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RESUMO

A presente tese dedica-se a uma análise crítica das instituições contemporâneas
de controle sobre a população carcerária do estado de São Paulo, e, de maneira
mais específica, a uma análise do conflito de coordenação que caracteriza o
seu modus operandi. Ajustando o foco sobre os diretores das unidades prisio-
nais, a pesquisa busca compreender como ocorre a atuação desses frente à
interveniência crescente de outros atores e grupos sociais na gestão prisional,
com destaque para o poder Judiciário e as lideranças internas entre presos,
além das secretarias estaduais responsáveis pela gestão prisional às quais os
diretores são subordinados. A pesquisa procura compreender a emergência
desses novos atores no contexto da gestão penitenciária identificando o pro-
cesso de fragmentação institucional do exercício de poder sobre a população
carcerária por meio de sucessivas reformas realizadas ao longo do século XX, e
o quanto esse fenômeno estimulou a emergência de novas forças que se coloca-
ram em disputa pela primazia sobre essa população. Para isto é realizada uma
caracterização dessas forças, entre as quais se tornaram mais proeminentes:
administração penitenciária central, diretor, diretor de segurança, facções, juiz
da execução, defensor público e mídia, e analisa as interações mantidas entre
esses atores, com tensões e cooperações estabelecidas ao longo do tempo. A
partir de uma análise crítica das premissas que orientam o comportamento de
cada um desses atores, a tese apresenta as características da profunda crise
de coordenação que define a gestão carcerária no estado de São Paulo nas
últimas décadas.

Palavras-chaves: presídios. gestão prisional. judiciário. taxa de encarceramento.
facções prisionais.



ABSTRACT

This dissertation provides a critical analysis of contemporary control institutions
responsible for the prison population within the state of São Paulo. More specifi-
cally, it analyzes the management conflict that characterizes its modus operandi.
By focusing on the prison wardens, the research endeavors to understand how
the behavior of these actors is influenced by a number of other powers, such
as judges, inmates, and the bureaucracy in the state correctional department,
to which wardens are subordinate. The research shows that the emergence of
these other influences has led to institutional fragmentation in the exercise of
power over the prison population. To this end, the research carries out a detailed
characterization of these powers and subsequently analyzes the interactions
between these actors including their tensions and cooperations over the years.
The prominent actors included in analysis are the prison central administration,
the warden deputy, the security warden, prison gangs, judges, public defenders
and the media. By conducting a critical analysis of the principles that guide the
behavior of these actors, the dissertation is able to identify the characteristics
of the profound crisis that defines prison administration in São Paulo in the last
decades.

Key-words: prisons. prison management. judiciary. incarceration rate. prison
gangs.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Departamento dos Institutos Penais de São Paulo a partir de
1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Figura 2 – Organização da Coordenação dos Estabelecimentos Penais
do Estado de São Paulo (Coespe) . . . . . . . . . . . . . . . 47

Figura 3 – Civis mortos pelas polícias em São Paulo entre 1983 e 2014 51
Figura 4 – Relação entre população penitenciária e capacidade das uni-

dades conforme o tipo de presídio em julho de 2015 . . . . . 62
Figura 5 – Evolução das taxas de encarceramento no Brasil de 2003 a

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figura 6 – Evolução das taxas de encarceramento por estado de 2003 a

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figura 7 – Mapas do Brasil segundo a taxa de encarceramento, o per-

centual de presos provisórios, o PIB per capita e o partido do
governador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Figura 8 – Mapa das variáveis e observações . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figura 9 – Evolução da taxa de encarceramento por 100 mil habitantes

na SAP - não inclui SSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Figura 10 – Evolução da relação preso por agente penitenciário na SAP -

não inclui SSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figura 11 – Idade dos diretores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figura 12 – Sexo dos diretores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figura 13 – Tempo em anos desde que o diretor ingressou no serviço

prisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figura 14 – Qual desses objetivos você considera mais importantes para

a administração prisional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figura 15 – Percepção dos diretores em relação a agentes externos . . . 121
Figura 16 – Com qual desses grupos você acha mais fácil trabalhar? . . 122
Figura 17 – Como você classificaria o desempenho dos seguintes órgãos

ou grupos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124



Figura 18 – Percepção dos diretores sobre os limites de seu poder e auto-
nomia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Figura 19 – Percepção dos diretores sobre sua autonomia em relação a
outros grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Figura 20 – Proximidade e confiança nos agentes penitenciários . . . . . 127
Figura 21 – Percepção sobre a posição do agente como policial em rela-

ção ao tempo de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Figura 22 – Percepção sobre a posição do agente como policial em rela-

ção à idade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Figura 23 – Como você classificaria os presos de sua unidade segundo

os riscos oferecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Figura 24 – Os presos dessa unidade têm convívio com qual facção? . . 131
Figura 25 – Qual a situação processual dos presos sob sua custódia? . . 132
Figura 26 – Modelo estrutural da análise dos fatores que influenciam as

respostas Desenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Figura 27 – Modelo estrutural da análise dos fatores que influenciam as

respostas Resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Figura 28 – Ações Civis Públicas iniciadas pelo Ministério Público e pela

Defensoria contra a administração penitenciária . . . . . . . 157
Figura 29 – Variáveis audiência de custódia . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Figura 30 – Variáveis audiência de custódia - Defesa . . . . . . . . . . . 163
Figura 31 – Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre audiência

de custódia conforme a câmara criminal e o impetrante. . . . 164
Figura 32 – Importância das variáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Figura 33 – Matriz de confusão - Classificador Logit . . . . . . . . . . . . 175
Figura 34 – Matriz de Confusão - Classificador Boosting . . . . . . . . . . 176
Figura 35 – Predição correta da decisão sobre audiência de custódia . . 177
Figura 36 – Predição incorreta de decisão do TJSP sobre audiência de

custódia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Figura 37 – Correlação entre a produtividade das câmaras criminais e o

score médio de reutilização dos própios acórdãos . . . . . . 180
Figura 38 – Variáveis progressão de regime . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Figura 39 – Variáveis progressão de regime . . . . . . . . . . . . . . . . . 185



