

Como já dito, no Estado do Rio de Janeiro há uma única Vara de Execução Penal na 

capital. Atualmente esta é composta pelo Juiz de Direito, por cinco Juízes Auxiliares e seus 

respectivos secretários.  Os juízes auxiliares por vezes cumulam a função exercida na VEP com 

suas atribuições em outras varas.  

Atualmente, a VEP/RJ centraliza milhares de processos, provenientes das quase cem 

varas criminais do Estado do Rio. A pauta pela descentralização da VEP no estado do Rio de 

Janeiro foi a discussão prioritária na gestão do Conselho Penitenciário do Estado do Rio no 

período de 2011 a 2015, mas não houve êxito na demanda. À época, o Conselho Penitenciário 

era presidido por Maíra Fernandes, que se tornou a primeira mulher a presidir o colegiado em 

quase 90 anos e afirma que se engajou muito na pauta, pois era uma das prioridades da sua 

gestão11.  

O Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro é pioneiro no país e foi criado 

em 1924 por decreto presidencial. No entanto, suas atribuições apenas passaram a ser reguladas 

com a promulgação da Lei de Execução Penal. Em 2014, o Conselho Penitenciário efetivou um 

pedido no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) juntamente com o Ministério Público Estadual 

e a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, para a criação de uma nova vara na 

cidade de Campos dos Goytacazes, onde existem três estabelecimentos prisionais e, de acordo 

com o pedido, esta nova VEP abrangeria também o município de Itaperuna12. 

Sobre a importância da criação da uma nova VEP, Maíra Fernandes, entrevistada para 

esta pesquisa, afirma que “a descentralização da Vara de Execuções Penais no Rio de Janeiro 

é medida essencial e urgente”, pois “os juízes de execução precisam estar, minimamente, 

próximos das unidades prisionais, especialmente por seu papel fiscalizador”. Ela reforça, 

ainda, que embora “a maior parte das unidades prisionais esteja concentrada no Complexo de 

Gericinó, em Bangu, temos unidades no Norte Fluminense, que possuem necessidades e 

problemas próprios, que merecem atenção de uma Vara que não pode estar a quilômetros e 

horas de distância”, afinal “em uma sexta-feira, horário de trânsito, a viagem Rio-Campos 

pode durar 6 (seis) horas. Daria para chegar em São Paulo!”. 

 
11 Disponível em < https://www.conjur.com.br/2014-fev-09/maira-fernandes-presidente-conselho-penitenciario-

rio-

janeiro#:~:text=%C3%80%20frente%20do%20Conselho%20desde,como%20representante%20da%20OAB%2

DRJ.> 
12 Conselho, MP e OAB-RJ pedem nova Vara de Execuções Penais no Rio. Disponível em 

<https://www.conjur.com.br/2014-ago-20/conselho-mp-oab-rj-pedem-vara-execucoes-penais-rio> 
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 Nesse ponto, ela pondera: “Imagine se o juiz da VEP toma conhecimento de uma 

rebelião, um massacre, uma morte em uma unidade prisional em Campos. Ele não pode estar 

a quilômetros de distância!”. É relevante notar que há apenas dois horários de voo para Campos 

de Goytacazes, um de manhã e um no fim do dia. Nesse cenário, ela afirma que “é impossível 

o Juiz da VEP acompanhar essa realidade de perto”. Além disso, “toda a execução da pena 

fica prejudicada, pois os advogados dos presos precisam vir ao Rio de Janeiro para despachar 

os pedidos mais simples, o que é inaceitável”.  

O pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Rio de Janeiro 

e pelo Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro ao Departamento de Monitoramento 

e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas 

do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ)13 para a criação de uma nova Vara de Execuções 

Penais no interior do estado apresentou as seguintes considerações: 

 

(i) O Estado do Rio de Janeiro possui uma única Vara de Execução Penal 

(VEP), ostenta a terceira maior população carcerária do país, com inédita 

concentração de poderes territoriais e de matéria, tendo em vista que a 

jurisdição da vara única alcança toda a extensão do Estado, não importando a 

localização da unidade prisional.  

(ii) Além da jurisdição nas hipóteses de regime fechado e semiaberto, também 

delibera sobe penas restritivas de direitos, medidas de segurança, regime 

aberto, sursis, multas, livramento condicional e etc.  

(iii) O Estado do Rio possui a maior concentração em juízo único, em 

proporção ao tamanho da população carcerária. Não por outra razão, observa-

se a convergência de entidades e órgãos que vêm defendendo a 

descentralização da execução no Estado. 

(iv) A legalidade da existência de uma única vara de execução na Comarca da 

Capital foi, com muita propriedade, posta em questão no Pedido do Ministério 

Público, que buscou demonstrar a impossibilidade de o Código de 

Organização Judiciária legislar sobre matéria penal (competência de foro), 

ferindo a reserva de lei federal. 

(v) A interiorização da execução é, acima de tudo, uma exigência de 

otimização da execução, de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e de 

respeito aos presos, aos seus advogados e aos defensores públicos em atuação 

junto à população carcerária.  

(vi) As unidades de Campos e Itaperuna possuem cerca de 3 mil apenados, 

cujos advogados e defensores precisam se desdobrar em deslocamentos à 

capital, na dificuldade de atendimento resultante do gigantesco acerco de 

processos em uma única vara, em suma, no enfrentamento de todas as 

dificuldades acarretadas pela distância e pelo excesso de processos em um 

mesmo órgão.  

(vii) Os óbices enfrentados pelos advogados e defensores, que exercem múnus 

público, acabam se refletindo no atingimento do direito de seus constituintes, 

contribuindo para a degradação de um sistema prisional em permanente crise. 

 
13 Pedido de providências nº 0007147-53.2013.2.00.0000, Requerente Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro, Requerido Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator Conselheiro Dr. Gilberto Valente 

Martins. Arquivado definitivamente em 15 de setembro de 2015.  
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A distância também inviabiliza uma importante função da Vara de Execuções 

Penais: a fiscalização das unidades prisionais. A administração dessas 

unidades também enfrenta a dificuldade de comunicação mais próxima com o 

órgão jurisdicional incumbido da execução.  

(viii) A interiorização da execução penal foi a principal recomendação do 

Mutirão Carcerário de 2011, realizado pelo Conselho. Decorrido significativo 

período, não foi tomada qualquer iniciativa nesse sentido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Por todas essas considerações apresentadas, em 14 de abril de 2014, a OAB Seccional 

do Rio de Janeiro e o Conselho Penitenciário recomendaram ao CNJ, como medidas de diluição 

da concentração dos poderes jurisdicionais na execução, as seguintes ações:  

a) a criação de vara de execução penal no Norte Fluminense, para atendimento 

de apenados das unidades de Campos e Itaperuna; 

b) criação de vara especializada em penas e medidas alternativas, de forma a  

reduzir o acerco e a concentração da VEP da Comarca da Capital;  

c) criação de vara com jurisdição sobre medidas de segurança, em razão de 

sua especificidade.  

 

Apesar de existirem motivos suficientes para a descentralização da Vara de Execução 

Penal no Estado do Rio de Janeiro, o Pedido de Providência foi indeferido e a decisão foi 

arquivada definitivamente em 15 de setembro de 2015. Na fundamentação da decisão, foi 

considerada a aquisição de um sistema informatizado que concentraria todas as execuções de 

cada apenado no Registro Geral . A verdade é que apesar dos processos de execução no Rio de 

Janeiro, hoje, serem eletrônicos isso não reduziu a problemática de haver uma vara única. 

Nesse sentido, a pesquisa “Prisão: para quê e para quem? Diagnóstico do sistema 

carcerário e perfil do preso” (2012), realizada no âmbito do Projeto Pensando o Direito, em 

parceria entre a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sob proposição e execução do Centro de 

Assessoria Popular Mariana Criola e coordenação do Prof. Dr. Geraldo Prado, relata os efeitos 

da centralização processual da Vara Única de Execução Penal no Rio de Janeiro. 

 De acordo com dados estatísticos apresentados pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, no ano de 2010 havia volume no setor de protocolo de 277.557 peças e no ano de 

2011 esse número subiu para 295.085 peças, o que caracteriza “volumes intensos para uma vara 

que centraliza todos os processos de execução”. Importante mencionar que hoje – passados dez 

anos – estes números provavelmente são muito maiores, em razão do exponencial crescimento 

da população prisional no Estado.  

A pesquisa pauta, ainda, a gravidade das distâncias do local de residência do preso antes 

de sua prisão e a VEP na capital. Nos processos analisados, havia presos que residiam nos 

municípios de Angra dos Reis, Araruama, Barra Mansa, Cabo Frio, Campo dos Goytacazes, 
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Casimiro de Abreu, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaperuna, Lage do Murié, Macaé, Miguel 

Pereira, Niterói, Nova Iguaçu, Paraty, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Santo Antonio de Pádua, São 

Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Valença, Vassouras e Volta Redonda. 

O local de residência antes da prisão é visto pelos pesquisadores como fator importante 

para pensar a descentralização da VEP, pois a manutenção de uma vara única de execução penal 

no Rio de Janeiro “acaba por representar o impedimento do apenado a direitos garantidos na 

LEP”14. A pesquisa cita, por exemplo, o caso no qual o Ministério Público se opõe ao 

requerimento de visita periódica ao lar sob o argumento de que “o apenado pretende visitar sua 

genitora em outra comarca, distante do local em que cumpre pena” e com o mesmo argumento 

o juízo de execução indefere o pedido, pois “assiste razão ao MP quanto ao pleito de VPL”. 

Por fim, a pesquisa conclui que a existência da vara única afeta todo o procedimento na 

vara de execução penal, pois a sobrecarga de processos dificulta a linearidade e a celeridade na 

apreciação dos pedidos. Nesse contexto, cita o caso em que a Defensoria Pública “impetra 

habeas corpus em outubro de 2005 para ver concedida a progressão para o regime semiaberto, 

cujo requerimento havia ocorrido em dezembro de 2004 sem que houvesse apreciação do 

pedido”.  

A sobrecarga de processos e a demora na análise dos pedidos afeta profundamente as 

pessoas em situação de privação de liberdade. É prática comum que os presos entreguem 

bilhetes15 para a jurídica. Esses bilhetes apresentam pedidos desesperados por ajuda, como é 

ilustrado nos seguintes exemplos:  

 

“venho por esse meio fazer um pedido para que olhasse o meu processo, 

minha cadeia é aberta e ainda estou aqui na fechada. Se a senhora 

puder ver aí para mim pois estou desesperado. Muito obrigado Jesus 

te abençoe”.  

“preciso da atenção pois minha pena são 19 anos eu já estou tirando 

mais de 9 anos no fechado, preciso fazer comutação de pena e pedido 

de condicional”. 

 “eu estou mandando esse papel para a senhora porque não sei mais o 

que eu posso fazer e preciso da ajuda da senhora. Eu venci a 

condicional e até agora não tenho notícias. 7 anos e 6 meses a mais da 

metade preso peço que a senhora me ajude por favor”.  

 

 
14 “Prisão: para quê e para quem? Diagnóstico do sistema carcerário e perfil do preso”. Disponível em 

<http://pensando.mj.gov.br/wp-content/uploads/2013/02/Volume-44-Relat%C3%B3rio-final.pdf> 
15 Como dito na introdução, todos os bilhetes transcritos nessa pesquisa são materiais que recebíamos dos presos 

durante o atendimento da defensoria.   
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Apesar da pesquisa “Prisão: para quê e para quem? Diagnóstico do sistema carcerário e 

perfil do preso” (2012) ter sido realizada antes da informatização dos processos da VEP, que 

hoje tramitam eletronicamente através do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), 

a demora na análise dos pedidos pela defesa permanece como problema central da VEP.  

Em entrevista recente para o Conjur, o Juiz de Direito da VEP, Rafael Estrela, afirmou 

categoricamente que a criação de mais varas de execução penal no Rio, especialmente no norte 

fluminense, “é absolutamente desnecessária”. Segundo o Juiz: 

 

A Vara de Execuções Penais hoje está toda informatizada. O processo de um 

apenado que hoje está em Campos dos Goytacazes [no norte fluminense] está 

inserido no computador do juiz. Então não há necessidade de uma 

proximidade desse juiz com o apenado. E a concentração da Vara de 

Execuções Penais permite que o entendimento no seio da execução penal seja 

único. E isso, em termos de segurança jurídica, é extremamente importante. 

Então o desmembramento da Vara de Execuções Penais para que haja mais 

uma competência para tratar de réu preso seria prejudicial ao nosso sistema 

prisional16. 
 

Essa discussão, após inúmeras tentativas do Conselho Penitenciário em conjunto com a 

OAB/RJ e membros do MPRJ, ao que parece, está suspensa. Conforme relatado pela atual Vice-

Presidenta do Conselho Penitenciário Fernanda Prates17é uma briga “perdida” com o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que permanece com o entendimento de que é melhor 

centralizar os processos de execução na Capital, a fim de padronizar uma única orientação em 

relação à Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro.  

Manter uma estrutura hiper centralizada da Vara de Execução Penal, por fim, abre 

espaço para que os processos administrativos disciplinares sejam resolvidos exclusivamente de 

acordo com os atores envolvidos no âmbito administrativo prisional, sem que haja a efetiva 

fiscalização pelo Juízo de Execução. Não à toa, durante o andamento desta pesquisa, foi dito 

por um magistrado criminal que a “a VEP é um câncer no Rio”.  

 

1.5) Procedimento de Execução da Pena  

 

A Lei de Execução Penal, no seu Título V trata da Execução da Penas em Espécie. 

Nesse ponto, aborda especificamente as penas privativas de liberdade, os regimes, as 

 
16 “Em casos de corrupção, foco deve estar na devolução do dinheiro, não na prisão”. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/2019-abr-17/entrevista-rafael-estrela-juiz-vara-execucoes-penais-rj> 
17 Foi realizada entrevista virtual com a atual vice-presidenta do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro para esta pesquisa.  
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autorizações de saída, a remição da pena, o livramento condicional, a monitoração eletrônica, 

as penas restritivas de direito, a prestação de serviços à comunidade, a limitação de fim de 

semana e a interdição temporária de direitos.  

Sobre a execução das penas em espécies, cabe explicar as penas privativas de liberdade, 

os regimes de cumprimento de pena, bem como os direitos cabíveis durante a execução da pena, 

como a progressão de regime e o livramento condicional, que são diretamente afetados por 

eventual punição pela prática de falta disciplinar de natureza grave.  

A execução das penas privativas de liberdade depende obrigatoriamente da expedição 

de guia de recolhimento, com a completa identificação do condenado pela autoridade judiciária 

(art. 107, da LEP). Ao término do cumprimento da pena ou sua extinção, o condenado deve ser 

posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, mediante alvará do juiz (art. 109, da 

LEP).  

Na sentença condenatória, o Juiz deve estabelecer o regime inicial de cumprimento da 

pena privativa de liberdade (art. 110, da LEP), observado o disposto do artigo 33 e seus 

parágrafos, do Código Penal.  

Assim, de acordo com o art. 33, caput, do Código Penal, a pena de reclusão deve ser 

cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a pena de detenção deve ser 

cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 

Considera-se regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou 

média (art. 33, §1º, alínea “a”); regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar (art. 33, §1º, alínea “b”) e regime aberto a execução da 

pena em caso de albergado ou estabelecimento adequado (art. 33, §1º, alínea “c”).  

Além disso, as penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva 

(art. 33, §2º, do CP), segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios para 

fixação do regime inicial de cumprimento de pena: o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 

deverá começar a cumpri-la em regime fechado; o condenado não reincidente, cuja pena seja 

superior a 4 (quatro) abis e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em 

regime semiaberto e o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) 

anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto (grifos meus). 

Importante destacar que a palavra poderá propicia, uma vez mais, espaço para a 

discricionariedade do Juízo, que ao analisar os critérios previstos no art. 5918, do CP para a 

 
18 Art. 59, do Código Penal: “o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 

estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I – as penas aplicáveis 
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determinação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33, §3º, do CP), o faz a partir de 

fundamentações subjetivas, o que permite que seja aplicado o regime mais gravo de 

cumprimento inicial de pena, mesmo nos casos onde há previsão legal diversa.  

Como dito anteriormente, no Brasil há o sistema progressivo de pena, isso significa dizer 

que, apesar de iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, o condenado não cumprirá a 

pena integralmente em regime mais gravoso. A pena privativa de liberdade, então, será 

executada em forma progressiva com a transferência para regime menos gravoso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos porcentagens determinadas, a 

depender do tipo de crime e da condição pessoal do condenado. A Lei Anticrime (Lei Federal 

nº 13.964/2019) agravou o tempo a ser cumprido para obtenção da progressão de regime, além 

de diferenciar os lapsos temporais para crimes praticados com ou sem violência à pessoa e grave 

ameaça. A partir das mudanças trazidas pela Lei Anticrime, as frações anteriormente aplicadas, 

foram substituídas pelas seguintes porcentagens (art. 112, da LEP)19: 

 

• O condenado primário que tiver cometido crime sem violência à pessoa 

ou grave ameaça precisará cumprir, ao menos, 16% da pena.  

• Se o condenado for reincidente em crime cometido crime sem violência 

à pessoa ou grave ameaça deverá cumprir, ao menos, 20% da pena.  

• Caso o condenado seja primário e tiver cometido crime com violência 

à pessoa e grave ameaça precisará cumprir, ao menos, 25% da pena.  

• Se for reincidente e tiver cometido crime com violência à pessoa e grave 

ameaça deverá cumprir, ao menos, 30% da pena.  

• Nos casos de condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, 

se for primário, deverá cumprir 40%.  

• Já nos casos que o condenado pela prática de crime hediondo ou 

equiparado, com resultado morte, se for primário; condenado por exercer 

comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a 

prática de crime hediondo ou equiparado e condenado pela prática do crime 

de constituição de milícia privada deverá cumprir, ao menos, 50% da pena.  

• Se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou 

equiparado precisará cumprir, ao menos, 60% da pena e, por fim, se o 

condenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado 

morte deverá cumprir, ao menos, 70% da pena.  

• Nos casos com resultado morte, a nova redação legal veda a concessão 

de livramento condicional.  

 

Além do cumprimento do requisito objetivo, qual seja, o lapso temporal, em todos os 

casos o condenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, 

 
dentre as cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime inicial de 

cumprimento da pena privativa de liberdade e IV – a substituição da pena privativa de liberdade, por outra espécie 

de pena, se cabível”.  
19 No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos 

para progressão de regime são outros e são previstos no art. 112, §3º, incisos I a V.  
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comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão 

(art. 112, §1º, da LEP).  

O bom comportamento carcerário, então, consiste no requisito subjetivo para fins de 

progressão de regime e é verificado através da Transcrição da Ficha Disciplinar (TFD) do preso. 

Na imagem 1 consta um modelo de TFD: 

 

Imagem 1: modelo de TFD20 

 

 
20 Esta Transcrição de Ficha Disciplinar foi retirada de um processo de execução que tenho acesso como advogada 

e foram apagados os dados pessoais do preso, bem como o número do processo para manter o sigilo de sua 

identidade.  
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A TFD é um documento gerado através do Sistema de Identificação Penitenciária 

(SIPEN). No SIPEN21 é possível consultar todas as informações do preso: unidade prisional 

que se encontra, agendamento de apresentação do preso para audiência, transferência ou 

deslocamento para consulta médica, bem como a TFD.  

Na TFD, que podemos observar na Imagem 1, há os dados da Guia de Recolhimento do 

Preso (GRP) como nome, RG, data de nascimento, filiação, vulgos, naturalidade, nacionalidade, 

cor, profissão, instrução e estado civil, os dados prisionais, data da prisão, movimentações de 

transferências internas e externas, eventuais atividades laborativas, benefícios e, por fim, o 

índice de comportamento.  

Na TFD apresentada o preso foi classificado em 14 de fevereiro de 2019 na Unidade 

SEAPEM22 no índice de comportamento ótimo. Isso demonstra a ausência de faltas 

disciplinares que poderiam ter rebaixado o seu comportamento. Pelo contrário, ele já evoluiu 

do neutro para bom e do bom para o ótimo.  

A partir dessa TFD impecável não haveria óbice em relação ao requisito subjetivo para 

o deferimento de qualquer direito ao longo da execução da pena. No entanto, essa não é a 

realidade de todas as pessoas privadas de liberdade. Milhares de indivíduos na prisão já 

tomaram23 alguma CTC durante a execução da pena.  

Portanto, no contexto da prisão, o boa conduta carcerária é avaliada em razão da prática 

ou não de falta disciplinar, por isso o debate em torno do procedimento de apuração para falta 

grave é tão relevante, apesar de pouco discutido seja no âmbito do direito, seja no âmbito das 

pesquisas das ciências sociais sobre prisão. Portanto, este trabalho se debruça sobre uma 

questão que não tem sido muito estudada e se propõe a apresentar os mecanismos que fazem o 

tempo de prisão em regime mais gravoso se tornar ainda mais longo.  

 

 A CTC e o impacto judicial na execução da pena  

 

A Execução da pena privativa de liberdade no Brasil, como vimos, ocorre a partir de um 

sistema progressivo de cumprimento da pena. Em regra, as sentenças criminais estabelecem o 

regime fechado como regime inicial para execução da pena. Nesse caso, para progredir para o 

regime semiaberto, a depender da pena imposta na sentença, deverá cumprir a porcentagem 

 
21 Advogadas e advogados não tem acesso ao SIPEN, apenas magistrados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público.  
22 Presídio Evaristo de Moraes, localizado em São Cristóvão, Rio de Janeiro.  
23 O verbo tomar é utilizado pelos presos e demais agentes das instituições que atuam no cárcere para se referir a 

punição por falta disciplinar. É comum dizerem que “o preso tomou CTC”.  
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prevista no art. 112 da LEP e deverá ter boa conduta carcerária no momento que sua defesa 

fizer o requerimento de progressão de regime. Isso significa que para que não haja aumento do 

tempo para obter o seu direito de progredir para regime menos gravoso, o preso precisa ter 

comportamento disciplinado, pois deve submeter-se às normas de execução da pena (art. 38, da 

LEP).  

Caso o preso haja com indisciplina nesse período poderá tomar uma parte disciplinar, 

comumente chamada de CTC24. O presente estudo analisou registros de CTCs oriundas de 

nove25 unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro, contemplando estabelecimentos penais 

de regime fechado e semiaberto.  

As diferenças dos processos disciplinares entre as unidades prisionais são apenas 

estruturais, pois seguem o mesmo padrão de conter a parte disciplinar com a narrativa do Isap, 

o termo de declaração com a oitiva do preso, a defesa por escrito da defensoria pública e o 

parecer da Comissão Técnica de Classificação.  

O foco de análise nessa pesquisa são (i) a versão do agente penitenciário que participou 

ou presenciou os fatos e reduz a termo a suposta dinâmica dos acontecimentos que será 

apresentada à Direção e (ii) a versão do preso, colhida perante a Comissão Técnica de 

Classificação, e essas versões se estruturam da seguinte forma padrão:  

 

Processo Disciplinar (PD) 

PARTE DISCIPLINAR Nº  

Do: Serviço de Segurança SEAPIS  

Para: Direção SEAPIS 

Do: Isap, ID nº  

Em desfavor do interno: Raul, RG nº 

 

Participo o interno Raul pelo fato do mesmo faltar com a verdade junto ao 

setor de enfermaria, solicitando medicamento o qual já havia recebido 

conforme livro de controle de medicamentos. O referido interno insistiu na 

entrega do medicamento até a interferência deste setor. O interno em tela 

permanece em sua cela para as providências cabíveis.  

Sem mais.  

Assinatura do Chefe de Segurança  

 

TERMO DE DECLARAÇÃO  

 
24 CTC é a sigla de Comissão Técnica de Classificação, órgão que apura e julga as faltas disciplinares e, por isso, 

as partes disciplinares são comumente chamadas apenas de CTC.  
25 Presídio Romeiro Neto, Presídio Elizabeth Sá Rego, Penitenciária Muniz Sodré, Cadeia Pública Paulo Roberto 

Rocha, Presídio Ary Franco, Cadeia Pública Jorge Santana, Presídio João Carlos da Silva, Instituto Penal Edgar 

Costa e Presídio Alfredo Tranjan.  
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Compareceu perante a Comissão Técnica de Classificação, na sala do Serviço 

de Segurança, o interno Raul, RG nº, para prestar esclarecimentos sobre a 

Parte Disciplinar nº e, ao ser inquirido, disse: que está condenado a 5 anos e 

10 meses, já tendo cumprido 2 anos. Perguntado se sabe ler e escrever, 

respondeu que: sim. Perguntado há quanto tempo está nesta U. P. respondeu 

que: há 1 mês. Perguntando sobre os fatos constantes na parte supracitada, 

respondeu que: não mentiu para a enfermeira e disse que a medicação recebida 

por ele não foi suficiente para diminuir a crise e o mesmo estava pedindo uma 

nova dosagem, pois a que ele havia recebido anteriormente havia acabado. 

Perguntado se desrespeitou a enfermeira ao requerer tal medicação, respondeu 

que: não, e que jamais faria isso. Perguntado se tem algo mais à declarar, disse: 

que não. Perguntado se possuiu advogado particular, respondeu: Não, então 

foi informado que sua defesa será realizada pela Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro. Como nada mais disse, nem lhe foi perguntado, deu-se por 

encerrado o termo.  

Assinatura do declarante  

Assinatura dos membros da Comissão Técnica de Classificação  

 

O julgamento dos processos disciplinares é realizado pela Comissão Técnica de 

Classificação, que existe em cada estabelecimento penal e é presidida pelo diretor e composta, 

no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, 

quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade (art. 7º, da LEP).  

O Regulamento Estadual do Sistema Penal do Rio de Janeiro estabelece a competência 

das CTCs incluindo a tarefa de apurar e emitir parecer sobre infrações disciplinares ocorridas 

nos estabelecimentos penais (art. 4º, inciso III, do Decreto nº 8.897/86). Assim, cabe às CTCs 

analisar as versões do Isap e do preso e julgar se há elementos cabais de comprovar a prática de 

falta disciplinar, bem como estabelecer as sanções aplicáveis. Em caso de punição por falta 

grave as sanções podem ultrapassar a esfera administrativa e ocasionar impacto direto na 

execução da pena.  

As seguintes sanções judiciais podem ser aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução 

Penal: regressão de regime (art. 118, I, da LEP), revogação do benefício de saída temporária do 

estabelecimento penal (art. 125, da LEP), revogação de uma fração do tempo remido de pena 

(art. 127, da LEP) e o cálculo do remanescente a partir da prática de falta grave.  

Esta última merece destaque na análise. Quando o preso é punido pela prática de falta 

grave, o seu índice de comportamento prisional se torna negativo pelo período de 180 dias. No 

entanto, o enunciado nº 7, da VEP, dispõe que “para fins de concessão de benefício, ressalvadas 

as regras próprias do indulto e da comutação, a falta praticada por apenado caduca em 1 (um) 

ano”. Logo, apesar do índice de comportamento ter rebaixamento por apenas seis meses, os 

pedidos de progressão de regime só podem ser efetuados, no mínimo, após um ano.  
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A problemática surge com o cálculo do remanescente a partir da falta grave, pois o novo 

lapso temporal a ser cumprido pode ultrapassar o tempo de um ano para a falta caducar. Em 

casos de penas privativas de liberdade muito altas, o que é frequente, o tempo a mais preso em 

regime mais gravoso é bem maior e gera grande impacto na execução da pena.  

Por muitos anos não havia nenhuma previsão que permitisse este cálculo, mas a 

jurisprudência estava consolidada na Vara de Execuções Penais e nos Tribunais Superiores26. 

No entanto, a Lei Anticrime (Lei Federal nº 13.964/19) incluiu na LEP a redação de que o 

cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o 

prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício 

do requisito objetivo terá como base a pena remanescente (art. 112, § 6º) e tornou legal o que – 

até então – era apenas uma construção jurisprudencial, sem fundamento legal, adotada pelos 

Tribunais e combatida pela Defesa.  

Assim, além da punição por falta grave rebaixar o comportamento carcerário, 

prejudicando pelo prazo de um ano o requisito subjetivo do bom comportamento carcerário 

para a progressão de regime, a punição por falta grave aumenta o tempo de cumprimento de 

pena em regime mais gravoso. Trata-se de um fenômeno que, ao dificultar o desencarceramento 

das pessoas presas, contribui com a superlotação das unidades prisionais. Portanto, os efeitos 

da punição por falta grave devem ser melhor compreendidos por comporem as dinâmicas do 

que tem sido chamado de encarceramento em massa. Para David Garland (GARLAND, 2001): 

  

Imprisonment becomes mass imprisonment when it ceases to be the 

incarceration of individual offenders and becomes the systematic 

imprisonment of whole groups of the population. In the case of the USA, the 

group concerned is, of course, young black males in large urban centres. For 

these sections of the population, imprisonment has become normalized. It has 

come to be a regular, predictable part of experience, rather than a rare and 

infrequent event (GARLAND, 2001, p.1-2) 

Para Garland, o encarceramento em massa emerge como o resultado de uma série 

convergente de políticas e decisões, e as barreiras para que um indivíduo encerre sua pena 

certamente é uma dessas decisões relevantes para compreendermos esse fenômeno. Hoje o 

Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, resultado de, entre outras coisas, se 

pensar a restrição de liberdade com base na sentença condenatória. Mas para além da 

centralidade da privação de liberdade como modo de responsabilização, há também 

 
26 Enunciado nº 534 do Superior Tribunal de Justiça: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento da infração.  
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mecanismos administrativos arbitrários que, como dito, prolongam o tempo de pena a ser 

cumprida em regime fechado e contribui para o aumento do encarceramento. E como afirmado 

por Juliana Borges, o encarceramento em massa revela atravessamentos de racismo e gênero, 

e, em razão disso, presos têm, sistematicamente, seus direitos violados (BORGES, 2019). É por 

se tratar de populações já vunerabilizadas que há certa naturalização na violação de tais direitos. 

No capítulo dois apresentarei de que forma esses processos ocorrem no cotidiano das 

prisões e da execução da pena no Rio de Janeiro, bem como os impactos administrativos e 

judiciais, através da descrição do procedimento administrativo disciplinar e das dinâmicas de 

controle e punição no cárcere.   
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Capítulo 2: A punição além da sentença condenatória: o processo disciplinar para 

apuração de prática de falta grave  

 

Apesar das muitas pesquisas sobre a prisão e encarceramento, o procedimento 

disciplinar é pouco discutido na literatura, embora isso seja de suma importância tanto na 

trajetória do custodiado quanto na configuração do encarceramento em massa. 

Tradicionalmente, a abordagem da literatura da área de direito sobre execução penal 

compreende a apresentação teórica do procedimento disciplinar, sem discutir todas as 

particularidades e suas gravosas consequências no cumprimento de pena do sentenciado. O 

pesquisador André Ribeiro Giamberardino aponta que: 

 

Sob um prisma estritamente jurídico, os temas do sistema disciplinar na 

execução penal e a discricionariedade administrativa da autoridade 

penitenciária são bastante problemáticos e sofrem de enorme lacuna teórica, 

especialmente no campo do que seria um direito administrativo penitenciário, 

o qual possibilitaria maior controle, pelo direito, dos procedimentos e atos 

praticados em âmbito prisional (Giamberardino, 2019) 

 

A relevância no estudo sobre os processos disciplinares pode ser exemplificada com o 

caso de Renan, homem negro, 33 anos, ensino fundamental incompleto. Renan ingressou no 

sistema prisional em 2009 e desde então na sua Transcrição da Ficha Disciplinar constam trinta 

e uma faltas graves praticadas nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 e 2020, majoritariamente por inobservar os deveres de obediência ao servidor e respeito 

a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.  

O fato de Renan ter muitas punições por falta grave faz com que o seu índice de 

comportamento carcerário permaneça de forma contínua no negativo e ocasiona sucessivas 

recontagens do seu prazo para fins de progressão de regime. Isso implica na sua manutenção 

no regime fechado por mais tempo por dinâmicas genéricas de desobediência. A nível 

individual isso impede que Renan tenha acesso aos seus direitos durante a execução da pena e 

a nível coletivo, considerando que casos como o de Renan são frequentes no sistema 

carcerário27, implica no avanço da superlotação prisional.  

 
27 Nas fichas de transcrição disciplinar analisadas nessa pesquisa era comum verificar que o mesmo preso já havia 

sido punido por várias faltas graves durante a execução de sua pena.  
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A dinâmica do cárcere é muito peculiar e adota regras próprias da gestão carcerária, seja 

na relação preso-preso, seja na relação agente penitenciário-preso. Assim, para 

compreendermos o contexto das ações que originam processos administrativos para apuração 

de falta disciplinar é preciso esclarecer o contexto de normas e deveres a serem cumpridos pelos 

presos, o que configura o poder disciplinar, quais são as modalidades de faltas e as possíveis 

sanções aplicáveis. 

 

2.1) Os deveres 

 

Segundo a Lei de Execução Penal, constituem deveres do condenado e, no que couber, 

do preso provisório (art. 39, § único): I) comportamento disciplinado e cumprimento fiel da 

sentença; II) obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se; 

III) urbanidade e respeito no trato com os demais condenados; IV) conduta oposta aos 

movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina; V) 

execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas; VI) submissão à sanção disciplinar 

imposta; VII) indenização à vítima ou aos seus sucessores; VIII) indenização ao Estado, quando 

possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da 

remuneração do trabalho; IX) higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento; X) conservação 

dos objetos de uso pessoal. 

Dentre o rol de deveres listados acima a serem cumpridos pelos custodiados, o dever de 

obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se se 

demonstrou o dever mais mobilizado durante a realização desta pesquisa, permitindo maior 

manipulação contextual a partir de uma compreensão subjetiva e vaga. A ausência de definições 

específicas sobre qual obediência refere-se os documentos ou sobre o que consistiria falta de 

respeito abre margem para interpretações e ações autoritárias por parte dos agentes que atuam 

no sistema prisional. Essas ações autoritárias acabam por culminar nas diversas sanções por 

prática de falta disciplinar de natureza grave, mesmo quando a materialidade não é demonstrada 

nas CTC. 

Roig (2018, p. 197) identifica o paradoxo do Estado Brasileiro em exigir o cumprimento 

de deveres, enquanto não cumpre seus próprios deveres ao dispensar tratamento desumano e 

degradante, além de descumprir sistematicamente os direitos das pessoas presas. No mesmo 

sentido, Andrei Zenkner (2007, p. 239/240) sustenta que: 
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Quanto ao primeiro aspecto, só se poderá falar em ‘indisciplina’ carcerária nos 

casos em que o preso insurja-se contra decisões e comandos que, além de 

emitidos pela autoridade competente, estejam adequados às garantias 

fundamentais da CRFB/88. Um comportamento indisciplinado do preso 

pressupõe, sempre, um comportamento disciplinado do Estado – por seus 

representantes. Só existe indisciplina carcerária nos casos em que houve 

disciplina estatal. Cotejando-se um comportamento disciplinado ou não à luz 

dos princípios constitucionais, chegaremos à conclusão de que só no caso de 

a execução penal ser regularmente (rectius: constitucionalmente) 

desenvolvida é que se poderá falar em indisciplina carcerária, devendo ser este 

o sentido dado, ademais, ao segundo ditame do inciso I, ou seja, ao fiel 

cumprimento da sentença. 

 

 Fato é que tanto as decisões quanto os comandos emitidos pela autoridade competente, 

em regra, não se adequam às garantias fundamentais previstas na Constituição. Além disso, os 

direitos básicos dos presos não são assegurados no dia a dia da prisão, no entanto, seus deveres 

são exigidos com o rigor máximo de disciplina.  

 

2.2) A disciplina e o poder disciplinar  

 

  A existência de deveres a serem cumpridos no âmbito prisional nos leva ao tema da 

disciplina. A Lei de Execução Penal estabelece que a disciplina, durante a execução da pena, 

consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus 

agentes e no desempenho do trabalho (art. 44, caput). Somado a isso, a LEP estabeleceu que 

estão sujeitos à disciplina os condenados à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos 

e o preso provisório (art. 44, § único), sendo obrigatório que o condenado ou o denunciado, no 

início da execução da pena ou da prisão, seja cientificado das normas disciplinares (art. 46).  

Fato é, então, que os bens jurídico  como a ordem, a disciplina e a segurança devem ser 

protegidos pela execução penal. O problema surge no momento em que esta proteção permite 

a violação constante, difusa e cruel de direitos fundamentais das pessoas presas, que são vistas 

sempre de modo secundário com relação aos referidos bens jurídicos. As questões relativas à 

segurança, disciplina e ordem interna no sistema carcerário são os principais pretextos para 

atuações arbitrárias dentro das prisões, ocasionando ilegalidades durante a fase administrativa 

dos procedimentos disciplinares que ocorrem nas unidades prisionais. Andrei Zenkner (2007, 

p. 215/2016) defende o direito do preso à liberdade interna:  

 

Ora, se a Lei de Execução Penal determina, em seu art. 1º, que é um dos 

objetivos da execução penal é proporcionar condições para a harmônica 

integração social do condenado e do internado, deve-se reler tal normal 

pragmática em atenção às garantidas constitucionais do cidadão e, dentre elas, 
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está o direito à liberdade interna. Ao preso deve ser conferido o direito de, se 

assim desejar, ressocializar-se. A ninguém é dado o direito de obrigar outrem a 

pensar desta ou daquela maneira, mas sim, apenas, de regular condutas que 

sejam concretamente lesivas a interesses alheios. 

 

Neste contexto de violação dos direitos fundamentais das pessoas presas, Salo de 

Carvalho diagnostica os presídios brasileiros como guetos de barbárie institucionalizada. 

Segundo ele, os presídios são: 

 “locais onde a civilização não se fez presente, por inércia ou desinteresse do 

poder público. Em casos extremos como este, no qual o Estado rompe os 

vínculos com a democracia e institucionaliza a violência, a contra-resposta 

deve ser admitida como legítima, isentando os agentes das consequências 

legais previstas” (2008, p. 247). 

 

O cotidiano penitenciário não promove com a devida cautela e obrigatoriedade a ciência 

da pessoa presa de todos os seus direitos, deveres e possíveis sanções aplicáveis em caso de 

desrespeito à ordem. Sendo certo que se o Estado descumpre uma obrigação legal sua, não 

poderia exigir do preso o cumprimento do dever correspondente, cuja existência e gravidade o 

custodiado sequer tem pleno conhecimento (ROIG, 2018, p. 206). A título de exemplo, em um 

caso que será aprofundado no terceiro capítulo, o apenado afirma que “só sabe assinar o nome” 

e “não sabia que desobedecer a ordem direta do servidor era falta grave”. Fato é que, além de 

desconhecer plenamente as regras penitenciárias, certamente não conhece a dimensão dos 

impactos legais da falta grave. 