Figura 40 – Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre progres-
são e livramento condicional conforme a câmara criminal e o
agravante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Figura 41 – Importância das variáveis - Execução Penal . . . . . . . . . . 189
Figura 42 – Árvore das variáveis até decisão do TJSP sobre progressão

de regime ou livramento condicional . . . . . . . . . . . . . . 190



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis numéricas . . . . . . . 93
Tabela 2 – Modelos de regressão com dados em painel . . . . . . . . . 95
Tabela 3 – Teste de verificação de pressupostos para dados em painel . 96
Tabela 4 – Medidas de ajuste do modelo de equação estrutural . . . . . 136
Tabela 6 – Valores estimados resultado da análise fatorial . . . . . . . . 145
Tabela 7 – Correlação entre os resíduos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Tabela 8 – Ações Civis Públicas iniciadas pelo Ministério Público e pela

Defensoria contra a administração penitenciária . . . . . . . 156
Tabela 9 – Distribuição das câmaras criminais conforme o número de

ordens concedidas ou denegadas . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tabela 10 – Frequência da utilização dos requisitos processuais nos acór-

dãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Tabela 11 – Classificação das decisões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Tabela 12 – Scores de similaridade dos textos dos acórdãos sobre audi-

ência de custódia em casos de tráfico de drogas . . . . . . . 179
Tabela 13 – Decisões do TJSP em comparação com o parecer da Adminis-

tração Penitenciária sobre progressão de regime e livramento
condicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Tabela 14 – Probabilidades de provimento ou improvimento do recurso da
defesa pedindo progressão de regime ou livramento condici-
onal conforme a câmara criminal, quando o preso por roubo
tem bom comportamento, sem antecedentes de indisciplina. 191



LISTA DE ABREVIATURAS E
SIGLAS

CDP Centro de Detenção Provisória

CF/88 Constituição Federal de 1988

CIDH Comissão Interamericana de Direitos Humanos

CNJ Conselho Nacional de Justiça

Coespe Coordenadoria dos Estabelecimentos Penais do Estado

CPI Comissão Parlamentar de Inquérito

CPP Centro de Progressão Penitenciária

CR Centro de Ressocialização

CRP Centro de Reabilitação Penitenciária

Depen Departamento Penitenciário Nacional

DIPE Departamento dos Institutos Penais

DP Defensoria Pública

FBSP Fórum Brasileiro de Segurança Pública

GIR Grupo de Intervenção Rápida

HC Habeas Corpus

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IPA Instituto Penal Agrícola

MJ Ministério da Justiça



MP Ministério Público

MS Mandado de Segurança

OEA Organização dos Estados Americanos

ONG Organização não governamental

PC Penitenciária Compacta

PCC Primeiro Comando da Capital

PIB Produto Interno Bruto

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

PT Partido dos Trabalhadores

RDD Regime Disciplinar Diferenciado

RESE Recurso em sentido estrito

ROTA Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar

SAP Secretaria de Administração Penitenciária

SEADE Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados

SSP Secretaria de Segurança Pública

TJ Tribunal de Justiça

TJSP Tribunal de Justiça de São Paulo



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1 EVOLUÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PAULISTA . . . 32
1.1 Período de fragmentação da administração penitenciária

(1920 a 1963) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
1.1.1 Departamento dos Institutos Penais de São Paulo de 1963 a

1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.2 Entre a justiça e a segurança (1976 – 1993) . . . . . . . . . 44
1.3 Autonomia, Expansão e Burocratização Penitenciária: 1993

a 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2 EXPANSÃO PENITENCIÁRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.1 A prisão como instrumento de punição . . . . . . . . . . . 69
2.2 Elaboração teórica e desenho da pesquisa . . . . . . . . . 73
2.2.1 Encarceramento no Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2.2 Revisão bibliográfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2.2.1 Encarceramento como determinante da criminalidade . . . . . . . 79

2.2.3 O encarceramento como variável dependente: especificação
do modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.2.3.1 Variáveis econômicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.2.3.2 Variáveis sociodemográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.2.3.3 Variáveis ideológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

2.3 Limitações em relação aos dados . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.4 Considerações sobre o método . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.5 Análise Exploratória . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.5.1 Visualização por meio da Análise de Componente Principal e

biplot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.5.2 Interpretação do gráfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



2.6 Modelo de Regressão Linear com dados em painel para
as taxas de encarceramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

2.7 Regressão com dados em painel . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.7.1 Diagnóstico dos modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.7.2 Interpretação dos resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3 DIRETORES PRISIONAIS E SUA PERCEPÇÃO SOBRE O
SISTEMA CARCERÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.1 Facções e autogoverno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
3.2 Referencial teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
3.3 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.4 Respostas dos diretores - Análise descritiva . . . . . . . . 115
3.4.1 Perfil dos diretores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
3.4.2 Orientação político-criminal dos diretores . . . . . . . . . . . . 118
3.4.3 Limitações na gestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.4.4 Autonomia do diretor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3.4.5 Perfil dos presos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.5 Análise das propensões latentes dos diretores . . . . . . . 133
3.6 Interpretação dos resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
3.7 Considerações finais sobre capítulo . . . . . . . . . . . . . 141

4 O JUDICIÁRIO COMO GESTOR DO SISTEMA PRISIONAL 147
4.1 Considerações iniciais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.2 Referencial teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.2.1 Ordem Pública Vs. Garantismo . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.3 Metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.4 Litígio coletivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.5 Litígio individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.5.1 Sistema de Justiça e ingresso no sistema penitenciário . . . . 158
4.5.1.1 Análise preditiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

4.5.1.2 Interpretação dos resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

4.5.1.3 Reutilização das decisões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

4.6 O controle da saída . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179



4.6.1 Análise preditiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
4.7 Considerações Finais sobre o capítulo . . . . . . . . . . . . 192

CONSIDERAÇÕES FINAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

REFERÊNCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Apêndices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
4.8 questionário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.9 roteiro de perguntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234



19

INTRODUÇÃO

A presente tese1 dedicou-se a analisar o controle sobre a população
carcerária do estado de São Paulo à luz da atuação dos diretores das unidades
prisionais frente a interveniência de outros atores ou grupos na gestão prisional,
dentre eles o Judiciário e as lideranças internas entre presos.