Importante destacar que as Regras Mínimas das Nações Unidades para o Tratamento de 

Presos28 também impõem, na Regra 54, que todo preso, na sua entrada, deve receber informação 

escrita sobre os regulamentos concernentes à unidade prisional e suas obrigações, inclusive as 

sanções disciplinares aplicáveis. O artigo 46, da LEP, prevê que o condenado, no início da 

execução da pena, será cientificado das normas disciplinares. Porém, como se sabe, apesar de 

não haver procedimento específico a seguir para a ciência destas normas, a cientificação do 

preso das normas disciplinares é sistematicamente descumprida. Não é à toa, aliás, que diversas 

condutas não tipificadas são enquadradas de maneira extensiva em determina modalidade de 

falta grave, o que impossibilitaria prévia ciência ao preso de que esta conduta é contrária às 

 
28 “Ao longo de 55 anos, os Estados usaram as “Regras Mínimas para o Tratamento de Presos” como um guia para 

estruturar sua Justiça e sistemas penais. Ocorre que essas regras nunca tinham passado por revisão até o ano 

passado, quando, finalmente, em 22 de maio de 2015, as Nações Unidas oficializaram novo quadro de normas, 

incorporando novas doutrinas de direitos humanos para tomá‑las como parâmetros na reestruturação do atual 

modelo de sistema penal e percepção do papel do encarceramento para a sociedade. Editaram‑se, pois, as 

chamadas Regras de Mandela”. Disponível em: < https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf> Acesso em 12 de junho de 2021.  

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-P-ebook.pdf
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normas, uma vez que sequer estão tipificadas. Nesse contexto Roig (2018, p. 205) levanta ponto 

interessante. A rigor, o desrespeito da regra de cientificação do preso das normas disciplinares, 

por parte da administração prisional, é fundamento legítimo para a absolvição disciplinar de 

acusados, por erro de proibição, uma vez que as normas não se presumem.  

Na execução da pena privativa de liberdade, o controle da disciplina realizado pelo 

poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa, conforme as disposições 

regulamentares (art. 47, LEP). Portanto, a instauração, apuração e o julgamento dos processos 

disciplinares no sistema prisional ficarão a cargo do diretor do estabelecimento penal, por ser o 

titular do poder disciplinar. Isso confere ao diretor total autonomia e poder para gerir a dinâmica 

da rotina da unidade prisional. Afinal, com a discricionariedade do seu poder de decisão poderá 

determinar que condutas praticadas pelos presos serão puníveis como faltas graves, médias ou 

leves.  

Nesse contexto, a apresentação dos tipos de faltas disciplinares é importante. É possível 

observar que ações previstas no decreto estadual como falta média como por exemplo “transitar 

pelo estabelecimento ou por suas dependências em desobediência às normas estabelecidas” 

pode não ser enquadrada como falta médica, mas sim como desobediência ao superior 

hierárquico sendo, portanto, enquadrada como falta grave. É comum que presos localizados em 

local diverso do que deveriam estar sejam encaminhados para o isolamento e, posteriormente, 

punidos por falta grave em razão da discricionariedade tanto do policial penal que registra a 

ocorrência, como do diretor que chancela a ocorrência e aplica a punição. 

 

2.3) As faltas disciplinares 

 

As faltas disciplinares devem ser mobilizadas quando o custodiado contraria a ordem 

estabelecida nos estabelecimentos prisionais, ou seja, contraria a disciplina a qual está 

submetido enquanto cumpre pena. De acordo com a LEP, as faltas disciplinares passíveis de 

serem praticadas no âmbito da execução da pena classificam-se em leves, médias e graves.  

A LEP elenca um rol taxativo de possibilidades de falta grave, enquanto a legislação 

local de cada estado especifica as faltas leves e médias, bem como as respectivas sanções (art. 

49, LEP). No Estado do Rio de Janeiro, objeto do presente estudo, é o Decreto nº 8897/1986 

que regulamenta tais modalidades de faltas disciplinares.  

O condenado à pena privativa de liberdade, que corresponde ao recorte analisado neste 

trabalho, comete falta grave nas hipóteses previstas no art. 50, da LEP:  
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(i) incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a 

disciplina; 

(ii) fugir; 

(iii) possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física 

de outrem; 

(iv) provocar acidente de trabalho; 

(v) descumprir, no regime aberto, as condições impostas; 

(vi) inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei. 

(vii) 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. 

(viii) recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil 

genético (incluído pela Lei Anticrime).      

 

A prática de fato previsto como crime doloso também constitui falta grave e, quando 

ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório ou condenado, 

sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (art. 52, caput, LEP). Além 

disso, a LEP prevê que estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso 

provisório ou o condenado sobre o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou 

participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou banco (art. 52, § 2º). 

 

Já de acordo com o Decreto nº 8897/1986, são faltas médias, se o fato não constitui falta 

grave (art. 59, Decreto nº 8897/1986): 

(i)  praticar ato constitutivo de crime culposo ou contravenção penal; 

(ii) adquirir, usar, fornecer ou trazer consigo bebida alcoólica ou substância 

análoga; 

(iii) praticar jogo mediante apostas; 

(iv) praticar jogo carteado; 

(v) praticar compra e venda não autorizada, em relação a companheiro ou 

funcionário; 

(vi) formular queixa ou reclamação, com improcedência reveladora de 

motivo reprovável; 

(vii) fomentar discórdia entre funcionários ou companheiros; 

(viii) explorar companheiro sob qualquer pretexto e de qualquer forma; 

(ix) confeccionar, portar ou utilizar, indevidamente, chave ou instrumento de 

segurança do estabelecimento; 

(x) utilizar material, ferramenta ou utensílio do estabelecimento em proveito 

próprio, sem autorização competente; 

(xi) portar objeto ou valor, além do regularmente permitido; 

(xii) transitar pelo estabelecimento ou por suas dependências em 

desobediência às normas estabelecidas; 

(xiii) produzir ruídos para perturbar a ordem, nas ocasiões de descanso, 

de trabalho ou de reunião; 

(xiv) desrespeitar visitantes, seus ou de companheiro; 
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(xv) veicular de má-fé, por meio escrito ou oral, crítica infundada à 

administração prisional; 

(xvi) utilizar-se de objeto pertencente a companheiro, sem a devida 

autorização; 

(xvii) simular ou provocar doença ou estado de precariedade física para 

eximir-se de obrigação; 

(xviii)  ausentar-se dos lugares em que deva permanecer; 

(xix) desobedecer os horários regulamentares. 

 

Ainda de acordo com o mesmo decreto, são faltas leves, se o fato não constitui falta 

média ou grave (art. 60, Decreto nº 8897/1986): 

(i) sujar intencionalmente assoalho, parede ou qualquer lugar; 

(ii) entregar ou receber objetos sem a devida autorização; 

(iii) abordar pessoas estranhas ao estabelecimento, especialmente visitantes, 

sem a devida autorização; 

(iv) abordar autoridade sem prévia autorização; 

(v) desleixar-se da higiene corporal, do asseio da cela ou alojamento e 

descurar da conservação de objetos de uso pessoal; 

(vi) trajar roupa estranha ao uniforme ou usá-lo alterado; 

(vii) lançar nos pátios águas servidas ou objetos, bem como lavar, estender ou 

secar roupa em local não permitido;  

(viii) fazer refeição fora do local ou horário estabelecidos; 

(ix) efetuar ligação telefônica sem autorização. 

 

Se acusado de ter cometido uma das faltas disciplinares acima elencadas, sejam elas 

leves, médias ou graves, o preso deverá cumprir uma sanção disciplinar específica, como 

descreve a próxima seção.  

 

2.4) As sanções disciplinares 

 

O art. 53, da LEP prevê que, quanto à aplicação, constituem sanções disciplinares 

aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento penal:  

1) a advertência verbal;  

2) repreensão;  

3) suspensão ou restrição de direitos 

4) isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 

alojamento coletivo. 
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A sanção de inclusão no regime disciplinar diferenciado29 somente é aplicada por prévio 

e fundamentado despacho do juiz competente. 

Além disso, a LEP determina que, em caso de prática de falta grave, as sanções aplicadas 

deverão ser as de: 

1) suspensão ou restrição de direitos (art. 41, § único, da LEP);  

2) isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que possuam 

alojamento coletivo; 

3) inclusão no regime disciplinar diferenciado (art. 57, § único, LEP).  

 

O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trintas dias, 

ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado e que o isolamento sempre deverá ser 

comunicado ao juiz da execução (art. 58, § único, LEP). Somado a isso, a LEP dispõe no art. 

57 que deverão ser levadas em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as 

consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão no momento da 

aplicação das sanções disciplinares (art. 57, LEP). 

Roig (2018, 276/277) aponta, nesse contexto, que: 

Nesse particular, convém salientar que, por imperativo de humanidade, a 

suspensão de visitação não deve ser utilizada como sanção à pessoa presa, e 

em hipótese alguma pode conduzir à privação do direito de seu familiar 

(princípio da transcendência mínima). A propósito, as novas Regras Mínimas 

das Nações Unidades para o Tratamento de Presos dispõem expressamente 

que ‘sanções disciplinares ou medidas restritivas não devem incluir a 

proibição de contato com a família’ (Regra 43.3).  

(...) 

Além disso, ao mencionar que a assistência é um dever do Estado (art. 10), a 

LEP não fez quaisquer discriminações quanto aos destinatários daquela, muito 

menos afastou os faltosos. Logo, esta norma deve ser interpretada de maneira 

ampla, assegurando todas as formas de assistência (material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa) também aos indivíduos submetidos a sanções 

disciplinares, ainda que em condição de isolamento. 
 

 

Em caso de prática de falta grave, a execução da pena fica sujeita à forma regressiva, 

com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos (art. 118, inciso I, da LEP). O 

Juiz da execução poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, recomeçando a contagem 

a partir da data da infração disciplinar (art. 127, da LEP). Além disso, o cometimento de falta 

 
29 O regime disciplinar diferenciado possui as seguintes características previstas no art. 52, incisos I, II, III e IV, 

da LEP: 1) duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave 

de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; 2) recolhimento em cela individual; 3) visitas 

semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; 4) direito à saída da cela por 2 horas 

para banho de sol.  
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grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da 

progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito 

objetivo terá como base a pena remanescente (art. 112, § 6º, da LEP). 

A legislação dispõe ainda sobre os limites ao sancionamento disciplinar, estabelecendo 

que as sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado, que 

é vedado o emprego de cela escura e que são vedadas as sanções coletivas (art. 45, §§ 1º, 2º e 

3º, da LEP). Além disso, a legislação é precisa ao afirmar que não haverá falta nem sanção 

disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar (art. 45, caput, LEP). Por 

fim, como já referido anteriormente, o condenado ou denunciado, no início da execução da pena 

ou da prisão, deve ser cientificado das normas disciplinares (art. 46, LEP).  

O Decreto n° 8897/1986 é ainda mais específico ao prever que não haverá punição 

disciplinar em razão de dúvida ou suspeita (art.57), sendo lógico o raciocínio de que, para 

constatar a certeza do ato supostamente praticado, deverá haver um processo disciplinar 

pautado nos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo 

legal. É sobre tal processo que passo a discutir a partir de agora. 

 

2.5) O processo disciplinar  

 

A Lei de Execução Penal prevê que, praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado 

o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa (art. 

59, caput, LEP). Além disso, determina que a autoridade administrativa poderá decretar o 

isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até dez dias, sendo que, como já dito, a inclusão 

do preso no regime disciplinar diferenciado dependerá obrigatoriamente de despacho do juiz 

competente (art. 60, caput, LEP). Toda a decisão, provisória ou definitiva, deverá ser motivada 

(art. 59, § único), obrigação prevista no art. 93, inciso IV, da CF, sob pena de nulidade. 

Em relação ao encaminhamento ao isolamento, fato que chama atenção é que em todas 

as centenas de CTCs analisadas nessa pesquisa, o isolamento funciona como punição 

antecipada obrigatória. No Edgar Costa, no dia da minha primeira visita, o tal isolamento 

contava com apenas quatro comarcas (camas) e havia quatorze presos. O Enzo disse que já 

cumpriu castigo com vinte e seis pessoas no isolamento.   

CARMO (2016) afirma que “dentre as diversas penalidades existentes na lei de 

execução penal, o isolamento é a mais aplicada” (CARMO, 2016, p. 48) e que, apesar de ser 

constantemente negociado, “o isolamento enquanto punição começa no cometimento de uma 

falta disciplinar” (CARMO, 2016, p. 49).  
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No início dessa pesquisa o Regulamento do Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro 

(Decreto nº 8897/86) regulamentava o procedimento disciplinar no âmbito das unidades 

prisionais no Rio de Janeiro. No entanto, no dia 6 de maio de 2021 foi publicada no Diário 

oficial do Estado do Rio de Janeiro a Resolução nº 874 de 4 de maio de 2021, pela Secretaria 

de Estado de Administração Penitenciária, que passa a estabelecer as normas referentes a 

apuração das faltas disciplinares com o objetivo de estabelecer e padronizar as normas 

referentes ao procedimento administrativo disciplinar (art. 1º, Resolução nº 874, da SEAP). A 

resolução entrou em vigor na data de sua publicação.  

A nova resolução trouxe avanços legais para o processo disciplinar, especialmente no 

que tange a publicidade dos atos e procedimentos da Comissão Técnica de Classificação e da 

imprescindibilidade de defesa técnica durante a oitiva do preso sobre a sua versão dos fatos. 

Assim, todos os procedimentos estabelecidos na resolução deverão ser feitos através de 

procedimento aberto no âmbito do Sistema Eletrônico de Informação (SEI/RJ).  

O policial penal que presenciar a prática de fato definido como falta disciplinar deverá 

conduzir o infrator à presença do Chefe de Turma da Unidade, apresentando relatório sobre o 

fato (art. 3º). Em regra, a narrativa dos fatos nos registros costuma ser apresentada de forma 

genérica e sucinta, no entanto, a nova resolução estabelece que o relatório deverá descrever a 

conduta infracional, o local do fato, a hora do fato, a qualificação do infrator, a apreensão de 

objetos e valores e outros elementos (art. 3ª, § único).  

A responsabilidade de lavratura da ocorrência será do Chefe de Turma que poderá, nos 

casos de falta grave ou média, através de decisão fundamentada, determinar o isolamento 

preventivo do preso pelo prazo de até dez dias (art. 4º).  

 Caberá ao Chefe de Turma que lavrou a ocorrência comunicar o Chefe de Segurança o 

primeiro dia útil que se seguir (art. 5º). Este deve comunicar no mesmo dia a ocorrência ao 

Diretor da unidade penal, a fim de que se avalie a necessidade de manutenção do isolamento 

preventivo ou adote outras providências (art. 6º), e caberá recurso contra a decisão de 

confirmação da medida de isolamento, no prazo de três dias, perante o Secretário de 

Administração Penitenciária (art. 6, § único).  

A competência para instauração do procedimento disciplinar será do Diretor da Unidade 

Penal onde o preso estiver alocado (art. 7º), e quando a falta disciplinar constituir, em tese, 

infração penal, o fato deverá ser comunicado às autoridades competentes (art. 8º). A instauração 

do procedimento disciplinar será deflagrada por meio de portaria, devendo conter a descrição 

sucinta dos fatos, constando a data do ocorrido, modo, lugar, indicação da falta disciplinar e a 

qualificação dos autores, quando possível (art. 9º). A partir disso, nos mesmos autos, deverá o 
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Diretor comunicar à Superintendência de Recurso Humanos a fim de que se publique a Portaria 

de Instauração em boletim interno (BI) e deverá nela constar o número do processo SEI, o nome 

do interno e a data da falta disciplinar (art. 9º, § 1º).  

O preso poderá indicar advogado no ato da instauração do processo disciplinar e, não 

possuindo, será providenciada imediata comunicação à Defensoria Pública do Estado do Rio 

de Janeiro (art. 9º, §2º). A nova resolução traz a obrigatoriedade de comunicar a defesa tão logo 

o procedimento seja instaurado, ou seja, antes da oitiva do preso, o que não ocorria até maio 

deste ano.  

O procedimento deverá ser concluído em até trinta dias e, nos casos de difícil elucidação, 

o mesmo poderá ser prorrogado por mais quinze dias, mediante solicitação da autoridade 

instauradora ao seu superior imediato (art. 10, § único). Há, ainda, a hipótese de investigação 

preliminar quando não for possível a individualização imediata da conduta faltosa do preso ou 

na hipótese de não restar comprovada a autoria do fato, designando, se necessário, servidor para 

apurar preliminarmente os fatos (art. 11).  

Na investigação preliminar deverá ser observada a pertinência dos fatos e a 

materialidade da conduta faltosa, inquirindo os presos, Policiais Penais, servidores e demais 

pessoas. Além disso, será permitido colher todos os elementos de informação admitidos pelo 

ordenamento jurídico que esclareçam os fatos e suas circunstâncias para que seja elaborado o 

relatório informando sobre os atos praticados durante a investigação preliminar (art. 11, §§§ 1ª, 

2º e 3º).  Quando não for constatada a prática de infração administrativa, o diretor do 

estabelecimento penal poderá, fundamentadamente, arquivar o feito (art. 12).  

O diretor do estabelecimento penal encaminhará o procedimento disciplinar para a 

Comissão Disciplinar, a qual elaborará o seguinte termo de instalação dos trabalhos:  

(i) designação de data, hora e local para oitiva das testemunhas;  

(ii) designação de data, hora e local para oitiva do preso;  

(iii) intimação das testemunhas e  

(iv) intimação do preso e de seu advogado constituído ou defensor público para o 

comparecimento à oitiva do preso (art. 13).  

Ressalta-se que a ausência de testemunhas sobre o fato não obstará o procedimento 

disciplinar (art. 14) e será admitido todos os meios de provas admitidos no ordenamento jurídico 

(art. 15).  

Em relação a oitiva das testemunhas, estas prestarão o compromisso de dizer a verdade 

e, após qualificadas, responderão as perguntas formuladas, relatando o que souberem sobre o 

ocorrido (art. 16). O depoimento será prestado oralmente, reduzido a termo e assinado pela 
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testemunha (art. 17), que será inquirida separadamente, de modo que uma não saiba nem ouça 

o depoimento da outra testemunha, devendo a Comissão Disciplinar adverti-las das penas 

cominadas ao falso testemunho (art. 18).  

O preso será devidamente qualificado e ouvido sobre os fatos que lhe são imputados na 

portaria de instauração (art. 19), sua oitiva será realizada na presença de seu defensor 

constituído ou nomeado (art. 20) e o silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser 

interpretado em prejuízo da defesa (art. 21). Isso é importante pois nos termos de declaração 

colhidos na Unidade Prisional Alfredo Tranjan (Bangu 2) há expressamente escrito que o preso 

deverá responder a verdade sobre os fatos, sob pena de praticar falso testemunho e receber as 

sanções cabíveis. O que é absurdo, pois coloca o preso na qualidade de testemunha.  

Após a oitiva do preso e concluídas as demais diligências necessárias à instrução, o 

preso, na pessoa do seu advogado constituído, defensor público ou defensor dativo, será 

notificado a apresentar defesa escrita no prazo de três dias (art. 22) e havendo dois ou mais 

indiciados o prazo será comum e de cinco dias (art. 23).  

Encerradas as fases de instrução e defesa, a Comissão Disciplinar apresentará relatório 

final no prazo de três dias, contados da juntada da defesa escrita, opinando fundamentadamente 

sobre a aplicação de sanção disciplinar ou absolvição do preso, e encaminhará os autos para 

apreciação do diretor do estabelecimento penal (art. 24). O diretor do estabelecimento penal, 

após avaliar o procedimento, proferirá decisão final no prazo de três dias, contados da data de 

recebimento dos autos (art. 25), sendo possível ordenar diligências complementares que julgue 

imprescindíveis ao esclarecimento dos fatos, antes de proferir a decisão final (art. 25, § único). 

Na aplicação de sanção disciplinar levar-se-á em conta a natureza, os motivos, as 

circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, sua classificação de 

comportamento no curso do cumprimento da pena e o seu tempo de pena (art. 26). O isolamento, 

a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias, ressalvada a hipótese do 

regime disciplinar diferenciado, nos termos do art. 58 da LEP (art. 27).  

Na decisão do Diretor do estabelecimento penal deverão constar:  

(i) ciência, por escrito, ao preso e seu defensor;  

(ii) registro da infração na ficha disciplinar do preso;  

(iii) juntada da cópia do procedimento disciplinar no prontuário do preso;  

(iv) remessa do procedimento disciplinar ao MM. Juízo Competente, nos casos de 

isolamento preventivo e falta grave e  

(vi) quando a conduta faltosa seja, em tese, infração penal, remessa ao Ministério 

Público (art. 28). 
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Caberá recurso da decisão do diretor, no prazo de cinco dias, ao Secretário de Estado de 

Administração Penitenciária (art. 29) e a este recurso não se atribuirá efeito suspensivo, 

devendo ser julgado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária no prazo de dez 

dias (art. 30).  

A nova resolução passou a determinar prazos prescricionais para as faltas, são eles: três 

anos para faltas graves, seis meses para faltas médias e três meses para faltas leves (art. 31, 

caput). A pretensão executória das sanções disciplinares aplicadas prescreverá nos mesmos 

prazos (art. 31, § 1º) e o prazo prescricional tanto da pretensão punitiva, quanto da pretensão 

executória de sanção disciplinar ficarão suspensos enquanto o preso estiver foragido (art. 31, § 

2º).  

Por fim, a Comissão Disciplinar será composta pelo Subdiretor do estabelecimento 

penal e outros dois servidores lotados na unidade, sendo presidida pelo Subdiretor (art. 34, § 

único) e os caos omissos ou excepcionais serão analisados pelo Secretário de Estado de 

Administração Penitenciária.  

Como é possível verificar, algumas mudanças relevantes ocorreram em decorrência da 

Resolução nº 874 de 4 de maio de 2021. Merece destaque o art. 33, que prevê que o não 

comparecimento do defensor constituído do preso, independente do motivo, a qualquer ato do 

procedimento disciplinar, não acarretará a suspensão dos trabalhos ou prorrogação dos prazos, 

devendo ser nomeado defensor dativo para acompanhar ato específico. Não há informações 

sobre que profissionais exercerão o papel de defensores dativos, mas a padronização da 

obrigatoriedade da defesa técnica em todos os atos do procedimento é um grande avanço na 

garantia de direitos dos presos.  

Os procedimentos administrativos analisados nesse trabalho tramitaram na vigência das 

normas contidas no Regulamento Estadual do Sistema Penitenciário do Estado do Rio de 

Janeiro (Decreto nº 8.897/86). Naquele contexto, igualmente cabia ao Chefe de Turma a 

lavratura da ocorrência e eventual determinação do isolamento preventivo, mas não havia 

previsão da obrigatoriedade da fundamentação da decisão, a confirmação da necessidade do 

isolamento pelo Diretor da unidade prisional e a possibilidade de recurso da decisão.  

A parte mais significativa é que não havia nenhuma menção à obrigatoriedade de 

intimação do defensor público ou advogado constituído sobre a instauração do procedimento, 

bem como para o comparecimento na oitiva do preso e das eventuais testemunhas. A 

atualização do procedimento pela SEAP traz avanços constitucionais na garantia de direitos das 

pessoas privadas de liberdade, considerando que o decreto estadual foi formulado antes da 

Constituição Federal de 1988.  
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2.6) Os casos do Sistema Penitenciário 

 

Até o momento, apresentei a estrutura que organiza a punição por falta grave nas prisões 

no estado Rio de Janeiro, bem como o modelo de garantia de direitos que deveria orientar tais 

punições. Entretanto, como veremos, casos concretos de pessoas punidas durante o 

cumprimento de sua pena revelam um distanciamento desse modelo legal de punição. Para 

tanto, analisarei o conteúdo dos 280 procedimentos administrativos analisados nessa pesquisa, 

relatos do meu campo dentro das unidades prisionais e as narrativas de dois autores que 

passaram pelo sistema penitenciário. Nesse último caso, analiso o livro Além das Grades de 

Samuel Lourenço Filho, egresso do sistema penitenciário, e a monografia titulada Desenrolo de 

Cadeia: um estudo etnográfico sobre punições e castigos dentro do sistema penitenciário 

fluminense de Diego Barros do Carmo, agente penitenciário. Como será possível perceber, ao 

contrastar esse material com o dever ser, veremos experiências de sofrimento bem distantes da 

garantia de direitos.  

Se houve uma situação que me afetou especialmente durante o campo foi a do Agenor. 

Ele tinha progredido há pouco tempo para o regime semiaberto e seria a primeira visita de sua 

irmã no Ismael.  Quem acompanha a dinâmica das visitas sabe que existem regras de 

vestimenta, que podem variar conforme a segurança de cada unidade prisional. E foi justo na 

primeira visita que sua irmã tentou entrar com uma roupa que não era permitida. Visitar custa 

muito caro e para não perder a viagem, sua irmã alugou uma roupa, que posteriormente 

percebeu que estava com drogas e foi pega na revista. De acordo com ele, por isso “pegou CTC 

e ficou quase 1 mês no isolamento”. Agenor foi um dos muitos presos que relatou não ser 

comunicado do seu direito de permanecer em silêncio durante a oitiva administrativa, apenas é 

exigido que dê sua versão dos fatos.  

O relato de Agenor me remete aos processos disciplinares analisados oriundos da 

unidade prisional Alfredo Tranjan. Nessas CTCs, no termo de declaração do prazo, há 

expressamente escrito que “por igual, cientificado que deverá dizer somente a verdade sobre 

os fatos, e que faltar com a verdade ou omitir fatos de que tenha conhecimento, no âmbito do 

procedimento administrativo, tem as mesmas consequências do falso testemunho prestado em 

juízo e na hipótese de constatação de tal fato, peças deste termo serão extraídas com posterior 

remessa ao ministério público para providências pertinentes”.  

Isso significa que, nessas oitivas, não é garantido ao preso o seu direito constitucional 

ao silêncio, tampouco o princípio da não autoincriminação, pois o acusado não é obrigado a 
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produzir provas contra si mesmo. No caso que o agente estatal diz que o preso é obrigado a 

dizer a verdade sob a possibilidade de praticar crime de falso testemunho está o comparando a 

qualidade de testemunha, que presta o compromisso de dizer a verdade, e não de acusado.  

Roberto foi o primeiro preso que me disse com todas as letras que na cadeia “tudo é 

falta grave”. Ele, que tem um filho que também está preso e nunca saiu de VPL, disse que já 

coleciona seis faltas graves e já ficou três meses seguidos no isolamento. “Doutora, a gente não 

pode questionar. Eu tomei a última CTC porque fui pedir remédio e o funcionário não quis 

deixar. A força é eles, tem coisa que a gente não faz ideia, mas dependendo do agente, dá 

parte”, ele me dizia. Segundo Roberto, uma das suas CTCs foi por questionar o diretor do 

presídio sobre o tempo que já estava no isolamento por uma falta anterior (57 dias) e foi 

novamente punido por indisciplina. “Aqui a gente não pode questionar nada, doutora”, ele 

repetia, mas afirmando que “agora eu peguei a visão” e que não tomaria mais CTC por vacilo.  

Já Afonso prontamente me respondeu: “Eu tenho 3 anos de cadeia e desde o Bangu 4 

eu não tenho nenhuma CTC. Tem que ficar invisível, doutora. Eu já sei como me comportar 

já”. Há presos que aprendem a dinâmica da cadeia e se utilizam de estratégias próprias para 

evitar novas punições.  

Enzo foi um dos presos que me relatou de forma enfática a sua aflição por falta 

disciplinar. A sua grande preocupação era que na semana anterior o Ministério Público chegou 

de surpresa na unidade para dar uma geral na cadeia. E ele rodou na CTC por ter 400 reais na 

cela e aguardava julgamento. O medo dele era ser punido por falta grave, logo agora que sua 

“cadeia caiu”.  Quando o preso diz que a “cadeia caiu” é porque obteve notícias do julgamento 

do recurso da sua Apelação em Segunda Instância, logo, a pena reduziu e consequentemente os 

prazos para obtenção dos direitos como progressão de regime e livramento condicional serão 

antecipados. Neste caso, houve a redução da pena na apelação 

A interpretação desses materiais não deve ser vista como uma exposição puramente 

subjetiva. Os resultados da análise que realizarei, além de dar mais concretude à experiência da 

“punição dentro da punição”, vão de encontro aos achados de outras pesquisas. Camila Dias 

(2014) realizou pesquisa analisando o que chamou de procedimentos de sindicância, um tipo 

de  procedimento administrativo. Dias acessou documentos de duas unidades prisionais de São 

Paulo instaurados no período de 2000 e 2008, com o objetivo de analisar a dinâmica das práticas 

punitivas na prisão. Dias afirma que tal procedimento administrativo ocorre de modo 

desatrelado do campo do direito e da justiça e, por isso, não há qualquer mecanismo externo de 

fiscalização, servindo apenas para a manutenção da ordem dentro da prisão (DIAS, 2014, p. 

114).  
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Para a pesquisadora, a dinâmica de controle social no cárcere funciona como redes 

informais de poder (DIAS, 2014, p. 117), o que parece ser semelhante ao contexto carioca, pois 

em regra, a declaração dos presos nega a autoria ou responsabilidade pela falta disciplinar, mas 

não há nenhum outro procedimento investigatório complementar, como, por exemplo, a oitiva 

de eventuais testemunhas. E assim, na maioria dos casos, a falta é imputada ao preso, 

independentemente de sua versão dos fatos.  

A pesquisa de Dias traz ainda a perspectiva de que até a punição disciplinar se torna um 

objeto comercializável no cárcere partir do momento que presos mais influentes ou com mais 

recursos sobrem menos punições, pois presos menos experientes assumem sua 

responsabilidade, a depender das trocas que são estabelecidas na prisão, o que reforça as 

hierarquias e relações de poder, como nos casos da punição por posse de aparelho telefônico, 

onde o preso pode assumir a posse para proteger outro preso mais influente.  

Em outro sentido, as punições por indisciplina e desobediência ao superior hierárquico, 

ou seja, contextos onde não há identificação de “culpados” pela posse de objetos proibidos, que 

podem ter falsas confissões de autoria, apontam outras relações entre agentes penitenciários e 

presos. Essas relações são reflexos de decisões arbitrárias dos agentes estatais.  

 

2.6.1) Modalidades de falta grave  

 

Na presente pesquisa serão analisadas as modalidades de falta disciplinar de natureza 

grave, previstas no artigo 50 da LEP, que apareceram na coleta de registros administrativos30: 

1) posse de aparelhos telefônicos e seus itens acessórios; 2) incitar ou participar de movimento 

para subverter a ordem ou a disciplina; 3) desobediência ao superior hierárquico; 4) fuga e 5) 

descumprir, no regime aberto, as condições impostas.   

 

Falta grave: 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 (art. 50, 

inciso VII, da LEP) 

 

A falta grave por posse, utilização ou fornecimento de aparelho telefônico foi incluída 

no rol de falta grave, em 2017, através do Projeto de Lei 136/2006 do Senado Federal com a 

 
30 Nos registros analisados não apareceram casos da modalidade “possuir, indevidamente, instrumento capaz de 

ofender a integridade física de alguém (art. 50, inciso III, da LEP), “provocar acidente de trabalho” (art. 50, inciso 

IV, da LEP) e  “recusar submeter-se ao procedimento de identificação de perfil genético” (art. 50, inciso VIII, da 

LEP, recentemente incluído pela Lei Anticrime).  
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justificativa baseada na necessidade de controlar a articulação de facções criminosas que 

ocorriam de dentro dos estabelecimentos penais, especialmente pelo PCC, em São Paulo 

(Giamberardino, 2019). Desse modo, o principal objetivo de punir a utilização de celulares nos 

presídios é evitar articulações criminosas entre pessoas privadas de liberdade e o ambiente 

externo. É preciso que haja essa potencialidade lesiva.  

No entanto, o que vemos nos processos disciplinares para apurar essa prática são 

punições por faltas graves de peças de celulares que não oferecem qualquer possibilidade de 

comunicação efetiva com o ambiente externo. Nesses casos, há depoimentos nos quais os presos 

não confessam a posse dos itens – e a autoridade administrativa não se incube em comprovar a 

posse dos mesmos -, e/ou situações em que os presos afirmam utilizar os telefones 

exclusivamente para ter contato com os seus familiares.  

Muitas CTCs são geradas em razão de celulares e chips encontrados durante as revistas. 

Trata-se de uma posse ilegal, mas que nem sempre é mobilizada para cometer crimes. Como 

argumenta Samuel Lourenço:, “tem gente que ganha dinheiro só alugando o telefone. Tem 

gente que aluga só pra extorsão” (FILHO, 2018, p. 140), mas “outros alugam só pros caras 

ligarem pra família, pros amigos e por aí vai” (FILHO, 2018, p. 140). Estes são “o telefone do 

‘bem”, em que o proprietário diz: ‘não quero ‘chorinho do milhão’31 no meu telefone’” (FILHO, 

2018, p. 140). Assim, ao menos de modo indireto, vemos que a falta de uma estrutura que 

permita ao preso manter contato com sua família fomenta ações dos presos para lidar com essa 

limitação, ainda que isso seja considerado ilegal e possa acarretar acusações de falta grave. 

Tais pontos podem ser ilustrados com os trechos dos processos disciplinares 

apresentados a seguir: 

 

Parte disciplinar nº 1 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que após a revista geral na cela, 

“logrou-se êxito em apreender cadernos e folhas contendo várias anotações assim como um 

fone de ouvido”, que gerou o respectivo registro de ocorrência em sede policial e condução do 

preso ao isolamento, para aguardar as medidas cabíveis.  

Em sentido contrário, no termo de declaração perante a Comissão Técnica de 

Classificação, o preso respondeu que os itens encontrados “não” eram seus e que  “não sabe 

como foram parar em sua comarca já que tem 160 (cento e sessenta) internos na cela”.  

 
31 “Chorinho do milhão” é a extorsão por telefone realizada nas cadeias. Segundo meus interlocutores, os presos 

fingem chorar” para tentar se aproximar da voz das pessoas que estariam supostamente sendo sequestradas. 
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Apesar da negativa de autoria dos fatos, e a apreensão tão somente de um fone de 

ouvido, a Comissão Técnica de Classificação emitiu parecer no sentido que após examinar 

minuciosamente todos os documentos referentes ao processo, concluiu por unanimidade que o 

apenado cometeu falta GRAVE, transgredindo o art. 50, inciso VII, da LEP.  

 

Parte disciplinar nº 2 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal alega que “foram encontrados 10 

chips de aparelhos de telefone celular dentro da bíblia que estava na posse do interno”, assim 

foi gerado o RO e aguarda-se as medidas cabíveis ao rigor da lei.  

No termo de declaração perante a Comissão Técnica de Classificação, o preso afirma 

que não são verdadeiros os fatos, que não estava com nenhum chip dentro de bíblia e que 

recebe visitas da mãe, irmã e esposa.  

 

Parte disciplinar nº 3 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal aponta que foi “foi encontrado 

embaixo de sua comarca um celular da marca Alcatel com bateria e sem chip”, o que gerou 

registro de ocorrência em sede policial e o interno foi encaminhado para o setor de isolamento 

para as providências cabíveis.  

Negando a posse do celular, o preso afirma que “quando houve a geral a cadeia estava 

aberta e que o celular não é de sua propriedade e que não sabe dizer como o celular foi parar 

em sua comarca, pois no momento da apreensão não estava nem na galeria, encontrava-se na 

quadra de futebol junto com os outros internos”.  

 

Parte disciplinar nº 4 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal alega que “ao parar na frente da cela 

flagrei o interno utilizando o aparelho. Ao pedir que entregasse o material, o interno pulou da 

comarca se dirigiu ao banheiro e jogou no esgoto. Não restando tempo hábil para impedir a 

conduta do mesmo, por dificuldade de abertura da porta, ao verificar o boi não foi possível 

encontrar o aparelho”, o interno foi conduzido ao isolamento para aguardar as medidas 

cabíveis.  

Em sentido contrário a versão do policial penal, o preso afirma que “estava no BOI e 

não portava nenhum objeto ilícito e que ao ser levado para o isolamento não teve nem tempo 

para se explicar, não sendo ouvido pelo inspetor que pensou que fosse uma forma de 

desobediência, mas que estava no banheiro BOI mesmo”.  
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Parte disciplinar nº 5 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal aponta que foi “encontrado no interior 

de seu cubículo um aparelho de telefonia celular Samsung preto com bateria e chip”. O fato 

foi registrado na 78ª Delegacia de Polícia e o interno foi conduzido ao isolamento onde aguarda 

as medidas cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “o aparelho celular é de sua 

propriedade mesmo e utilizava para falar com sua família”.  

 

O Defensor Público e professor permanente Programa de Pós-graduação em Direito da 

UFPR André Giamberardino realizou pesquisa em uma Cadeia Pública localizada em 

Curitiba/PR, onde analisou todos os processos disciplinares para apuração de prática de falta 

grave por posse de aparelho telefônico no intervalo de um ano na referida unidade.  

A pesquisa aponta que há prevalência de parâmetros extralegais na imputação de 

responsabilidade disciplinar a presos que não eram os verdadeiros donos dos aparelhos ou itens 

associados, mas assumem a responsabilidade seja por ameaça dos agentes administrativos, seja 

por normas e dinâmicas da própria população carcerária. Há situações de confissões falsas em 

razão de dívidas com outros presos ou por solidariedade nos casos que um preso com pena 

muito alta resolve assumir a responsabilidade por um colega que está prestes a sair e tem 

família, considerando que a punição por falta grave interrompe a contagem do prazo para 

progressão de regime.  

Fato interessante apontado pelo pesquisador é que 70% das faltas graves foi 

posteriormente afastada em juízo, após novo depoimento do preso, perante o juiz da vara de 

execução penal. Assim, sanções judiciais (mais gravosas) não foram aplicadas, no entanto, as 

sanções administrativas já tinham sido cumpridas na integralidade, como o isolamento por  

trinta dias e a perda do direito de visita, o que é uma sanção muito danosa para o preso e seus 

familiares.  

 O afastamento das sanções em juízo, em regra, acontecem porque o preso apresenta 

versão distinta da prestada em sede administrativa, onde, fora do ambiente prisional, se sente 

mais à vontade para narrar a sua versão dos fatos. Giamberardino diz que a análise dos casos 

aponta como único objetivo da administração penitenciária o de sancionar alguém pelos itens 

apreendidos, mas não há preocupação com a veracidade ou com as circunstâncias de obtenção 

da confissão e, mais, que a hierarquia é o que caracteriza a relação desigual de sujeição que 

identifica a disciplina. Então, para o autor, trata-se de gestão de ilegalismos no ambiente 
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prisional, e não da aplicação da legalidade, porque há a preocupação em punir, mesmo em casos 

de insuficiência de provas de autoria, mas não há combate efetivo a determinada prática 

infracional.  

Não se ignora que a posição jurisprudencial majoritária do STF e do STJ admite como 

falta grave também a posse de acessórios de telefone celular, como chips e carregadores de 

bateria, no entanto, há flagrante violação do princípio constitucional da legalidade e evidente 

prejuízo ao preso (ROIG, 2018, p. 239) a partir do momento que a lei é precisa ao se referir a 

posse de aparelho telefônico que possibilite a comunicação com o ambiente externo e não dos 

seus acessórios. O preso acaba punido a partir de uma flexibilização da norma penal, sem 

controle jurisdicional, que impede o seu acesso a direitos como a progressão de regime.  