O uso da prisão como local onde condenados são destinados a perma-
necer por longos períodos de tempo é fruto da modernidade do início do século
XIX. Nela se professa a crença em um tipo de racionalidade que permitiria, a
partir da criação de leis, instituições e corpos técnicos especializados, segregar
e administrar de maneira eficiente os indivíduos considerados nocivos para o
conjunto da sociedade.

Todavia, a exemplo de inúmeras outras instituições modernas, o processo
de racionalização dos sistemas prisionais abriga conflitos entre grupos e indiví-
duos que destoa completamente da impessoalidade que supostamente regeria
esse processo. Neste caso, os conflitos ocorrem em torno do poder sobre os
corpos socialmente desviantes, de encarcerá-los e governar seus destinos. O
resultado de tais disputas, como se verá nesta tese sobre o caso paulista, é a
emergência de coordenações que se sobrepõem umas às outras, com impactos
na superlotação e saturação da estrutura prisional e, principalmente, sobre as
vidas dos indivíduos privados de sua liberdade.

O alcance da racionalidade é uma das buscas mais mobilizadoras da vida
social moderna, atualmente perseguida em todas as áreas. Um dos fundadores
da sociologia, o alemão Max Weber, observará este fenômeno em diferentes
países e contextos e produzirá uma extensa reflexão sobre os sentidos possíveis
dessa transformação nos modos de vida. Além de uma extensa tipificação
oferecida por Weber acerca da racionalização, sua obra debate o quanto a
racionalização, no caso do Estado, é um fenômeno que tem a sua origem como
1 Todos os scripts, as bases de dados e própria versão tex da tese se encontram no seguinte

repositório: Acesso aos dados da tese

https://github.com/jjesusfilho/tese
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uma estratégia de luta pelo poder. No caso, das monarquias da Idade Média que
buscavam fazer frente ao poder feudal, adotando um modelo de condução dos
assuntos do Estado por meio da sua administração, ou seja, da adoção de regras
e formação de pessoal especializado, entre outras medidas que permitiam um
nível de profissionalização que nenhum outro ator político lograva obter com
seus próprios recursos(WEBER, 2009).

Esta pesquisa reproduz esta mesma preocupação de compreender criti-
camente o processo de introdução de uma gestão penitenciária racionalizada no
Brasil como estratégia de modernização do Estado nesta área, e que deságua
em um intenso conflito de poder entre os atores que se sobrepõem. Pretende-
mos observar como cada fase deste processo gerou seus atores dominantes,
com perfis e preferências distintas. A trajetória de um desses atores, os direto-
res de unidades prisionais, servirá de referência para a comparação entre os
diferentes momentos.

No amplo panorama que esta pesquisa traça é possível constatar como
os diretores desempenharam um papel central no modelo inicial do sistema
carcerário brasileiro, administrando prisões a partir de seus microcosmos parti-
culares, e foram, com o passar do tempo, sendo destituídos de sua autonomia
original em nome de uma maior centralidade e coordenação da gestão peniten-
ciária. Neste processo, novos atores emergiram, como secretarias destinadas
à gestão carcerária em âmbito estadual, no caso de São Paulo, cuja estrutura
administrativa retirou atributos dos agentes de outrora. A partir da década de
1990, o Poder Judiciário passou a cumprir papel decisivo no encarceramento
em massa, forçando essas secretarias a administrar grandes contingentes de
apenados, sobretudo os de caráter provisório, bem como o volume de indivíduos
que deveria ser posto em liberdade, forçando o Poder Executivo a assumir um
papel gerencial dos excessos .

Este processo é observado de forma detida no estado de São Paulo,
onde o desenvolvimento econômico possibilitou massivos investimentos na insti-
tucionalização das políticas de segurança e no sistema de justiça, constatação
a qual a pesquisa chega depois de analisar as taxas de encarceramento em
todos os estados brasileiros e relacioná-las a fatores que pudessem explica-las.
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De maneira complementar a esses achados, a pesquisa explora como os per-
fis e as preferências dos juízes contribuíram diretamente para o fenômeno do
encarceramento em massa.

A partir do conflito de coordenação que se estabeleceu entre um judi-
ciário que passou a governar a vida dos presos a distância, uma secretaria
de administração penitenciária fortemente limitada e diretores desprovidos do
poder de outrora, a superlotação das prisões e o não-provimento de direitos
fundamentais aos prisioneiros abriram caminho para que surgisse formas de
autogoverno entre os presos que viria, num primeiro momento, desenvolver uma
relação minimamente colaborativa com os diretores de unidades, mas que, em
seguida, explodiria em ações de contestação aberta à autoridade constituída.

As rebeliões se insificaram no Brasil nos anos 1980. O caso emblemático
do massacre do Carandiru, em 1992, no qual foram assassinados 111 detentos,
é ainda referência de modelo de rebelião que se pratica hoje em vários estados.
A partir de então, a cada novo distúrbio, independentemente do estado em
que venha a acontecer, o país todo se mais uma vez mergulhado um debate
acalorado, pautado pelas reações mais extremadas sobre o que fazer com
a gestão dos nossos presídios. Apesar de não serem objeto desta pesquisa,
é possível argumentar que essas reações da sociedade refletem a crise de
coordenação a qual se pretende aqui estudar.