No mesmo sentido, a pesquisa de Camila Dias aponta que nas faltas por posse de 

aparelho telefônico, a responsabilidade pela posse de objetos proibidos é definida pelos presos 

em rápidas deliberações para ao final apresentar um “culpado” ao policial penal e não há 

qualquer mecanismo de contraprova ou busca por evidência por estes. Constata-se, então, a 

necessidade de identificar um culpado, ainda que distante da legalidade e da justiça. Tal 

contexto faz parecer que o objetivo não é a manutenção da lei, mas do controle. 

Nas CTCs que analisei para este trabalho, de igual maneira, na maioria dos processos 

os presos negam a autoria da posse do celular ou, quando admitem o uso, declaram ser 

exclusivamente para manter contato com seus familiares. Também não há efetiva política de 

fiscalização permanente, as apreensões de celulares ou seus acessórios ocorriam durante os 

procedimentos de “revista geral”, em regra, quando o Ministério Público comparecia a unidade 

prisional para essas inspeções surpresas. Pune-se individualmente pela suposta posse de forma 

dura, mas não se investiga de que forma os aparelhos entraram nas unidades.  

Durante o meu campo, logo na minha primeira conversa, me aproximei do Ataulfo, que 

estava visivelmente aflito pois, segundo suas palavras, sua companheira “rodou com 8 chips” 

tentando entrar na cadeia. Ele dizia que “tudo aqui é dinheiro, o funcionário quer dinheiro, 

então precisava fazer o corre, iria vender os chips”. A grande preocupação dele era não poder 

“assumir a culpa” pela sua companheira, a possível suspensão da visita e punição por falta 

grave.  

Já na conversa com Ricardo, ele contou que “rodou na CTC por celular”. Apesar de 

afirmar que o celular não era dele, quando chegou na galeria a notícia de que a cadeia iria 

“virar”, os presos rapidamente guardaram tudo, e na revista encontraram um celular no 

“baldinho” dele, considerado um item de extrema importância e utilidade nos espaços de 
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privação de liberdade, pois servem para pegar água, guardar os pertences, colocar gelo para 

gelar as coisas dentre outros usos cotidianos.   

Não há, como vemos, parâmetros estáveis, coerentes e consolidados na análise das 

situações descritas. Pelo contrário, há punições em casos nos quais não há confirmação do 

elemento subjetivo especial que vincula o objetivo do uso do celular à prática de novos crimes.  

 

Falta grave: incitar ou participar do movimento para subverter a ordem ou a disciplina 

(art. 50, inciso I, da LEP) 

 

A prática de falta grave quando o preso incita ou participa de movimento para subverter 

a ordem ou a disciplina padece de clara indeterminação conceitual jurídica, pois a ordem é 

ditada de acordo com os interesses da gestão prisional e a disciplina se afasta da lei e da norma 

para garantir a vontade dos agentes estatais (ROIG, 2018). Essa indeterminação conceitual 

jurídica abre margem para arbitrariedades da autoridade penitenciária que interpretam e 

decidem quais fatos subvertem a ordem e a disciplina com plenos poderes para isso, sem que 

haja qualquer tipo de controle externo, como observa-se nas dinâmicas a seguir.  

 

Parte disciplinar nº 6  

No termo que relata a ocorrência, o policial penal aponta que “o interno saiu da cela 

sem autorização, transgredindo as normas e incitando o coletivo contra os demais servidores 

da turma de plantão” e por isso foi conduzido ao setor de isolamento para aguardar as 

providências cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso pondera que “quando o funcionário abriu a porta 

da cela para o confere, o mesmo saiu, porque estava sendo ameaço por outro interno, e como 

estava com a mente ‘tonteada’, parou na porta da própria cela, pois foi interpelado pelos 

presos sobre o motivo de sua saída” e diz inclusive que informou o fato ao funcionário, mas 

quando “outro funcionário iria retorná-lo para a cela, o servidor que deu a parte não 

permitiu”, levando o preso para o isolamento e procedendo na parte disciplinar, sendo que seu 

único objetivo era “solicitar ajuda”.  

 

Parte disciplinar nº 7 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que “o interno supracitado 

ignorou a ordem da equipe de plantão de sair do seu cubículo para sofrer revista geral, sendo 

visível que dentro da cela os internos estavam de posse de facas artesanais e pedra, que gerou 
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um princípio de motim que foi contido, todavia, atrapalhando o andamento do plantão e 

colocando a vida de servidores e presos em risco”. A situação foi registrada na Delegacia de 

Polícia.  

Em sentido diverso, no termo de declaração, o preso afirma que “enquanto estava no 

banho de sol com os demais companheiros do cubículo 4, um outro companheiro do cubículo 

6 arrumou confusão com os inspetores do plantão, que não estava envolvido na confusão e que 

foi atingido com um tiro não legal na altura da axila porque, inclusive, estava com os braços 

levantados pedindo calma”.  

 

Parte disciplinar nº 8  

No termo que relata a ocorrência, o policial penal afirma que “avistou o interno, que 

estava alocado no setor de seguro, andando em local proibido para o mesmo e que eles simulou 

necessitar de atendimento na enfermaria, contudo, foi para local distinto e não satisfeito, após 

a ordem direta para retornar para galeria, desrespeitou a ordem e seguiu para outro local 

buscando insuflar o coletivo de forma negativa e em desfavor do servidor”. Assim, o preso foi 

conduzido ao isolamento, onde aguarda as medidas legais cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso negou a autoria dos fatos afirmando que “pediu 

para ir a enfermaria, mas não foi para enfermaria e sim, para a Galeria A, mas que não 

desrespeitou o funcionário nem com gestos e nem com palavras”.  

 

Parte disciplinar nº 9 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal relata que “o interno teve problemas 

na sua cela de origem, se desentendeu com o coletivo estando muito alterado e agressivo foi 

conduzido ao setor de isolamento onde, ainda muito alterado gritando palavrões e se negando 

a entrar na cela do isolamento trazendo transtorno ao bom andamento do serviço”.  

No seu termo de declaração, o preso declara que “naquele dia acordou um pouco 

nervoso com problemas de morte com familiares e que realmente perdeu com o controle com 

os funcionários, que sente muito pelo ocorrido e pede desculpas”.  

 

Nas quatro parte disciplinares aqui apresentadas, a versão do preso é diversa do policial 

penal. Por vezes, há a confirmação, por exemplo, de que não foi para o local determinado, mas 

negativa de qualquer tipo de desrespeito com o funcionário. Em outras situações, há explicação 

do que de fato acontece, segundo a versão do preso, mas isso não muda o desfecho do 

julgamento. Há, ainda, o preso que admite ter perdido o controle, mas a justificativa legítima 
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como a notícia de morte de familiares e o pedido de desculpas, não são considerados. Em todos 

os casos, as únicas avaliações que possuem poder para determinar a gravidade do ocorrido e 

para decidir qual versão é a verídica são as do agente e do diretor, o que potencializa as 

possibilidades de arbitrariedades nos processos de decisão.  

Durante o campo, notei que na unidade de comando havia poucas CTCs por indisciplina. 

Era raro. Os agentes não agiam com a mesma arbitrariedade do que nas outras unidades e isso 

era relatado pelos próprios presos. As poucas situações de CTC narradas envolviam sempre as 

“fiscalizações surpresas”, conhecidas pelos presos como as fiscalizações realizadas por atores 

externos, sem comunicação prévia, como, por exemplo, por membros do Ministério Público.  

 

Falta grave: inobservar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa 

com quem deva relacionar-se (art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, ambos da LEP) 

 

No mesmo sentido da modalidade anterior, a modalidade do dever de obediência ao 

servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se possibilita o arbítrio das 

interpretações e julgamentos da autoridade administrativa prisional. São normas imprecisas que 

permitem violações ao princípio da legalidade, a partir da discricionariedade tanto do policial 

penal que, no primeiro momento, relata que determinada dinâmica foi falta grave, bem como 

do diretor da cadeia que ratifica tal interpretação do seu subordinado e determina as sanções.  

 

Parte disciplinar nº 10 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal afirma que “observou um interno 

observando a guarita através de um espelho e que imediatamente procedeu para que o interno 

entregasse o referido material”, sendo certo que “ao proceder revista na cela não foi 

encontrado o referido material e o interno teria dito ‘que queria passar ele no scanner pra ver 

se escondeu o espelho no cú’ e na continuidade da revista foi recolhido e deixado na inspetoria 

material de estética com embalagens cortantes para análise da direção, neste momento, o 

interno falou que estava sendo roubado e que o mesmo iria acionar sua defesa pois o mesmo 

estava sendo homofóbico com ele”. Assim, o policial penal registrou que “em nenhum momento 

cometeu ato relato pelo interno cabendo responder pelos atos de indisciplina relatado nesta 

parte”.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “está localizado na cela de seguro há 

duas semanas e que não havia nenhum espelho, que estava dormindo quando foi interpelado 
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pelo servidor e que em nenhum momento ofendeu o funcionário, sendo mal interpretado pelo 

servidor”.  

 

Parte disciplinar nº 11 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que “o interno estava no interior 

do seu cubículo, no momento da chamada nominal realizada durante a conferência noturna, 

quando deveria estar posicionado do lado de fora”. Assim, o interno foi encaminhado para o 

setor de isolamento para aguardar as medidas cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso declara que “foi colocar somente o casaco porque 

suas roupas estavam molhadas e em momento algum quis desrespeitar o servidor”.  

 

Parte disciplinar nº 12 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal diz que “adentrou a galeria para 

retornar os internos que pagavam a alimentação à sua cela de origem quando ouviu as 

seguintes palavras do interno ‘O verme tá vindo aí’ se referindo com total desrespeito ao 

servidor e burlando a ordem e disciplina da unidade prisional”. Assim, de imediato o interno 

foi interpelado, chamado a disciplina e encaminhado ao setor de isolamento para aguardar as 

medidas cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “que realmente disse ‘o verme está 

vindo aí’ se referindo ao funcionário, nunca respondeu CTC antes e está preso há um ano e 

meio”.  

 

Parte disciplinar nº 13 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que “durante o procedimento 

de confere nominal, o interno ao ser questionado sobre seu comportamento na hora do referido 

procedimento o mesmo se reportou a este servidor em tom de deboche dando risada e a seguir 

quando repreendido se insubordinou e se dirigiu em tom desrespeitoso”. Assim, após o ato de 

indisciplina, o interno foi conduzido ao setor de isolamento para aguardar as medidas cabíveis. 

No seu termo de declaração, o preso declara que “se expressou mal com o funcionário,, 

mas que não riu ou debochou dele e que vai conversar com o funcionário a respeito do 

ocorrido, pois não teve a intenção de desrespeitar ou confrontar o funcionário”.  
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Parte disciplinar nº 14 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal aponta que “este servidor avistou o 

interno tentando esconder um objeto, foi dado ordem para que se retirasse da cela para uma 

posterior revista e o preso negou, agindo em desobediência”, então, “realizou a revista com o 

preso dentro da cela, quando em meio ao procedimento o interno se alterou e em voz alta disse 

que aquilo ali não iria passar em branco, que o isap poderia participalo quantas vezes fosse 

necessário, já que a direção é fechada com ele e tudo que for escrito será em vão”. Assim, o 

policial penal solicitou que as devidas providências fossem tomadas para que situações como 

esta não se tornem corriqueiras na unidade prisional.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “os fatos não são verdadeiros. Que não 

estava escondendo nada em seus pertences. Que quando o funcionário ordenou uma revista 

corporal no declarante, o mesmo não se recusou, colocou a mão para trás e se virou de frente 

para parede, que não alterou a voz, não falou alto nem desrespeitou os funcionários e que no 

local tem câmaras que podem confirmar o que está dizendo”.  

 

Parte disciplinar nº 15 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal diz que “ao terminar o confere o 

interno não quis retornar a cela de origem, chegando ao ponto de sairmos de vias de fato, com 

muito esforço, ele me disse que a sua vida estava ameaçada de morte e pediu-me para colocá-

lo no isolamento. Após o confere da noite, ele tentou me desmentir, alegando que jamais disse 

que estava sendo ameaçado de morte e que queria retornar para cela, o que não recorreu”. 

Assim, o policial penal requer as providências cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso narra que “o conteúdo da parte não é verdadeiro, 

que é da cela C3, mas foi conduzido pela turma de plantão para cela A no intuito de aguardar 

a chegada do SOE pois tinha audiência marcada, o SOE não veio e acabou dormindo na cela 

A porque nenhum funcionário retornou para cela de origem, C3. Que na manhã seguinte pediu 

para o funcionário retornar para a cela de origem e o funcionário não quis retorná-lo, que não 

saiu em vias de fato com o funcionário e que nada disse sobe estar correndo risco de vida, mas 

que depois disso foi conduzido ao isolamento”.  

 

Parte disciplinar nº 16 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal afirma que “o interno estava no 

corredor da galeria de isolamento junto com os demais moradores do cubículo quatro por 

necessidade de manutenção hidráulica, que ao ser impedido por este servidor de se comunicar 
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com outros internos da galeria principal, agiu de forma agressiva e insubordinada, com golpes 

contra a porta de saída do isolamento”.  

No seu termo de declaração, o preso diz que “realmente bateu no chapão porque estava 

discutindo com outro interno, mas não sabia que o guarda estava ali, senão não teria batido”.  

 

Parte disciplinar nº 17 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal declara que “o interno ao ser advertido 

sobre as suas vestimentas e sua barba estarem fora do padrão para seguir ao pátio de visitas 

o mesmo se alterou e com tom agressivo disse que não tiraria a roupa e nem faria a barba e 

começou a insuflar o coletivo”. Assim, o interno foi encaminhado ao setor de isolamento para 

aguardar as providências cabíveis.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “os fatos são verdadeiros em parte, que 

estava de barba e com um chinelo que não era padrão da unidade, mas disse ao funcionário 

que iria retornar a cela para fazer a barba e que não entrou o chinelo ao funcionário porque 

o chinelo era emprestado, que não se recusou a dizer o nome e nem ficou insuflando o coletivo 

contra o funcionário”.  

 

Parte disciplinar nº 18 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que “o interno pediu para ir a 

enfermaria e ao voltar desobedeceu uma ordem direta para subir para sua galeria e entrar na 

cela, diante desse fato houve atraso no confere noturno”.  

No seu termo de declaração, o preso declara que “o conteúdo da parte não é verdadeiro, 

que estava no pátio de visita e não na enfermaria e que só desobedeceu a ordem do guarda de 

subir para a cela porque estava questionando sobre os cigarros que ficaram retidos pelo 

funcionário e que só subiria depois da solução do problema do cigarro, pis teve uma carteira 

de cigarro retida pelo funcionário”. 

Nos trechos dos processos disciplinares transcritos acima podemos observar que em 

regra as versões do preso negam que as dinâmicas tenham acontecido da forma descrita pelo 

policial penal. Na parte nº 10, por exemplo, apesar de nenhum suposto escolho ter sido 

encontrado na revista pessoal e o preso afirmar que estava dormindo e que em nenhum 

momento ofendeu o funcionário, na ausência de outras testemunhas, foi punido por falta grave. 

A versão do policial penal prevalece em todas as situações.  

É muito razoável a versão do preso na parte nº 11 ao dizer que somente foi colocar o 

casado e, por isso, não estava posicionado do lado de fora no momento imediato da chamada 
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nominal durante o confere. Condutas são consideradas graves de forma desproporcional no 

contexto carcerário.  

Na parte nº 13 não se desconsidera que chamar o servidor de verme pode ser considerado 

desrespeito, mas é proporcional punir tal atitude com a mesma gravidade da conduta de um 

preso que efetivamente empreendeu fuga? As sanções aplicáveis as faltas leves e médias, como 

a advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e o isolamento na própria 

cela, sanções restritas a esfera administrativa, parecem proporcionais para todas as condutas 

apresentas nessa modalidade. 

Nessa modalidade, trago alguns casos exemplares de faltas graves que ocorrem a partir 

da dinâmica do confere, mas são os casos que mais apareceram na totalidade dos registros 

estudos. Por isso, merece destaque maior reflexão sobre o confere.  

 

O “Confere” 

 

 O agente penitenciário Carmo nos explica que “o confere é feito para que o plantão de 

inspetores, policiais penais e demais profissionais que ‘entram’ e serviço estejam cientes de 

toda a situação da cadeia, desde a estrutura da unidade (grades, cortinas, cadeados, portões, etc) 

até uma possível fuga arquitetada seja pelos presos, seja pelos guardas (CARMO, 2016, p. 23). 

Dessa forma, o confere precisa ser realizado “no começo e no fim do dia, e dependendo do 

efetivo de presos e de cada unidade pode ser que dure alguns poucos minutos, como pode tomar 

bastante tempo do dia” (CARMO, 2016, p. 24). Como destaca Samuel Lourenço, o confere é o 

momento de contagem dos presos e do reconhecimento da situação da unidade, na qual a regra 

é: “todos enfileirados, lado a lado, mãos pra trás e cabeça baixa” (FILHO, 2018, p. 39). 

Samuel Lourenço, pós-graduando e egresso do sistema prisional, nos conta através de 

suas crônicas do dia a dia da cadeia que “um mix de sentimentos rola na hora da contagem” 

(FILHO, 2018, p. 40). Lourenço Filho nos explica que é sob o grito estarrecedor de “vai conferir 

a cadeia!”, que começa o dia na prisão. De acordo com o autor: “acompanhado do grito, os 

barulhos de barras de ferro batendo nas grades, o sacudir da tranca provoca um som 

ensurdecedor” (LOURENÇO FILHO, 2018, p. 39) e que quando há “constantes catrancos na 

tranca e a vistoria com barra de ferro na grade já revelam que o dia será daqueles” (LOURENÇO 

FILHO, 2018, p. 39). Segundo os interlocutores que conheci durante minha trajetória, na hora 

do confere, a meta é lembrar que “quanto mais rápido, mais rápido”, isto é, quanto mais rápido 

o confere acontecer, mais rápido ele terminará, com os agentes saindo das celas e os presos 

voltando as suas atividades.  
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Em contrapartida, este momento também é marcante para o agente penitenciário que 

realiza o confere. Afinal, “o fato de ser trancado dentro de um alojamento com cento e quarenta 

e poucos presos, desarmado, é algo que tira até alguns comentários de ex-policiais que saíram 

da corporação e ingressaram na SEAP: ‘É mais fácil trocar tiro com vagabundo lá fora (...) pelo 

menos tenho meu fuzil. Agora aqui [entrar na cela] é pica’” (CARMO, 2016, p. 25). 

Este momento de contagem é de aflição tanto para os presos quanto para os profissionais da 

unidade. Para os primeiros, um “eventual barulho (bocejar nem pensar!) pode ser interpretado 

como código ou falta de respeito, o espirro ou tosse desenfreada pode ser sinal de deboche” 

(FILHO, 2018, p. 39). Devido as grandes riscos, “nessa hora, o que reina, de fato, é o silêncio”. 

(FILHO, 2018, p. 39), tendo em vista que, mesmo quando involuntários, esses barulhos e 

pequenos atos podem ser considerados falta disciplinar, inclusive de natureza grave. Da mesma 

forma, ao entrar no alojamento para a contagem, os agentes penitenciários também só pensam 

em “demonstrar segurança perante os mais de cento e quarenta presos” (CARMO, 2016, p. 25) 

que os cercam, em um momento que estão sozinhos e desarmados. Para o confere, o profissional 

que faz a contagem fica trancado junto com os presos, já que “trancar o inspetor32 dentro da 

cela/alojamento é uma questão de segurança orgânica, pois uma vez que os presos queiram se 

rebelar ou tentar alguma manobra de subversão da ordem, eles estarão contidos” (CARMO, 

2016, p. 26).  