Na era da comunicação, o senso comum, falas institucionais e posições
militantes circulam impressões variadas que tentam arregimentar a opinião
pública e, com isso, obter a “abertura de janelas” para a viabilização de suas
pautas. Desta forma, defensores da pena capital que se situam no extremo
de uma corrente de pensamento “punitivista” ganham espaço para apelar às
sensibilidades da população, clamando nos programas do rádio, da TV e nas
redes sociais que se dê um basta ao desperdício de dinheiro público gasto com
esses tipos desviantes. Somas vultosas, argumentam, destinadas à manutenção
de uma população ociosa e à remuneração de suas famílias.

Por outro lado, estudiosos aproveitam essas oportunidades para defen-
derem publicamente a adoção de modelos alternativos para o cumprimento das
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penas, para alertarem sobre a imensa quantidade de detentos que se encontram
encarcerados em caráter provisório, cujo julgamento definitivo se arrasta por
meses ou anos, e para lembrar dos casos de condenados que já deveriam
beneficiar-se da antecipação da liberdade. Em uníssono, o que se ouve de todas
as partes são expressões de insatisfação com o estado das coisas nesta seara.

Esses esforços de mobilização pública são exemplos da grande comoção
que a questão do sistema prisional desperta, e que não deve ser menosprezada
em razão da pressão que podem exercer sobre os agentes decisórios, sobretudo
os que ocupam cargos eletivos e uma parcela da magistratura. Mas demonstram,
sobretudo, como a profissionalização do sistema carcerário no Brasil nas últimas
décadas produziu uma barafunda de interesses em conflito entre os poderes
executivo e judiciário, e abriu espaço para a emergência de organizações entre
os presos que contestam a legitimidade do próprio Estado.

Para o estudo desses três comportamentos é preciso identificar com
clareza em quais circunstâncias eles se opõem, mas também em quais eventual-
mente cooperam entre si. Para tanto, como já mencionado, a pesquisa identificou
e ajustou o seu foco sobre o ator que funciona como ponto de entrecruzamento
desses três universos: o diretor de unidade prisional. A partir de sondagens por
meio de questionários semiestruturados e de entrevistas em profundidade com
esses atores do sistema prisional paulista, a pesquisa investiga como os eles se
articulam na sua ação institucional ante pressões externas e contraditórias que
recebem dessas três forças mencionadas.

Na prática cotidiana, os diretores de unidades prisionais são os respon-
sáveis tanto por operacionalizar o cumprimento das penas, assegurando que os
prisioneiros estejam efetivamente privados de suas liberdades de acordo com as
decisões judiciais, como por equacionar a crescente superlotação dos presídios
sob sua responsabilidade, assegurando a prestação de serviços mínimos aos
apenados. Uma tarefa inglória, ainda mais quando se sabe que prisões são
inerentemente instáveis e a elevação da população carcerária conduz inevitavel-
mente à desordem e a rebeliões os efeitos do excessivo encarceramento, como
argumenta em Hagan (1995), apoiado em Sykes (1958).
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Ao longo da pesquisa, verificou-se que o Judiciário exerce papel crucial
na gestão penitenciária, vez que tanto o ingresso quanto a soltura e todas as
medidas que afetam os direitos e a liberdade dos internos dependem funda-
mentalmente de uma decisão judicial. A diferença é que o Judiciário opera a
distância, sem participar do cotidiano prisional, enquanto que os diretores e as
lideranças das facções tomam decisões baseados no convívio direto com os
presos. No entanto, o diretor não foi destituído de poder. Foi observado que
o mesmo passa a manter micro poderes formais e informais em permanente
disputa e tensão com outros atores, externos e internos, no âmbito prisional,
especialmente com as facções, familiares, técnicos e defensores públicos.

Por outro lado, este mesmo diretor de unidade será o agente público
encarregado de lidar diretamente com a presença de gangues, cujo fortaleci-
mento no interior das prisões tem progredido na mesma proporção em que
essas desafiam a autoridade constituída, fazendo valer as suas regras próprias.
Em tempos em que se aposta na tese de que o PCC alcançou o monopólio da
violência ou atingiu a hegemonia econômica e política nas unidades prisionais
(DIAS, 2011b), restam sérias dúvidas sobre a real extensão em que tanto o
PCC quanto os diretores exercem o controle e a disciplina sobre a população
carcerária.

Se por um lado, há argumentos em favor de que o PCC se impõe como
força capaz de competir com a administração prisional o controle da população
sobre a massa carcerária (SALLA et al., 2006; DIAS, 2011b), há razões para
afirmar que os diretores detêm poder disciplinar não somente sobre a população
carcerária, mas também sobre o PCC. O poder disciplinar do diretor pode ser
verificado na capacidade da administração de transferir presos para unidades
prisionais distantes ou mais rígidas conforme sua conveniência, como as loca-
lizadas em Avaré e Presidente Wenceslau, onde se encontram as principais
lideranças do PCC.

O poder se reconhece na aplicação de sanções disciplinares, como
o isolamento celular na própria unidade ou a inclusão no regime disciplinar
diferenciado (RDD) ou a transferência para uma penitenciária federal, onde
presos permanecem por até 24 horas em total isolamento. O poder disciplinar,
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e por vezes excessivo, é evidenciado nas investidas abruptas do Grupo de
Intervenção Rápida (GIR), autorizadas por diretores, para revistar as celas dos
presos e presas.

No entanto, sobre a relação entre gestores e lideranças de gangues, há
uma série de questões que ainda não estão adequadamente respondidas. Por
exemplo, qual a dinâmica da correlação de forças entre a administração prisional
e o PCC no cotidiano das prisões? Há permanente tensão ou há uma divisão
de poderes entre esses dois grupos?

Mesmo havendo uma multiplicidade de grupos, a gestão prisional de
São Paulo é performada pela interação de três atores principais: o gestor, o
Judiciário e as lideranças entre presos. Os dois primeiros são legais, o último
extralegal, ora reconhecido, ora deslegitimado. Além disso, um outro motivo para
estudar a atuação desses gestores encontra-se nas transformações sociais e
institucionais ocorridas nas últimas décadas.

Governar uma prisão paulista nas décadas de 1970 ou 1980, povoada
por condenados por crimes contra o patrimônio e minimamente organizados,
não é o mesmo que administrar uma prisão em 2017, no seio de uma sociedade
globalizada, imersa em um mar de novas tecnologias de comunicação e, por
sua vez, mais violenta, cuja criminalidade está melhor organizada e se impõe
como uma ameaça real à capacidade do Estado de prover segurança à maioria
da população.

Por essa razão, um dos aspectos desse estudo será o resgate da traje-
tória penitenciária desde 1979, quando a Coordenadoria do Estabelecimentos
Penais de São Paulo (Coespe) foi criada, para compreender as implicações
dos eventos críticos e dos arranjos institucionais sobre os diretores de unidades
prisionais no contexto atual.

A opção por focar a pesquisa no estado de São Paulo deve-se a uma
série de características que colocam este estado em destaque: contempla cerca
de um terço da população presa do país; possui a melhor e maior estrutura
administrativa em assuntos penitenciários do país; foi o primeiro estado a criar
unidades prisionais destinadas exclusivamente à neutralização e ao isolamento
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de líderes de facções; foi igualmente o primeiro estado a unificar o quadro de
pessoal dentro de uma carreira única e criou um grupo especial de intervenção,
retirando assim qualquer influência direta das polícias na política penitenciária.

O Capítulo 1 perfaz a trajetória do sistema carcerário no estado de São
Paulo, de forma a oferecer ao leitor uma contextualização aprofundada do
cenário no qual o conflito de coordenação será observado e debatido mais
à frente. A evolução do sistema prisional paulista à luz da atuação de uma
administração central, ou seja, a partir dos atos do governador e dos secretários
de justiça, segurança ou administração penitenciária estabelecerá linhas de
ação que irão definir a racionalidade penitenciária desse estado e de outros
que replicarão suas medidas. Para a observação do caso paulista, servimo-
nos da literatura realiza um resgate histórico crítico da evolução do sistema
penitenciário em São Paulo, com destaque para Salla (1999), Ignatieff (1978),
Rothman (1971) e Andrade (2011).

Esta literatura permitirá compreender que a introdução da administração
penitenciária em São Paulo era vista pelo governo imperial como uma solução
modernizante que tinha em vista replicar os ideais iluministas que se encontra-
vam na base das medidas adotadas por países estrangeiros como os Estados
Unidos naquele mesmo período, e que despertavam a atenção de pensadores e
romancistas, como Tocqueville e Charles Dickens. Reformas sucessivas a partir
do período republicado estimularão um processo crescente de pulverização e
dispersão das unidades prisionais em cidades do interior do estado – impac-
tando futuramente sobre a capacidade de isolamento dos presos considerados
de alto risco – em uma dinâmica que acompanhava o crescimento populacional
do estado, mas ainda sem caracterizar a política de encarceramento em massa
que passará a vigorar no final do século XX.

A dinâmica dessas reformas, ora visando instituir modelos de gestão
mais humanizados, ora reforçando o caráter punitivo do sistema penitenciário
paulista permite entrever a entrada em jogo das preferências dos governantes na
definição da política carcerária, para além de uma gestão puramente impessoal
desta questão, atributo primeiro da racionalidade. Em um movimento pendular,
a política carcerária do estado de São Paulo passa a acomodar esses dois tipos
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de tensões. Em 1992, quando eclodirá a rebelião que resultará no Massacre do
Carandiru, a quantidade de civis mortos pela polícia alcança o seu ápice desde
1983, contabilizando 1.470 óbitos. Números que não se repetirão novamente
até os dias atuais.

Além desta linha cumulativa de investimentos no sistema de justiça
estadual, o capítulo descreve a lenta transição ocorrida nas atribuições do diretor
de unidade prisional. Outrora senhor absoluto das regras de funcionamento
dos presídios e de gestão sobre os seus subordinados, essa figura relatará no
momento atual a sua gradativa impotência não somente em relação à gestão
dos presos, como sobre o próprio pessoal de apoio, cada vez mais diretamente
subordinado à administração central.

Ao final do capítulo os dados já apontam para a explosão do encarcera-
mento em massa iniciado por juízes a partir dos anos 1990 e para o cenário de-
solador de superlotação dos diferentes tipos de unidades prisionais concebidos
nos vinte anos anteriores. Penitenciárias, centros de readaptação penitenciária,
centros de ressocialização, centros de progressão penitenciária, centros de
detenção provisória e anexos de detenção provisória operam acima de suas
capacidades. Neste contexto, o sistema prisional paulista assistirá a emergência
das organizações de presos que contestarão a ordem vigente, com destaque
para o Primeiro Comando da Capital – PCC.

O Capítulo 2 se debruça sobre o fenômeno do encarceramento em
massa ocorrido em São Paulo e estende a sua análise para os demais estados
brasileiros. A partir das técnicas de análise longitudinal, ou de dados em painel
– ou seja, dados que variam no tempo e no espaço – é analisada a variação
das taxas de encarceramento entre os estados brasileiros ao longo do tempo.
A análise comparada é fundamental neste capítulo porque permite entender a
variação nas taxas de encarceramento a partir das particularidades de cada
estado brasileiro. Para isto foram adotadas técnicas econométricas.

Para a análise descritiva dos dados socioeconômicos e das taxas de
encarceramento no Brasil, utilizaram gráficos, mapas e análise de componente
principal (ACP), enquanto para a análise inferencial foi adotado o método quan-
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titativo de regressão com dados em painel para comparar as diferenças de
encarceramento de São Paulo com relação aos demais estados brasileiros
tanto no tempo quanto no espaço. A observação dos encarceramentos se dá
entre 2003 e 2014, a partir dos dados disponibilizados pelo Departamento
Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão subordinado ao Ministério da Justiça.