Por isso  o confere é um dos momentos mais tensos do dia, tanto para o preso, quanto 

para o policial penal,  “pois o inspetor e o preso ficam frente a frente, bem perto, e é essa hora 

que acontecem os ‘caôs’ de cadeia (agressões, brigas, motins, rebeliões, etc)” (CARMO, 2016, 

p. 26). Como a situação é tensa por si só, é esperado que os policiais penais mobilizem a falta 

grave por qualquer coisa, por um pequeno atraso justificado para apresentação na posição do 

confere ou por não colocar a mão pra trás imediatamente na hora determinada, pois imaginam 

que podem poder o controle da situação. Ou seja, a lei é aplicada por razões alheias a lei e, por 

isso, condutas de indisciplina talvez possíveis de punição mais branda, são punidas da forma 

mais gravosa.  
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A ordem interna das prisões: entre o desenrolo e as CTCs 

 

Apesar das ações vagas e genéricas que são enquadradas como falta grave, não são todas 

as condutas que automaticamente ensejam uma CTC. Pelo contrário, “há uma negociação 

constante entre os inspetores e os presos, o que viabiliza o ‘levar’ a cadeia para ambos os lados” 

(CARMO, 2016, p. 47) e “esse desenrolo é admitido como uma forma de administrar os 

conflitos dentro da cadeia” (CARMO, 2016, p. 50). Logo, “existe, portanto, uma gama de 

comportamentos que são passíveis de punição, porém, o que limita a aplicação da sanção 

disciplinar está no que chamaremos de desenrolo”(CARMO, 2016).   

Dessa forma, para profissionais: “’levar’ a cadeia é mais do que aplicar a lei” (CARMO, 

2016, 51). Especificamente no que diz respeito à negociação em relação às faltas disciplinares, 

para os policiais penais “existe uma relação de poder na qual o inspetor pode aplicar a lei, mas 

abre mão de aplicá-la para garantir a ordem, a disciplina e o respeito” (CARMO, 2016, p. 51). 

Isso significa que a manutenção da ordem interna das prisões se centraliza no desenrolo, e que 

apesar de existir sanções formais previstas na Lei de Execuções Penais e do Regulamento 

Estadual do Sistema Penitenciário, os agentes penitenciários podem abrir mão delas, 

“negociando outros meios a fim de garantir o equilíbrio e também certo grau de consideração 

e moral na relação dentro dos muros da cadeia” (CARMO, 2016, p. 51). Porém, mais do que 

estatuto regular do cotidiano no cárcere, a necessidade de obter o bom comportamento 

carcerário para alcançar os direitos inerentes da execução da pena, cria um regime de 

(i)legalidades que contribui para o prolongamento do tempo de prisão” (ANDRADE; 

GERALDO, 2020, p. 318).  

Vale ressaltar que segundo Carmo, “o desenrolo tem limites” (CARMO, 2016, p. 51). 

Por exemplo, “um desrespeito grave ou uma agressão a um inspetor é uma atitude que não ‘tem 

desenrolo’, é um esculacho para a turma de plantão” (CARMO, 2016, p. 51). Carmo argumenta 

que um ato que constituiu desrespeito à sua autoridade foi quanto relatou “uma parte disciplinar 

por conta do preso não se levantar da cama para que eu procedesse no confere diurno” 

(CARMO, 2016, p. 51). Ao não se levantar da cama, Carmo pressupõe que o preso cometeu 

desobediência ao superior hierárquico. Considerando que se trata de uma falta que tem 

profundas consequências para o andamento da pena, mostra-se importante se questionar se o 

simples ato de “não se levantar” configura falta grave e é cabível de receber sanções judiciais 

tão gravosas, ou se haveria responsabilização mais razoável e proporcional à falta.  

Eram frequentes os relatos sobre o desenrolo da punição na cadeia durante o campo. 

Nelson estava visivelmente abalado naquele dia, ele já havia sido comunicado que iria regredir 
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de regime, ou seja, retornaria para o regime fechado, e estava apenas aguardando a sua 

transferência. Ele contou que o agente queria extorqui-lo porque ele estava com um baseado no 

bolso. Ele disse que não cedeu, foi direto para o isolamento e soube que além das punições 

administrativas, também foi punido com a regressão de regime.  

Desse modo, a ordem interna às prisões se mantém de modo arbitrário, já que “existe 

uma rede de negociações legais e ilegais, formais e informais, por meio das quais os agentes 

públicos estabelecem uma relação de poder e ordem debruçando em parâmetros extralegais de 

execução penal” (CARMO, 2016, p. 51). Isso demonstra a constante negação dos direitos 

humanos pelos operadores do sistema carcerário, que produzem um poder disciplinar arbitrário 

com impacto direto no prolongamento da permanência dos presos na prisão, no contexto de 

encarceramento em massa do Brasil (ANDRADE; GERALDO, 2020). 

 

Falta grave: descumprir, no regime aberto, as condições impostas (art. 50, inciso V, da 

LEP) 

 

A Lei de Execução Penal estabelece no artigo 115 que as condições gerais e obrigatórias 

do regime aberto consistem em permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos 

dias de folga, sair para o trabalho e retornar nos horários fixados, não se ausentar da cidade 

onde reside sem autorização judicial e comparecer a juízo, para informar e justificar as suas 

atividades, quando for determinado. Assim, o descumprimento de qualquer condição geral ou 

especiais (estabelecidas ao critério do juiz da execução) pode configurar a prática da falta grave, 

como no caso a seguir.  

 

Parte disciplinar nº 19 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal aponta que “valho-me do presente 

instrumento para solicitar a confecção de procedimento disciplinar em razão de violação das 

condições da PAD, conforme determinação judicial”.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “como morava em uma área de milícia, 

foi coagido a trabalhar para eles e teve que retirar a pulseira e que embora tenha procurado 

o Patronato e também a VEP não obteve ajuda e no meio de toda essa confusão ainda foi 

baleado sendo recapturado no hospital”.  

No contexto desta CTC é importante pontuar que apesar da regra ser o cumprimento do 

regime aberto nas Casas de Albergado são poucas as localidades com vagas nessas casas. Por 

isso, a prisão albergue domiciliar se coloca como a regra de cumprimento do regime aberto. 
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Não é pouco comum que os presos ao retornarem para os seus respectivos territórios sofram 

ameaças e coações para descumprir as imposições do regime aberto.  

Nesse caso especificamente o preso afirma que procurou o Patronato e a Vara de 

Execuções Penais, mas não obteve nenhuma ajuda. O patronato destina-se a prestar assistência 

aos albergados e aos egressos (liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do 

estabelecimento, e o liberado condicional, durante o período de prova) e possui atribuições de 

prestar orientação aos condenados à pena restritiva de direitos, fiscalizar o cumprimento das 

penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana e colaborar na 

fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional (art. 79, 

da LEP). Os profissionais que atuam, na prática, com a prestação de serviço do Patronato e da 

VEP no Estado do Rio de Janeiro verificam como é ineficiente e precária sua atuação no sentido 

de promover a garantia de direitos e proteção do preso e do egresso, o que dificulta qualquer 

possibilidade de reintegração.  

 

Falta grave: fugir (art. 50, inciso II, da LEP) 

 

Como já dito anteriormente, os processos disciplinares analisados nessa pesquisa são 

oriundos de diversas unidades prisionais, tanto de regime fechado, quanto de regime 

semiaberto. Este último regime que permite uma “semiliberdade” aos presos que preencherem 

os requisitos para saídas de trabalho extramuros, estudos ou a Visita Periódica ao Lar. 

No entanto, seja no regime fechado, seja no regime semiaberto, dentro das CTCs 

analisadas, não foi localizada nenhuma CTC por fuga que configurasse fuga propriamente dita 

de dentro da unidade prisional para a rua. Apareceram duas situações: (i) preso que estava fora 

do local devido numa atitude suspeita de possível tentativa de fuga e (ii) evasão durante o gozo 

do benefício de Visita Periódica ao Lar.  

Além disso, situações que configuram atraso ou retorno espontâneo são penalizadas da 

mesma forma que uma fuga propriamente dita. Entende-se por fuga a evasão que é interrompida 

por circunstâncias alheias a vontade do preso.  

 

Parte disciplinar nº 20 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal descreve que “valho-me do presente 

instrumento para solicitar a confecção de procedimento disciplinar em razão da evasão e 

recaptura do interno”.  
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No seu termo de declaração, o preso narra que “pensou que sua data de retorno seria 

um dia após o real dia de seu retorno, que estava tranquilo em sua casa, com sua roupa 

arrumada para retornar dia 23 de abril, mas que na verdade seria no dia 22 de abril, que no 

dia seguinte ao seu retorno, ao perceber que já estava evadido, resolveu não retornar, já que 

estava ciente de que iria ter que pagar um castigo do mesmo jeito. Então optou por ficar 

trabalhando com seu pai em uma funerária como seu ajudante, que planejou juntar dinheiro 

para pagar um advogado para defendê-lo junto a VEP, que acha que com um advogado iria 

conseguir quebrar sua evasão e ganhar seu benefício para o regime aberto”. 

 

Parte disciplinar nº 21 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal diz que “vem através do presente 

comunicar que o interno foram recapturado e encaminhado para o isolamento”.  

No seu termo de declaração, o preso diz que “apesar de já ter gozado outras vezes do 

benefício de VPL e em todas elas retornou na data determinada, dessa vez optou por não 

retornar pois seu pai operou e colocou uma ponte de safena, ficando sob seus cuidados, tendo 

em vista que é o único filho homem e que ainda na época que evadiu sua esposa estava grávida 

prestes a dar à luz, tendo ficado evadido por 6 anos e que nesse período não se envolveu em 

qualquer ato ilícito”33.  

 

Parte disciplinar nº 22 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal afirma que “logrou-se êxito em 

encontrar dentro de uma cela vazia o interno sendo que o mesmo encontrava-se alocado no 

cubículo C-40” . Assim, o mesmo foi encaminhado ao isolamento para aguardar 

preventivamente a decisão da CTC.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “realmente estava no cubículo C-40, 

mas que já havia solicitado ao serviço de segurança a sua troca, tendo em vista que passou 

por problema de saúde recentemente (tuberculose) e na outra cela estaria em melhores 

condições”.  

 

 

 

 

 
33 Grifos meus para destacar o longo tempo de evasão e retorno a sua rotina pessoal e de trabalho fora do cárcere.  
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Parte disciplinar nº 23 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal informa que “foi costado que o interno 

evadiu de VPL, não tendo sido realizado o procedimento disciplinar no seu reingresso ao 

sistema, portanto, solicito autorização para que o apenado seja submetido a CTC”. 

No seu termo de declaração, o preso narra que “evadiu porque sua mãe está muito 

doente com câncer e ficou ajudando ela, que estava precisando muito dele, e não conseguiu 

voltar. Foi recapturado quando estava no uber com sua namorada e foi parado numa blitz, 

onde os policiais puxaram seu nome, viram que ele estava evadido, o levaram para cidade da 

polícia e que durante todo o período que ficou na rua trabalhou no bar do avô”.  

 

Parte disciplinar nº 24 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal narra que “tomou conhecimento deque 

o interno trata-se de preso evadido do sistema penitenciário razão pela qual solicita avaliação 

da Comissão”.  

No seu termo de declaração, o preso diz que “evadiu porque seus avós maternos 

faleceram e que estava trabalhando como autônomo durante o tempo evadido”.  

 

Parte disciplinar nº 25 

No termo que relata a ocorrência, o policial penal afirma que “o interno admitiu que 

participou de tentativa de fuga através do banheiro, onde uma das grades estava serrada, o 

interno acessou o solário e o teto da unidade prisional”. Assim, diante do ocorrido, foi 

transferido de para outra unidade prisional.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “a parte não é verdadeira, que não saiu 

da cela e não viu nada”.  

 

Parte disciplinar nº 26  

No termo que relata a ocorrência, o policial penal comunica que “o interno foi 

recapturado”.  

No seu termo de declaração, o preso afirma que “não retornou pois na véspera em que 

deveria retornar a unidade foi acometido por um mal estar, e que após um período em que 

permaneceu evadido, foi encorajado por seus familiares a se apresentar a unidade, assim, se 

dirigiu a unidade por livre e espontânea vontade para que pudesse cumprir o restante da pena, 

ficou evadido por três meses e estava trabalhando com seu tipo como estofador”.  
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A ausência de proporcionalidade na punição por fuga propriamente dita, atraso ou 

retorno espontâneo é exemplificada logo na Parte nº 20, quando o preso aponta em seu termo 

de declaração que “no dia seguinte ao seu retorno, ao perceber que já estava evadido, resolveu 

não retornar, já que estava ciente de que iria ter que pagar um castigo do mesmo jeito”. Na 

prática cotidiana do cárcere, de fato, o retorno espontâneo após o dia correto de regresso, de 

fato, é, em regra, punido com a falta grave de fuga.  

Chama atenção, ainda, o fato de que as circunstâncias das evasões sempre são 

desconsideradas. São presos que declaram que não retornaram porque precisavam cuidar dos 

filhos, por problemas graves de saúde dos seus pais, por companheiras que estavam grávidas 

prestes a dar a luz e que permaneceram trabalhando sem praticar nenhum ato ilícito por todo 

esse tempo. Na parte nº 21, o preso conta que apesar de ter retornado corretamente outras vezes 

da Visita Periódica ao Lar, não retornou porque o seu pai operou e colocou uma ponte de safena, 

ficando exclusivamente sob os seus cuidados. Não se envolveu em nenhum ato ilícito por seis 

anos, apenas trabalhando e cuidando de sua família. 

As condutas mais frágeis são as presentes nas partes nº 22 e nº 25. Na primeira, o policial 

penal relata que o preso foi encontrado numa cela vazia e o preso justifica que realmente estava 

em outro cubículo, mas que havia solicitado a sua troca ao serviço de segurança por ter sido 

diagnosticado com tuberculose e estaria em condições melhores na outra cela. Versão que não 

foi considerada tendo em vista que a simples permanência em cela diversa ensejou a punição 

por fuga. Na segunda parte disciplinar, apesar do policial afirmar que houve uma confissão 

informal de tentativa de fuga e que o preso teria acessado o solário e o teto da unidade prisional, 

o preso foi categórico ao afirmar que a parte não é verdadeira e que não saiu da cela, tampouco 

viu qualquer tentativa de fuga.  

São versões plausíveis, que divergem integralmente da versão do policial penal e, ao 

serem julgadas pela Comissão Técnica de Classificação, confirmam que a fé pública da palavra 

dos agentes estatais prevalece incondicionalmente em qualquer situação. 

Apesar do campo de pesquisa ter sido realizado no início do mestrado, em momento 

anterior a pandemia de COVID-19, mantive contato com os meus interlocutores da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro que relataram que novas condutas estão sendo enquadradas 

como falta grave, adaptadas ao novo contexto de pandemia, como essa: 

 

Parte disciplinar nº 27  

Dinâmica dos fatos: “Participo o interno em tela tendo em vista que o mesmo recebeu 

deste servidor um protetor facial para uso durante sua apresentação no fórum e o mesmo 
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extraviou o protetor facial. Informo que o interno foi conduzido ao setor de isolamento onde 

aguarda as medidas cabíveis”.  

Versão do preso: “Que chegou ao fórum e ficou na cela de espera. Que no momento 

que foi chamado para a sala de audiência, foi orientado pelo policial miliar que fazia sua 

escolta, a não usar o protetor. Que quando ao término da audiência, não permitiram o seu 

retorno à espera, para que pegasse o protetor facial, sendo conduzido direito para a vitória 

do SOE”.  

Observa-se que, num contexto extremante difícil como a pandemia, especialmente para 

as pessoas privadas de liberdade, até as máscaras e protetores faciais passam a ser elementos 

passíveis de punição pela autoridade administrativa prisional.  

O que se percebe é que, em geral, as infrações disciplinares atribuídas aos presos, que 

configuram punições além da sentença condenatória, são manifestadamente insignificantes 

frente ao resultado produzido, tendo em vista que os fatos atribuídos não ofendem o bem 

jurídico tutelado pelas normas de execução da pena – ordem e disciplina – a justificar uma 

punição pela prática de falta grave.  

São episódios muito mal administrados e conduzidos pelos agentes penitenciários 

envolvidos, que violam os princípios apresentados no primeiro capítulo. Condutas inadequadas 

que poderiam ser resolvidas entre o agente e o interno através de diálogo e advertência, mas 

não o são porque as cadeias são territórios racializado que tornam a violação de direitos 

tolerável e dentro da legalidade. Pesquisa recente da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro sobre o perfil dos assistidos nas audiências de custódia aponta que 77,4% das pessoas 

presas em flagrante são pretas ou pardas (DPGERJ, 2020).  

A naturalização de violações de direitos da população carcerária ocorre no contexto de 

crescimento do encarceramento massa com grupos populacionais bem específicos que praticam 

tipos de crimes mais suscetíveis de serem vigiados pelo sistema de justiça criminal, pois não 

são todos os perfils de delitos, tampouco de pessoas que irão superlotar as prisões 

(SILVESTRE; SCHLITTLER; SINHORETTO, 2015).  

Estudar os procedimentos disciplinares e os impactos da punição por falta grave é 

importante porque essa pesquisa olhada para um lugar ainda muito silenciado na literatura, mas 

que é relevante para pensar o encarceramento em massa, pois são mecanismos que prolongam 

o tempo de cumprimento de pena em regime mais gravoso.   
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Capítulo 3: A experiência da prisão pelas narrativas dos presos: o Direito como favor, a 

mobilização do jargão jurídico e a justiça divina.  

 

O principal objeto de estudo dessa pesquisa são as dinâmicas de disciplina que ensejam 

em processos disciplinares que acarretam punições de natureza grave para o preso. Nos 

capítulos anteriores apontei que as CTCs e a punição for falta grave se desenvolvem no contexto 

crescente de encarceramento em massa da população negra. Como descrito até aqui, tratam-se 

de condutas e decisões arbitrárias permitidas no território prisional, tão marcado por 

atravessamentos raciais e sociais. 

Como já referido, a execução da pena é regida pela Lei de Execução Penal, que por sua 

vez confere importantes direitos à pessoa privada de liberdade. No entanto, o que as descrições 

das CTCs demonstraram é que esses direitos são com frequência violados. Os processos 

disciplinares mostram que o direito não está ali para proteger os presos. Como passarei a 

analisar a partir de agora, isso também fica demonstrado em material documental que consiste 

em bilhetes, cartas, petições e habeas corpus escritos de próprio punho pelos presos. Esses 

bilhetes se apresentam como uma forma de comunicação dos presos com a sua defesa técnica 

desempenhada em regra pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Os relatos e 

pedidos escritos nesses papéis demonstram que os presos encontram estratégias para reagir a 

negação de direitos ocasionada pelo cárcere. Além disso, também revelam que há certa 

consciência dos seus direitos por parte dos presos, ainda que este direito por vezes seja 

entendido pelas pessoas privadas de liberdade como um favor praticado pelo Estado, como 

descreverei a seguir.  

A análise das demandas apresentadas nos bilhetes e petições nos ajuda a entender o 

contexto no qual as CTCs são operadas no sistema penitenciário. Olhar para estes textos se 

revelam uma estratégia metodológica para colocar a perspectiva do preso para além da 

mediação pelos termos de declaração juntados nos processos disciplinares e colhidos em 

condições desconhecidas. Estes textos permitem compreender o ambiente de cumprimento de 

pena, além de ser um espaço onde o preso tem certa espontaneidade de dizer o que deseja. Esse 

material pode ser fonte privilegiada de análise e, apesar de ser pouquíssimo acessado pelos 

pesquisadores, possibilita ressaltar o saber prático dos próprios presos.  

Apresentarei este material de pesquisa a partir de uma análise que mobiliza três 

categorias de análise: o direito como favor, a mobilização do jargão jurídico e a justiça divina. 
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Essas categorias foram criadas a partir das palavras que apareceriam em destaque pelo conteúdo 

dos bilhetes que os presos entregam para o faxina da cadeia no dia de atendimento jurídico. 

Desse modo, apesar de nem sempre tais documentos se referirem especificamente às 

dinâmicas e decisões das CTCs, sua análise permite compreender o contexto no qual estas são 

empreendidas a partir da perspectiva dos presos, o que nos ajuda a compreendê-las. Assim, se 

as CTCs revelam um espaço no qual o Direito raramente é mobilizado para a garantia de direitos 

dos presos, os textos escritos por estes reforçam essa característica. Ao olhar para estes textos 

torna-se possível compreender as arbitrariedades e as subjetividades que pautam a realização 

das CTCs, já que aquelas dão a tônica em várias outras dimensões da experiência prisional. Isto 

é, ao dar atenção aos textos produzidos por pessoas presas para demandar seus direitos, vemos 

estratégias cotidianas de sobrevivência na qual se opor às acusações de falta grave são apenas 

mais uma delas. 

 

3.1) Os bilhetes 

 

Como apresentado na introdução, durante o estágio que realizei na Defensoria Pública, 

no NUSPEN, realizei atendimentos semanais na Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu 2). 

Assim que chegávamos na unidade o faxina logo trazia o envelope dos bilhetes. Toda semana 

recebíamos centenas de bilhetes dos presos que não estavam na lista de atendimento, mas que 

desejavam pedir ajuda. Sim, a única forma de falar com a “jurídica” em momentos não 

previamente agendados ocorria através de bilhetes escritos em pequenos pedaços de papel ou 

embalagens de maços de cigarro. Ali eles depositavam todas as suas expectativas de obter as 

respostas que os afligiam. A orientação que eu recebia era para “ler todos, separar os que 

relatarem problemas de saúde ou desejo de restituir o advogado, e o restante pode descartar”. 

Eu tive a sorte de atuar com as pessoas mais combativas que já cruzei pela defensoria. Esta 

orientação não significava não se importar, significava que não havia condições de ser 

responsável pelos processos de execução de mais de mil e quinhentos presos e também 

responder as centenas de bilhetes semanais.  

Eu lia os bilhetes e reconhecia que os presos estavam certos em apresentar suas 

demandas. Os prazos dos seus direitos, entendido pelos operadores do sistema criminal como 

benefícios, usualmente estavam vencidos e não eram atendidos há meses. Mas reconheço 

também que não havia muito o que fazer nesta situação. Eu focava na minuta das petições e em 

preparar os atendimentos semanais, o que era uma prioridade razoável naquele contexto. Eu 

tentava responder todos os bilhetes possíveis, o que significava atualizar a ficha e estudar o 
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processo, além de todos os outros trabalhos que já era responsável por fazer. Outro fato que 

dificultava dará atenção devida a essas demandas escritas era o fluxo constante e intenso de 

entrada e saída da unidade prisional, pois havia muitas transferências no Bangu 2. 

Havia semanas em que tínhamos em torno de 100 novos cadastros para incluir em nosso 

caderno do Evernote. Fazer o cadastro significava criar uma ficha do zero: olhar todos os 

processos que constam na Folha de Antecedentes Criminais (FAC), verificar data da prisão, se 

já havia condenação e qual a pena, se havia apelação em andamento, confirmar na Ficha de 

Transcrição Disciplinar (TDF) se havia evasões ou punição por falta grave e fazer o cálculo 

manual dos prazos de benefícios. Afinal, a informação que os presos querem no atendimento 

são notícias sobre os prazos. É sobre quando eles sairão daquele lugar. Isso tudo levava muito 

tempo. Eram 1500 processos sob a responsabilidade de uma defensora, uma servidora e uma 

estagiária. De fato, responder bilhetes que os aliviaria parecia ser menos urgente do que dar 

prosseguimento nas pendências que efetivamente movimentariam seus processos.  

Só que mesmo sabendo disso, era impensável para mim apenas jogar fora aqueles tantos 

bilhetes que chegavam semanalmente. Guardei muitos deles e a partir daqui apresentarei a 

transcrição de alguns desses bilhetes que guardei daquela época. Acredito que eles demonstram 

– a partir das narrativas, anseios e aflições dos próprios presos – o contexto em que as CTCs se 

apresentam e são julgadas. E principalmente, esses bilhetes demonstram a humanidade desses 

indivíduos.  

 

Imagem 2: Bilhetes escritos pelos próprios presos. Acervo da Autora. 
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A leitura e de todos os bilhetes e petições que acessei permite identificar que muitas 

aflições e demandas eram recorrentes. Para aprimorar a análise, transcrevi todos os 76 bilhetes 

e petições para criar nuvens de palavras analisáveis, bem como de uma tabela para quantificar 

a frequência de tais palavras, a fim de melhor ilustrar tanto as estratégias escritas mobilizadas 

pelos presos quanto o contexto no qual suas demandas são elaboradas.  

O levantamento das palavras mais utilizadas nos textos produzidos pelos presos, 

acompanhado da análise qualitativa de todos os bilhetes e das diversas frentes de experiência 

de pesquisa, identifico a centralidade de palavras que se referem a três tipos de categorias de 

análise que gostaria de aprofundar a seguir:  

1) o direito como favor (exemplificada em termos como “pedido”, ajudar” ou mesmo 

“favor”);  

2) a mobilização do jargão jurídico (expresso em palavras como “meses” ou “processo”; 

e  

3) crença na justiça divina (ilustrada pela alta frequência da palavra “Deus”) 

 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

1. Direito como favor 

2. Mobilização do jargão jurídico 

3. Crença na Justiça divina  

 

Por direito como favor estou considerando os pedidos, quase suplícios, dos presos por 

atenção e pelo atendimento da defensoria. Por mobilização do jargão jurídico estou nomeando 

todas as vezes que os presos, por conta própria, utilizam vocabulário técnico-legal e mobilizam 

critérios que são veiculados pela legislação penal para fazer seus cálculos de pena, apontar que 

seus benefícios estão vencidos, dentre outras demandas que eles passam a ter acesso pelo 

cotidiano prisional.  

Por justiça divina entendo todas as vezes que os presos fazem menção a Deus como um 

modo de justiça mais concreta ou justa do que o Direito, no sentido de depositar em algo tido 

superior sua esperança de ser atendimento pela defesa e ter seus direitos assegurados.  

Como veremos, não se trata de categorias completamente apartadas, já que muitas vezes 

o preso as utiliza conjuntamente para colocar suas demandas por escrito. Ainda assim, mostra-

se relevante considerá-las em suas particularidades, como será feito a seguir. 
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3.2) Direito como favor: “Será que haveria uma possibilidade de me ajudar por favor?” 

 

 

“Preciso da sua ajuda, por favor”. É assim que muitos presos iniciam ou terminam a escrita 

dos seus bilhetes. Como o objetivo é apresentar a narrativa dos presos, nessa parte irei 

apresentar a transcrição de alguns bilhetes selecionados. Ressalto que optei por manter de forma 

integral a ortografia de escrita dos presos, ainda que algumas vezes ela não esteja de acordo 

com as regras do português formal. Além disso, tais erros de escrita ajudam a caracterizar a 

própria seletividade penal existente, já que segundo alguns relatórios, como o Mapa do 

Encarceramento (2015), grande parte dos indivíduos presos não completaram os ciclos básicos 

de escolaridade, muitos deles sendo analfabetos.  

“Defensoria: Senhora já venci tudo e até agora não me chama pra nada e 

nem para jurídica. Será que haveria uma possibilidade de me ajudar por 

favor”.  

“Preciso saber do meu processo, a minha sentença está errada” (grifos 

meus) 

 

“Senhores Defensores Públicos, venho através desta carta pedir-lhes pelo 

amor de Deus que os senhores venham nos ajudar! Estamos passando por 

dificuldades nesta unidade prisional A. T. com relação ao nosso processo de 

visita íntima que segundo a LEP é nosso direito termos nossa visita íntima 

com nossas respectivas senhoras. Segundo informações da assistente social 

desta unidade, os processos estão parados por falta de médico na U. P., sendo 

que tem processo que já vai fazer 1 ano que foi dado entrada e até agora nada. 

Desta forma está parecendo que a casa quer que fiquemos abandonados por 

nossas famílias e infelizmente é o que já aconteceu com alguns e na maioria 

das vezes as esposas alegam falta de intimidade. No verso desta folha estará 

os nomes de alguns detentos que estão aguardando em suas reais situações! 

(...) Contamos com a ajuda dos senhores para estar-mos conquistando este 

benefício que é de nosso direito. Agradecemos desde já por sua ajuda e 

empenho e ficamos no aguardo de breve e boas notícias. Obrigado”. (grifos 

nossos) 
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“Estou preso 2 anos e 5 meses estou em Bangu 2 a 3 meses esse tempo todo 

não consegui se assistido pela jurídica pos não tenho resposta nenhuma sobre 

meu processo pesso a ajuda da senhora”. 

 

“Eu esto 3 meses na casa minha cadeia e de 7 e 6 meses e estou 3 e 3 meses 

já cumprida tem condição de me mandar uma vep total ou me atender. 

Agradeço” 

 

“Preciso falar urgente com a sra. pois minha cadeia fexou e não sei o 

motivo. Eu estava na semiaberta e fui transferido para cá. Preciso da sua 

ajuda, por favor” (grifos meus) 

 

“Eu já mandei vários papeis com o comunicado que eu preciso do atendimento 

da senhora e a senhora ainda não me deu o direito ao atendimento, eu não 

tenho defesa técnica privada então pesso que a sra. me defesa pois eu quero 

ter notícias do meu processo eu já estou com o direito a condicional á 8 meses 

e até agora nada me ajude por favor. Fique com Deus” (grifos meus) 

 

“Preciso de ajudar, não tenho advogado, mas preciso recorre á centencia, 

por favor, me ajudar, estou na galeria-2, por favor, me-de atenção”. 

(grifos meus) 

 

 “Venho por esse meio fazer um pedido para que olhasse o meu processo, 

minha cadeia já é aberta e ainda estou aqui na fechada (...) obs: se senhora 

puder ver ai para mim pois estou desesperado muito obrigado jesus te 

abençoe” (grifos meus) 

 

“Venho pedir um pedido de atendimento em humildade pois me encontro 

preso há 1 ano e 2 meses e minha semiaberta já conta des do dia 29.04.15 e eu 

não fiz nenhum exame ainda, por isto venho pedir a sua ajuda pois não sou 

daqui, sou de Belo Horizonte, des de já agradeço” 

 

 

“Por favor condicional 5 meses nas mãos do juiz” 

 

 

 Em relação aos pedidos contidos nos bilhetes gostaria de me deter sobre o modo como 

os presos mobilizam a linguagem para ressaltar que não têm seus direitos respeitados, mas o 

fazem de modo a não correr o risco de aparentar arrogância, insubordinação ou petulância. As 

pessoas presas sabem que precisam reclamar seus direitos, mas também sabem que estão em 

um contexto desfavorável em que qualquer coisa pode ser mobilizada contra eles. Por isso, a 

linguagem do favor, da humildade, da referência e da ajuda ganham espaço aqui.  

 Desse modo, na prisão os direitos não são coisas que se exige, mas que se implora de 

modo subalterno. A alta recorrência com que demandas de direito são expressas como favor 

permite caracterizá-las como uma dimensão estruturante da experiência da prisão, e por isso 
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quem está preso aprende uns com os outros que essa é a estratégia correta a ser mobilizada para 

tentar acessar direitos. Estes, quase nunca garantidos precisam, ser humildemente solicitados. 

As demandas de direito como favor apresentadas pelos presos são bastante razoáveis 

como os pedidos que diziam “estou com a semiaberta vencida, vendo por meio desta escrita 

para pedi a semiaberta que está vencida e não posso ficar nesse lugar de cadeia fechada me tira 

daqui urgente”. E mesmo muito razoáveis não são atendidas pelo Judiciário.  

As narrativas dos textos escritos pelos presos evidenciam um saber prático que indica 

que eles sabem que o Estado, quando produz defesa, se ampara na lógica do favor. Apesar de 

perceberem a possibilidade de enviar bilhetes como um dos poucos instrumentos de 

reinvindicação de direitos no contexto prisional, todos esses bilhetes se encerram com “por 

favor”.  

Os presos procuram lidar com a execução da sua pena a partir de outra moralidade, ou 

seja, como um favor e não como um direito. Afinal, eles sabem que a simples reivindicação de 

direitos não produz os efeitos que eles poderiam esperar, da forma que estão previstos na Lei 

de Execução Penal.  

Não é raro encontrarmos bilhetes que relatam longos períodos sem serem chamados pela 

assistência jurídica como “1 ano e 3 meses sem atendimento jurídico”. A prática mais habitual 

da defensoria é atender os presos pela ordem alfabética do efetivo da unidade em que atuam, o 

que grande parte das vezes contempla a todos os presos. No entanto, se o preso não comparece 

ao atendimento porque está no isolamento, doente ou em saída externa, é grande a probabilidade 

de que seja pulado da lista e não seja chamado para o próximo atendimento. Além disso, há 

muitos casos de transferência e, se o preso chega na nova unidade após a sua letra já ter sido 

atendida, terá que esperar alguns meses até a próxima chamada. Esses são alguns exemplos de 

dinâmicas que fazem com que presos fiquem períodos longo demais sem acesso ao seu defensor 

e, portanto, sem saber a sua situação processual.  

Há casos que o preso é assertivo ao dizer que “preciso de ajuda, não tenho advogado, 

mas preciso recorrer a centencia, por favor, me ajuda, estou na galeria-2, por favor, me de 

atenção”. Veja que o preso precisa reafirmar que não tem defesa privada, então a sua única 

esperança é o atendimento gratuito da defensoria. Por duas vezes, na mesma frase, pede por 

favor, me ajuda, me dê atenção. É a materialização de que o preso entende o trabalho da 

defensoria como um favor do estado para aquele corpo indesejável.  

E outros que mostram como mesmo após a sentença condenatória e relativo tempo de 

cárcere, há um completo desconhecimento por parte do preso da razão de estar ali, como o 
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bilhete que diz que “só queria que a defensoria olhace o meu processo porque eu não cei nada 

do processo so agradesso”. Nesse caso, o favor está implícito no pedido de ajuda seguido do 

agradecimento do preso.  

E existem situações que o preso se coloca no lugar de submissão, atesta que só tem a 

defensoria pública a recorrer e por fim, entrega a Deus os seus pedidos: 

“Conto, humildemente, com a compreensão do(a) Sr. (A) para ajudar-me, pois 

sinceramente, só tenho á vocês da jurídica para recorrer. Desde já, agradeço-

lhe pela atenção e desejo um excelente dia de trabalho. E á Deus, peço para 

que permita a realização de todos os seus objetivos. Fica com Deus” 

 

Dentre os bilhetes analisados, há o que narra o seguinte: “preciso falar urgente com a 

sra. pois a minha cadeia feixou e não sei o motivo. Eu estava na semiaberta e fui transferido 

para cá. Preciso da sua ajuda, por favor”. Esse conecta todo o objeto de estudo dessa pesquisa. 

A cadeia do preso “fechou” porque ele foi punido por falta grave, ensejando como punição a 

regressão para o regime fechado (mais gravoso). É comum que as transferências aconteçam 

sem que o preso receba a explicação do motivo da regressão, especialmente porque os 

atendimentos jurídicos demoram muito a acontecer. Assim, ele não entende o motivo de ter 

sido punido e se utiliza do único meio possível de fazer contato com a jurídica antes de ser 

chamado para o atendimento nominal da defensoria. 

É inegável que o preso sabe que precisa de ajuda, no caso, de assistência jurídica, mas 

ele, de fato, percebe a defesa técnica como um favor e por isso, roga por ajuda.  

 

 

3.3) Mobilização do jargão jurídico: “minha cadeia é aberta e ainda estou aqui na 

fechada” 

 

 

 

Os textos escritos pelos presos, apesar de não ter valor legal, é um modo deste tentar 

acionar a lei ao ressaltar que há problemas com relação ao cumprimento de sua pena. Por 
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exemplo, quando indica que cumpre pena em regime mais gravoso há muito mais tempo do que 

a lei determina. Por vezes, são as próprias CTCs que influenciam para que esses presos estejam 

no regime fechado por mais tempo do que inicialmente deveriam, mas isso nem sempre é 

explicitado para o preso.  

Por isso, os presos procuram exercer certo domínio sobre a linguagem utilizada pelos 

operadores do direito ao fazerem os seus próprios cálculos de pena, com base das boletas da 

VEP que são entregues ao preso no atendimento da defensoria,  e assim tentam se comunicar 

através dos bilhetes. Em regra, nos atendimentos o defensor ou defensora entrega para o preso 

a sua boleta da vep ou vep total (são assim comumente chamadas pelos presos) que consistem 

na folha de andamento processual da VEP onde consta as datas em que o preso terá direito à 

progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação, quando cabível. São 

exemplos dessa tentativa de dominar o jargão jurídico prisional os seguintes bilhetes: 

“Venho pedir um pedido de atendimento em humildade pois me encontro 

preso há 1 ano e 2 meses e minha semiaberta já está vencida e eu não fiz 

nenhum exame ainda, por isso venho pedir a sua ajuda”. 

 

“Eu já fiz os três exames da condicional já tem três meses preciso que a 

senhora possa ver para mim para resolver esse problema”. 

 

“Estou mandando esse papel para a senhora, porque não sei mais o que eu 

posso fazer e preciso da ajuda da senhora. Eu venci a condicional 25/06/2014 

e até agora não tenho notícias do processo, a minha sentença é 13 anos e 6 

meses e eu estou cumprindo 7 anos e 6 meses a mais da metade pesso que a 

senhora me ajude por favor fique com Deus”. 

 

Na transcrição acima, além de aparecer a categoria do direito como favor, o preso indica 

que está com o seu direito ao livramento condicional vencido e que não tem notícias do 

processo, ressaltando que já cumpriu metade da sentença e ainda está em regime fechado, sem 

maiores informações do porquê. Por fim, menciona Deus.  

A leitura dos bilhetes, com características tão comuns entre eles, aponta que apesar do 

preso – que muitas vezes tem baixo grau de escolaridade e não sabe sequer ler ou escrever34 - 

tentar aprender e exercer o seu direito a partir do manejo da linguagem jurídica, isso não adianta 

porque essas narrativas não são consideradas pelos operadores.  

Não raro recebíamos, diretamente dos presos ou por correspondência, petições escritas 

a mão pelos próprios presos endereçadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessas 

petições era nítido que alguns presos se apropriavam de um jargão jurídico na tentativa de 

mobilizar a atenção do Judiciário. Eu guardei três petições endereçadas ao STF, que chegavam 

 
34 Há bilhetes que é nítido que um colega de cela está escrevendo o bilhete para o outro preso.  
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a ter onze laudas numeradas, que foram organizadas com estrutura muito semelhantes a petições 

jurídicas escritas pelos operadores do direito.  

As petições começavam com o endereçamento, qualificação do preso, breve resumo dos 

fatos, fundamentos jurídicos e, ao final, os pedidos. É evidente que por vezes o direito material 

era utilizado de forma inadequada pelo preso, mas havia uma lógica amparada no Direito, 

legítima e pertinente, de apresentação dos fatos e nos pedidos.  