A partir desta comparação, o capítulo chega a um primeiro importante
achado que ajudará a compreender a evolução do encarceramento em massa
ocorrido em São Paulo. O de que os estados brasileiros capazes de realizarem
aportes financeiros em seus sistemas de justiça possuem maior capacidade
de praticarem encarceramentos dentro de sistemas prisionais estruturados, ao
passo que estados mais pobres acabam por adotar outras linhas de resolução
de conflitos, ou até mesmo não adotar políticas formais para esta questão,
sendo caracterizados por práticas informais recorrentes, como justiçamentos,
linchamentos etc.

De maneira complementar, outras variáveis são testadas para se com-
preender as determinantes do encarceramento. Além das variáveis econômicas
mencionadas, a pesquisa testa, baseada no debate feito pela literatura espe-
cializada, variáveis consideradas sociodemográficas e variáveis ideológicas. A
primeira operacionaliza a premissa de que o encarceramento trata-se de um
tipo de política voltada principalmente ao controle social. Desta forma, a obser-
vação de recortes como classe, cor/ raça e nível de instrução praticados pelos
encarceramentos deixaria claro os tipos sociais sobre os quais o Estado busca
manter maior controle por meio de sua política prisional. A segunda variável,
ideológica, diz respeito à orientação política do governo estadual, a partir de uma
classificação do partido ao qual este pertence. Para esta corrente da literatura,
o encarceramento em massa pode ser explicado por preferências dos atores
decisórios por políticas mais punitivistas, como as de combate às drogas, em
detrimento de outros investimentos sociais.

Os resultados dos dados processados apresentam importantes corre-
lações a serem interpretadas. Por exemplo, a tendência esperada entre maior
pressão por encarceramento e maior desigualdade social – medida pelo índice
de Gini – não se confirma, vez que, como afirmado anteriormente, o encar-
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ceramento em massa é um fenômeno mais característico dos estados mais
ricos, ainda que direcionado à sua população mais pobre, como confirma o
perfil predominante de presos negros, jovens, com baixo nível de instrução e
morador das periferias dos grandes centros urbanos. A conclusão, na linha das
constatações do primeiro capítulo, é que o Judiciário cumpre papel relevante no
aprisionamento e na política criminal, de maneira complementar a essas predis-
posições observadas. A partir desses achados, a pesquisa ajustará novamente
o seu foco sobre o papel dos diretores de unidade prisionais do sistema paulista.

O Capítulo 3 apresenta a pesquisa realizada diretamente com os diretores
de unidades prisionais paulistas e o olhar desses sobre os diferentes aspectos
da sua atividade. O capítulo dedica especial atenção, na sua primeira parte, ao
debate realizado pela literatura sobre a ascensão das organizações entre presos
e o quanto a presença desses destituiu ou não os diretores de sua capacidade
de ação. Para isto, funda-se nas teorias do poder e controle sobre a população
carcerária, cujas principais referências fora do Brasil são Sykes (1958), DiIulio
(1990) e Coyle (2002a). No Brasil, autores como Fisher e Adorno (1987), Salla
(2007) e Dias (2011b) deram importantes contribuições para explicar as relações
de poder estabelecidas no âmbito penitenciário.

Em seguida, a caracterização dos diretores apresenta elementos que
contrariam a lógica da racionalidade esperada para o sistema penitenciário
paulista, ao destacar o fato de a carreira desses servidores não possuir qualquer
plano estruturado de progressão. Diretores são servidores de carreira convida-
dos na condição ad nutum para ocuparem a chefia das prisões. A qualificação
desses indivíduos – mulheres e homens – contempla formação insuficiente para
a função que exercem, além da formação superior que devem possuir, podendo
essa ser obtida em qualquer área. O capítulo explora o aspecto relacional desse
ator social com o seu entorno imediato – outros servidores e população carcerá-
ria – e com outros atores, como seus superiores, outros membros do sistema
de justiça, órgãos da imprensa e organizações da sociedade civil.

A pesquisa constata o quanto esta atuação multifacetada permite aos
diretores de unidades possuírem uma compreensão complexa acerca da rea-
lidade prisional, ainda que estejam desprovidos do poder que esta função já
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havia possuído. O poder desses diretores equivale, em acordo com as respostas
obtidas, àquele que caracteriza o burocrata do “nível da rua”, um tipo que não
detém o poder de formulação da política pública, mas muitas vezes detém um
poder de “reformulação” dessa política, devido à aplicação que lhe compete
fazer das regras em contextos sobre os quais ele possui maior conhecimento e
capacidade de avaliação.

No que diz respeito à sua capacidade disciplinar sobre os agentes peni-
tenciários, constatou-se desses uma manifestação de impotência em relação
aos agentes e sobre as facções. Segundo um dos diretores, sua função tem
se reduzido à administração de conflitos, com limitado poder disciplinar, es-
pecialmente sobre os agentes penitenciários. Para os diretores, neste caso,
se não fossem os direitos, haveria melhor gestão. Por outro lado, os diretores
e agentes penitenciários não se identificaram com qualquer proposta que os
situasse como órgão de segurança pública – ou como órgão do sistema de
justiça. A administração penitenciária surge aos olhos desses agentes como
uma zona indefinida, mas que absorve elementos de um e de outro.

A realização da pesquisa com os diretores de unidades adotou uma pers-
pectiva psicométrica para analisar as respostas ao questionário. A metodologia
adotada foi a de análise fatorial e modelagem de equação estrutural, pela qual
fatores latentes, tais como as orientações político-criminais dos diretores, são
medidos por meio de indicadores, ou seja, variáveis observáveis e mensuráveis.

O Capítulo 4 lança luz sobre o processo de decisão judicial acerca do
encarceramento baseado no debate protagonizado por James (1983) em torno
das transformações institucionais penitenciárias provocadas pela atuação do
Judiciário, e no debate sobre o formalismo jurídico, segundo o qual, as leis são
aplicadas aos fatos, versus o realismo jurídico, o qual contende no sentido de
que as razões jurídicas são necessárias, mas não suficientes para explicar as
decisões judiciais. Estas são influenciadas por motivações ideológicas e mesmo
psicológicas.

Este capítulo adota uma perspectiva jurimétrica, ou seja, a estatística
aplicada ao direito, associada a técnicas de raspagem de dados na internet
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(webscrapping), mineração de textos e modelagem preditiva para tomar conclu-
sões e alcançar 87% de acurácia na predição das decisões judiciais. Em todos
os capítulos cada uma dessas metodologias é aprofundada, com explicação
dos procedimentos adotados desde a coleta de dados até sua análise. Os resul-
tados obtidos permitem visualizar uma atuação do judiciário que se divide entre
frações mais identificadas com os direitos humanos e, portanto, menos afeitas
ao encarceramento como única medida cabível, e frações mais identificadas
com um princípio punitivo que, por sua vez, lança mão indiscriminadamente de
justificativas questionáveis, como a retórica do “oferecimento de risco à ordem
pública”, para determinar encarceramentos provisórios em massa.

Com isso, assim como mencionado nos capítulos anteriores, este capítulo
explicita o fato de a gestão prisional se encontrar refém de uma produção
em série da punitividade. Uma produção da punitividade que aparentemente
abandonou o direito penal clássico baseado na responsabilização individual e
na individualização da pena para produzir um controle penal fundado no “risco”.
O juiz, nesses casos, passou a se posicionar ele também como agente de
segurança e não mais como garantidor de direitos.

Quanto ao perfil desses juízes, a pesquisa constata que dos 101 analisa-
dos foram identificadas duas mulheres e nenhum negro, sendo a imensa maioria
constituída por homens de classe média e alta, deixando a impressão de uma
justiça instrumentalizada para operar em favor da elite branca e masculina, e
para reprimir minorias compostas por negros, jovens, mulheres provenientes
das periferias.

A final apresentam-se as considerações finais desta pesquisa. À guisa de
conclusão, o texto recupera os principais achados obtidos por meio das técnicas
empregadas em cada capítulo. Este capítulo reflete sobre como a tese buscou
identificar as maneiras pelas quais os principais atores do sistema penitenciário:
diretores, PCC, juízes, defensores, promotores, secretários e governadores,
respondem e interagem para fazer frente aos principais problemas da questão
penitenciária: criminalidade, superpopulação, rebeliões constantes, mortes, fu-
gas, violações de direitos e torturas. Ao pesquisar a atuação desses, a pesquisa
nos levou a relacioná-la ao perfil dos atores: presos e agentes penitenciários
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partilham de uma origem comum: são pobres e provenientes da periferia. Juízes
e promotores são majoritariamente brancos do sexo masculino, provenientes
das classes altas e média. Essas diferenças têm impacto significativo na forma
como esses atores interagem em relação uns aos outros.

Enquanto teoria geral, nossa perspectiva teórica é de que houve um
processo de centrifugação e multilateralização do exercício do controle punitivo
ao longo dos anos, cujas concepções weberiana de Estado como detentor
do monopólio do uso da força e o panoticismo, tal qual descrito por Foucault,
se mostram insuficientes para explicar. O panoticismo, conforme descrito por
Foucault (1996) já foi alvo de críticas (LYON, 2006; ERICSON; HAGGERTY,
2006) porque concebe o poder de forma centralizada e unidirecional.

De maneira paradoxal, enquanto se buscou uma forma racional de gestão
prisional na vida moderna, houve, ao nosso ver, um processo de fragmentação
do exercício de poder sobre a população carcerária, operado pelas transforma-
ções sociais e institucionais,as quais impuseram tensões e acomodações de
forças em disputa. Tais acomodações, por sua vez, produziram uma crise de
coordenação entre judiciário e executivo, com graves reflexos para o sistema
carcerário, a população de presos e o conjunto da sociedade.
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1 EVOLUÇÃO DO SISTEMA PENI-
TENCIÁRIO PAULISTA

O presente capítulo relata a trajetória da administração penitenciária de
São Paulo à luz das transformações institucionais ocorridas desde 1920, quando
foi criada a penitenciária do Estado, com maior concentração nos anos que se
seguiram à criação da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penais de São
Paulo (Coespe), em 1979.

Utilizamos três principais fontes para a produção deste texto: a normativa
produzida pelo estado de São Paulo desde 1920 até 2014; entrevistas com
testemunhas qualificadas nesse período e a bibliografia produzida a respeito,
especialmente as obras de Salla (1999), Andrade (2011), Fisher e Adorno (1987),
Adorno (1991), Goes (2009) e Teixeira (2007).

Frise-se que a análise documental e bibliográfica empreendida esteve
voltada a compreender os aspectos organizacionais da prisão no Estado de São
Paulo. Portanto, outros aspectos, tais como as condições de vida nas prisões, a
carreira dos agentes e a alternativas penais, não receberam maior atenção.

Este capítulo percorre o processo de transição de uma gestão pulveri-
zada, baseada na figura do diretor, para uma gestão centralizada, em que as
decisões mais importantes da política penitenciária são tomadas pelo governa-
dor e seus respectivos secretários. Somado ao processo de compartilhamento
do poder da gestão no âmbito das unidades, como será visto nos dois próximos
capítulos, é possível afirmar que se operou um acentuado esvaziamento do
poder do diretor.

No período imperial, o diretor era uma figura política e com amplos
poderes. Ele mantinha contato direto com o presidente da província e, no
umbral do século XX, seus poderes iam desde propor o perdão da pena até a
contratação e demissão de guardas prisionais. Salla (1999, pp. 103:104) oferece
uma dimensão dos poderes diretor da Casa de Correção no século XIX:
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Centrava-se na figura do diretor o rumo de cada um dos aspec-
tos da Casa de Correção. Entendia-se que a eficiência desta,
em boa medida, dependia da vontade e virtudes de seu admi-
nistrador. Um exemplo de como o diretor assumia uma posição
extremamente centralizadora, controladora e decisiva na vida
dos presos se dava quando eles tentavam obter do imperador o
perdão de parte da pena que ainda restava cumprir. Em alguns
documentos, o diretor simplesmente remete os pedidos para o
presidente da província que, por sua vez, deveria encaminhá-
los ao imperador. Porém, em outros encontramos um “parecer”
do diretor sobre o preso que pede o benefício. É difícil avaliar se
o seu silêncio em se pronunciar sobre um determinado preso
era indicação de que ele não tinha bom comportamento na
prisão e, portanto, não era merecedor do perdão.