Imagem 3 e 4 - Trechos de petições escritas por Agnaldo. Acervo da autora. 

 

 

Nas imagens 3 e 4 apresento, respectivamente, a primeira e a última folha da petição do 

Agnaldo35. Em síntese, ele relata sua indignação pelo constrangimento que sofre no trâmite do 

seu processo e que a sua esperança consiste em encontrar nos Ministros do STF a verdadeira 

justiça, o que revela que apesar dos direitos negados, ele ainda acredita no Direito. Chama 

atenção o seguinte trecho: 

 “na esperança de encontrar a verdadeira justiça aplicada pelos capacitados 

ministros do STF e como cidadão brasileiro recorro na certeza que com total 

capacidade irá atender e fazer justiça no meu caso, da mesma forma que 

trabalhou e lutou para estar no estimado lugar de honra que está”.  

 
35 Todos os nomes mencionados nesse texto são fictícios para preservar a identidade do preso.  
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Agnaldo roga aos ministros que ocupam o mais alto grau de honraria no Judiciário, os 

chamados “guardiões da constituição”, que analisem e revertam a sua injusta condenação por 

um crime que afirma não ter cometido. Ele narra na petição que policiais civis chegaram com 

mandado de busca e apreensão na sua casa em razão de supostos objetos roubados, mas que 

nada foi encontrado na sua residência e, ainda assim, foi encaminhado para delegacia onde ficou 

detido e, posteriormente, encaminhado para o Bangu 10. Agnaldo diz que só teve dimensão da 

gravidade da injustiça quando o oficial de justiça chegou ao presídio e “leu o termo e queria 

que eu assinasse”. O termo que ele se refere, provavelmente, era a denúncia e narrava que 

Agnaldo havia participado de um roubo com outras seis pessoas numa cobertura na Vila 

Valqueire.  

Sobre o decorrer da instrução criminal, Agnaldo diz que havia várias contradições no 

processo e que quando entrou na sala de audiência a sua defesa “mandou eu confessar e não 

apresentou ao juiz as testemunhas de defesa, meu Deus, que complô estava acontecendo 

comigo, fiquei arrasado”. Ele foi condenado a 8 anos de pena privativa de liberdade, em regime 

fechado, e narra, ainda, que “toda essa situação veio como uma tempestade, traumatizando 

minha família, interrompendo um sonho  e trazendo uma série de traumas”.  

Chama atenção como Agnaldo encerra sua petição afirmando que “o melhor advogado 

do acusado é ele mesmo, quando este fala integralmente a verdade dos fatos”. Em diversos 

trechos da petição, Agnaldo diz que foi negado a ele o direito de defesa e reforça a injustiça de 

sua condenação, pois trabalhava e nunca se envolveu em nenhuma atividade ilícita.  

Já na petição escrita por Marcelo e endereçada ao Ministro Ricardo Lewandowski do 

STF houve mobilização efetiva do Código Penal e do Código de Processo Penal. A petição 

narra as circunstâncias da prisão em flagrante, na qual Marcelo afirma ter sido confundido 

enquanto se dirigia ao Mercadão de Madureira, descrevendo que foi colocado dentro do 

blindado da policial ao lado de outros possíveis suspeitos. Ele narra que foi ameaçado, que 

rasgaram sua camisa e que foi agredido pelos policiais que forjaram o flagrante da sua injustiça 

prisão.  

Com o propósito de apontar as violações de direitos que ocorreram desde o momento 

da sua prisão, Marcelo apresenta artigos que abordam atos praticados por fraude processual, o 

instituto do favorecimento pessoal, exercício arbitrário ou abuso de poder, prevaricação, 

condescendência criminosa, violência arbitrária, coação no curso do processo, exercício 

arbitrário das próprias razões e apresenta, por fim, pedido de perícia nas fotos e dependências 

do 14ª Batalhão da Polícia Militar. Ele também aponta a suspeição dos juízes, serventuários e 
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funcionários da justiça, que foram coniventes com as injustiças que sofreu no decorrer do 

processo. Por fim, apresenta a fundamentação pertinente de revisão criminal que alega fazer jus 

e ser o último recurso capaz de provar a sua inocência. Vejamos, então, trechos da 

fundamentação jurídica da sua petição ao STF: 

Imagem 5: Trechos de petições escritas por Marcelo. Acervo da autora. 

 

Após a apresentação dos fatos e dos fundamentos de direito pertinentes, Marcelo faz o 

pedido que merece ser transcrito nesse trabalho: 

“Que o mérito do processo seja revisto, por outro tribunal e juiz, pos o 

mesmo alega que todos do entorno do fórum de Bangu sofrem por 

perseguição sendo vistos como marginais ou é marginalizados, sendo o 

tribunal de Bangu e seus servidores suspeitos de má fé, abuso de poder, 

preconceito, omissão e parcialidade. Não havendo o direito da dúvida e 

a observação está nos fatos feitas irregularmente no 14º Batalhão para 

onde foi levado e lá produziram fatos que indicariam uma fraude 

processual. E pela parcialidade o não ter direito à ampla defesa, a 

dosimetria desleal da pena. Amparado pela força da lei 11.464/2007 

cabe doravante liberdade provisória nos crimes hediondos e 

equiparados, cuidando-se de norma processual com reflexos penais e 

benéfica. Pleiteio a liberdade provisória e o aprofundamento da matéria 

de revisão criminal”.  
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Essas são as últimas palavras que Marcelo insere na petição, e como é possível observar, 

trazem elementos importantes. Quando Marcelo, homem negro36, afirma que perante o Fórum 

de Bangu ele é visto como marginal ou sujeito marginalizado acaba por fazer referência a 

seletividade do sistema penal que encarcera majoritariamente corpos negros. O Judiciário opera 

de forma a ampliar a chancela social para o aniquilamento de corpos negros seja pelo 

encarceramento, seja pela letalidade policial (FAUZINA; PIRES, 2010).  

Ele pondera também que não foi lhe dado o direito à dúvida, o direito à ampla defesa e 

a aplicação de uma pena proporcional e adequada ao suposto crime praticado. Esses relatos 

escritos no decorrer do cumprimento da pena demonstraram de que forma esses presos 

percebem como o Judiciário (não) atua na garantia dos seus direitos fundamentais.  

Após a leitura do conteúdo dos bilhetes e das petições com conteúdo legal organizado 

identifico que são textos que mobilizam diferentes linguagens. Apesar dos dois mobilizarem o 

jargão jurídico, nos bilhetes o direito é sempre entendido como um favor, mas nas petições, que 

apareceram em número reduzido no meu campo se comparado aos bilhetes, os presos parecem 

entender a ineficácia da linguem do favor e reivindicam seus direitos ao expressarem 

categoricamente nas suas palavras toda a sua indignação com as violações de direitos ocorridas 

durante a instrução criminal e cobrarem justiça e verdade dos fatos do Poder Judiciário.  

Nas petições encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal há fatos e fundamentações 

jurídicas aproveitáveis, não estão erradas juridicamente, mas esta experiência de justiça é 

eliminada a partir do momento que toda essa escrita e mobilização de jargão jurídico é ignorada. 

Logo não há nenhum retorno jurídico do que ali foi pedido pelo preso.  

Os presos também legitimam o sistema jurídico quando se apropriam dos termos, dos 

jargões jurídicos, dentro do contexto de encarceramento, já que poderiam usar outra linguagem 

para tentar mobilizar o direito para serem entendidos. No entanto, os presos tentam usar a 

gramática que lhes parece fazer sentido no contexto da prisão para estabelecer um diálogo com 

o seu defensor. No entanto, apesar do diálogo ser estabelecido não há ações práticas realizadas 

pela defesa a partir disso.  

 

 
36 Informação baseada na autodeclaração constante na sua Ficha de Transcrição Disciplinar.  
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3.4) Justiça Divina: “Senhores Defensores Públicos, venho através desta carta pedir-lhes 

pelo amor de Deus que os senhores venham nos ajudar!” 

 

 

A última categoria a ser analisada é a de Justiça Divina porque a palavra Deus inicia ou 

finaliza os pedidos de muitos bilhetes. Rogar a Deus e o favor parecem ser os mecanismos de 

mobilização mais constantes no contexto de encarceramento em massa, que como já dito, é 

desproporcional para pessoas negras. 

Em uma das crônicas do já referido livro “Além das Grades”, o autor Samuel Lourenço, 

egresso do sistema penitenciário, conta que a atividade religiosa na prisão é intensa e ajuda 

muitas pessoas, pois a igreja em determinados momentos manda e age muito mais do que o 

Estado (LOURENÇO FILHO, 2018).  

Existem galerias evangélicas em todas as unidades prisionais do Rio de Janeiro, e 

presença da Igreja Evangélica nos presídios e os cultos semanais fazem com que a “palavra de 

deus” seja mobilizada pelos presos com frequência e, inclusive, muitos presos aprendem a ler 

na cadeia através da bíblia (LOURENÇO FILHO, 2018). Não à toa, os presos falam muito em 

Deus e acreditam que “com fé em Deus” justiça será feita. 

“Eu já mandei vários papeis com o comunicado que eu preciso do atendimento 

da senhora e a senhora ainda não me deu o direito ao atendimento, eu não 

tenho defesa técnica privada então pesso que a sra. me defesa pois eu quero 

ter notícias do meu processo eu já estou com o direito a condicional á 8 meses 

e até agora nada me ajude por favor. Fique com Deus” 

 

Escolhi esse bilhete porque sintetiza tudo o que foi apresentado até aqui. A busca 

incessante do preso por atendimento jurídico ao mencionar que já enviou vários papéis 

(bilhetes), mas que ainda não foi lhe dado o direito ao atendimento. A partir da mobilização do 

jargão jurídico adquirido informa que o seu direito ao livramento condicional está vencido há 

8 meses e que precisa que a senhora o defenda, pois não tem defesa técnica privada e não sabe 
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o andamento do processo. Por fim, ao pedir, por favor, a ajuda da defensoria, deseja que fique 

com Deus.  

Os bilhetes mostram que os próprios presos percebem que os mecanismos atuantes na 

prisão estão mais preocupados em mantê-los encarcerados do que em garantir os seus direitos, 

principalmente a progressão de regime e o livramento condicional. Esses direitos são negados 

seja pela ausência de acesso à justiça de forma satisfatória, seja porque as dinâmicas de 

disciplina da prisão, a partir da punição por falta grave, faz com que os presos sejam mantidos 

privados de liberdade em regime mais gravoso por muito mais tempo. Nesse contexto, nada 

mais natural do que acreditar na possibilidade da justiça divina, em uma entidade superior 

realmente justa que possa ajudá-los concretamente, já que a justiça dos homens se mostra 

ineficaz para atender suas demandas. 

Nesse terceiro capítulo busquei apresentar o conhecimento que as pessoas privadas de 

liberdade têm sobre os significados do direito e de que forma lidam e mobilizam o direito. Essa 

discussão é relevante porque os saberes institucionais não são produzidos de forma transparente 

e acessível aos cidadãos (GERALDO; FONTAINHA, 2015), especialmente aos cidadãos com 

baixa escolaridade que são atravessados pelo cárcere. Nesse contexto, as pesquisas empíricas 

são importantes ferramentas para demonstrar as práticas dos agentes e o caráter hierarquizado 

e desigual que estrutura as instituições públicas, como os espaços de privação de liberdade 

(GERALDO; FONTAINHA, 2015).  

Outro aspecto importante que vem à tona através dos bilhetes é a problemática do 

processo de execução da penal. Pesquisas apontam que o processo de execução praticamente 

só é movimentado quando há pedido expresso da parte interessada, a partir da mobilização dos 

próprios presos e de seus familiares (GODÓI, 2016). Isso se confirma com o trecho da petição 

ao STF anteriormente apresenta quando o preso diz que “o melhor advogado do acusado é ele 

mesmo”.  

Não há, portanto, informações frequentes e facilmente disponíveis sobre o andamento 

processual dos presos nem sobre os direitos previstos na execução penal são regularmente 

analisados com excesso de prazo. Nesse sentido, Godói afirma que: 

 “a imposição, na penitenciária, de uma quase total ignorância sobre o 

encaminhamento dos processos de execução penal torna o sofrimento 

prisional mais intenso, na medida em que dificulta cálculos, planos e projeções 

da vida em liberdade”. 

 

Assim, a tão sonhada liberdade dos presos se torna incerta e indefina. A angústia que o 

desconhecimento dos seus direitos e a incerteza sobre as possibilidades de finalizar a pena é um 

dos aspectos mais estruturantes da experiência da punição, que opera como estrutura de 
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reprodução de constantes violações de direitos (GODÓI, 2016). Nesse contexto de incertezas, 

o preso encontra como opção acreditar na fé divina, enquanto mobiliza os jargões jurídicos que 

aprende na prisão como estratégia para ligar com o contexto do encarceramento em massa, que 

atinge grupos específicos que precisam resistir a opressão prisional seletiva.  

As três dimensões analisadas nesse capítulo: o direito como favor, a mobilização do 

jargão jurídico prisional e a justiça divina ajudam a entender a própria punição por falta grave, 

que só ocorre de forma indiscriminada pelo cárcere ser esse território de negação de direitos 

para uma população majoritariamente negra. As narrativas que os presos apresentam nessas 

escritas mostram como eles fazem frente ao sistema prisional, que mais pune do que garante 

direitos.  

  



99 
 

 

 

 

Considerações Finais  

 

No seu livro titulado A liberdade é uma luta constante, Angela Davis afirma que a 

população prisional dos Estados Unidos não poderia ter chegado a quase 2,5 milhões de pessoas 

sem o consentimento implícito da sociedade. Essa afirmação me faz refletir que, no Brasil, nós 

também não chegamos ao número de quase 1 milhão de pessoas encarceradas, ocupando o lugar 

de terceira maior população carcerária do mundo, sem o mesmo consentimento implícito da 

população e das instituições. Nós naturalizamos a prisão, ainda que haja provas suficientes de 

que o encarceramento é um mecanismo seletivo e reprodutor de desigualdades e violências. 

Nesse contexto crescente do encarceramento em massa, especialmente após a 

publicação da nova Lei de Drogas, em 2006, é necessário ressaltar, uma vez mais, o caráter 

discriminatório dessas prisões. Afinal, de acordo com o infopen 2019, 70% da população 

carcerária é negra (autodeclarados pretos e pardos) e 70% dos crimes que ocasionam a privação 

de liberdade são crimes patrimoniais ou crimes da lei de drogas. Isso significa dizer que a grande 

maioria da população negra está encarcerada pela suposta prática de delitos de baixo potencial 

ofensivo, ou seja, praticados sem violência ou grave ameaça.  

As prisões se apresentam, então, como a nova forma segregação dos corpos indesejáveis 

no mundo contemporâneo (ALEXANDER, 2018). Esses mecanismos de opressão contra vidas 

negras mobilizaram irreversíveis inquietações em mim enquanto mulher negra, abolicionista 

penal, advogada, pesquisadora e defensora de Direitos Humanos. Essas afetações sobre a 

relação entre o racismo e o sistema de justiça criminal foram determinantes para que eu 

desejasse pesquisar mecanismos da execução da pena que pareciam contribuir para a 

superlotação carcerária e manutenção do crescimento do encarceramento em massa da 

população negra.  

Por isso, desde a graduação em direito dediquei o meu estudo e as minhas investigações 

ao tema dos processos disciplinares e o impacto da punição por falta grave, sem dispensar o  

protagonismo das perspectivas dos presos sobre o assunto e o contexto que essas dinâmicas 

acontecem. Na dissertação pude ter acesso privilegiado às prisões, ao acompanhar por 1 

semestre os atendimentos da defensoria pública, e aos registros administrativos instaurados para 

apurar a prática de falta disciplinar, bem como os bilhetes e petições escritos de próprio punho 

pelos presos.  
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Esse material que consistiu nas minhas anotações de campo após as conversas informais 

com os presos e no conteúdo dos registros e dos bilhetes possibilitou que eu fizesse não só a 

descrição das práticas como elas ocorrem no contexto prisional, mas que os indivíduos 

diretamente afetados pelo encarceramento pudessem demonstrar a realidade do cumprimento 

de pena por suas próprias palavras.  

Considero que o meu objeto de pesquisa tem relevância social não só porque alcançamos 

níveis assustadores de aprisionamento, mas porque é um tema ainda pouco discutido tanto no 

direito, quanto nas ciências sociais. Não se aprende na graduação em direito que além da 

sentença condenatória há outras penas, aplicadas de forma arbitrária sem fiscalização do Poder 

Judiciário, que impactam diretamente na execução da pena, fazendo com que presos cumpram 

pena por muito mais tempo no regime fechado (mais gravoso).  

No primeiro capítulo, optei por apresentar a Lei de Execução Penal e analisar de que 

formas os princípios da execução e o processo de execução da pena são atravessado pelas 

dinâmicas das CTCs. No segundo capítulo, busquei estudar e apresentar como o processo 

disciplinar ocorre nas unidades prisionais e em qual contexto as modalidades de falta grave se 

desenvolvem no cárcere. Por fim, no terceiro capítulo, a partir da narrativa dos presos em 

bilhetes e petições, criei categorias para apresentar de que forma os presos compreendem e 

reivindicam seus direitos da execução no constante contexto de dever obediência ao superior 

hierárquico.  

A leitura de todo o meu material de campo cruzada com a leitura de pesquisas 

interdisciplinares sobre o tema da prisão, do processo disciplinar e do encarceramento em massa 

permitiu que eu concluísse que a pena privativa de liberdade opera de forma a manter as pessoas 

encarceradas e nós tratamos isso com naturalidade.  

A Lei de Execução Penal estabeleceu o sistema progressivo de cumprimento da pena, 

ou seja, cumpridos os requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (índice de 

comportamento carcerário), o preso progride para regime menos gravoso até alcançar a sua 

liberdade. Isso teria correspondência com os princípios ressocializadores da pena. No entanto, 

o que ocorre, na prática, é que a própria gestão prisional opera com discricionariedade e 

arbitrariedade para que os presos não cumpram o requisito subjetivo e não acessem os seus 

direitos inerentes a execução da pena.  

Não posso ignorar que enfrentei dificuldades no meu campo e no processo de escrita, 

que ocorreu predominantemente no contexto da pandemia do Covid-19. Há 1 ano e 3 meses 

convivemos com a constante sensação de medo, insegurança, revolta, perdas e saudades. Não 

é fácil recrutar força e disposição para escrever sobre um tema tão doloroso e injusto quanto a 
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privação de liberdade, sabendo que a pandemia reforçou as desigualdades que afetam 

majoritariamente as pessoas negras.  

A impossibilidade da socialização acadêmica presencial também dificultou o processo 

de escrita. Apesar dos muitos instrumentos de tecnologia que reinventaram as formas de 

comunicação, estudo e pesquisa, as trocas na sala de aula, nas reuniões do grupo de pesquisa e 

com os interlocutores na fase de escrita são muito relevantes. Não foi fácil, mas acreditar na 

importância do meu objeto de pesquisa, apesar das limitações impostas, fez com que eu 

conseguisse concluir esse trabalho, que desejou apresentar as dinâmicas de punição e controle 

no cárcere, que não visam o desencarceramento. Pelo contrário, a pena de prisão é operada de 

forma a garantir que os presos continuem presos.  

Apesar de reconhecer que não esgotei as análises possíveis sobre o meu objeto, que 

demandariam uma pesquisa com mais tempo e mais extensa, ampliando as categorias de análise 

e explorando mais todo o material coletado durante o mestrado, penso que identifiquei 

dinâmicas e categorias importantes para contribuir com as pesquisas sobre prisão e, 

principalmente, para sonhar com a possibilidade de uma sociedade antirracista livre de prisões 

e presídios.  
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