Esse quadro irá se alterar drasticamente ao longo das décadas, com um
decréscimo de poder visível a partir 1992. Aquele que era quase um senhor feu-
dal nos anos anteriores, irá gradualmente confinar-se na burocracia (paperwork)
interna dos presídios.

O declínio da sociedade tradicional e patriarcal, a superação dos regimes
autoritários com o advento da democracia, a ampliação do controle social sobre
a atuação dos gestores, bem como o processo de burocratização, centraliza-
ção, formalismo e despersonalização da administração pública, combinados
com transformações sociais, especialmente dos padrões de criminalidade e
consequentemente do perfil do preso, explosão da massa carcerária e aumento
exponencial do parque prisional, impactaram profundamente a identidade e o
espaço de atuação do gestor prisional.

Esses fatores empurraram o diretor para dentro. Seu contato externo
mais frequente passou a ser com o coordenador regional, seu superior hierár-
quico direto. O contato com agentes externos, com a mídia, ou mesmo com
autoridades públicas, não diretamente ligadas à administração penitenciária,
passa a ser evitado e, por vezes, temido1.
1 Isso ficou evidenciado durante o contato telefônico deste pesquisador com os diretores prisi-

onais para aplicar o survey e conduzir as entrevistas. Muitos diretores solicitaram expressa
autorização de seus superiores para responder ao questionário, mesmo após trâmite no
Comitê de Ética da Secretária de Administração Penitenciária e expressa autorização do
secretario da pasta
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Desde que a instituição penitenciária foi erigida como principal resposta
ao crime, o desenvolvimento da execução penal parece indicar a perda paulatina
do controle sobre os condenados pela administração da unidade prisional,
nomeadamente seu gestor mais direto: o diretor da unidade prisional. Essa
perda não foi acompanhada de transferência direta para outro grupo, mas
houve um processo de centrifugação do poder sobre os presos. Conforme a
organização penitenciária se amplia e se torna complexa, outros atores formais
entram em cena. Do mesmo modo, o crescimento da população prisional aliado
à incapacidade do Estado de prover os serviços básicos à população prisional
criou condições favoráveis ao surgimento do autogoverno entre presos.

Um segundo aspecto que esta primeira leitura dos documentos e da
bibliografia nos levou a concluir é de que práticas autoritárias e afirmações de
direitos convivem no Brasil em distintos períodos, sobrepondo-se independen-
temente do regime político sob o qual o país ou o estado de São Paulo se
encontra.

Desenvolveremos esse argumento ao longo do texto, mas por ora, basta
citar quatro situações exemplificativas. Durante o governo Paulo Egydio(1975-
1979), enquanto Erasmo Dias, então secretario de segurança, reprimia os
movimentos sociais, Manuel Pedro Pimentel, secretário de justiça, promovia
uma administração penitenciária voltada à afirmação de direitos e dialogada
com o que ele chamava de forças ativas da sociedade.

José Carlos Dias, secretario de justiça do governo Montoro (1983-1987),
ao mesmo tempo em que promovia processos democráticos na gestão peni-
tenciária, por meio da criação das comissões de solidariedade, criou um dos
regimes mais duros de cumprimento de pena, o Anexo de Taubaté ou “Piranhão”.

O governador Antônio Fleury (1991-1994) criou a secretaria de admi-
nistração penitenciária, de natureza civil e com relativa autonomia, após um
período de intensa militarização e intervencionismo da segurança pública na
questão penitenciária.

Por fim, Nagashi Furukawa, secretario de administração penitenciária
entre 1999 e 2006, promoveu reformas humanizantes na gestão penitenciária,
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ao mesmo tempo em que criou o RDD, regime disciplinar diferenciado, um
sistema de confinamento solitário com alto grau de vigilância e com reconhecido
impacto na deterioração da saúde mental de prisioneiros (RHODES, 2004).

1.1 Período de fragmentação da administração peni-

tenciária (1920 a 1963)

Sobre as origens da prisão como meio de punição, o iluminismo consta
como ponto de partida. Foucault irá explorá-la numa perspectiva filosófica (FOU-
CAULT, 1996), apontando-a como dispositivo de disciplina da alma e controle
dos corpos. Ignatieff (1978) e Rothman (1971) irão contestar a opinião corrente,
até a primeira metade do século XX, de que a ascensão da prisão resultou
da confluência de três importantes movimentos no início do século XIX: o ilu-
minismo, propondo a superação do arbítrio por meio da proporcionalidade e
racionalidade das penas; o humanismo dos reformadores protestantes, propondo
a superação das penas cruéis e o utilitarismo, expressado especialmente na
ideia do Panóptico de Jeremy Bentham. Para esses autores, prisões resultaram
do medo e da insegurança.

Hoje o que parece uma instituição arcaica, há duzentos anos foi festejada
como a maior expressão dos ideais iluministas e ingresso na contemporanei-
dade. A prisão, para muitos, pode ser considerada a primeira instituição moderna.
Quando a Eastern State Penitentiary foi inaugurada na Pensilvânia, para lá afluí-
ram Tocqueville e Charles Dickens, ansiosos para conhecer e escrever a respeito.
E desde aquele momento, provoca sentimentos contraditórios. Tocqueville viu
nela a fórmula perfeita para a reforma da pessoa. Dickens condenou o regime
ali criado como algo pior que a tortura do corpo.

Em 1920, a população do estado de São Paulo havia saltado para
4.592.1882 e as prisões existentes já não suportavam a demanda por vagas.
Anteriormente a este período, existiam a Cadeia Pública da Capital, inaugurada
em 1822, no Largo São Gonçalo, hoje Praça João Mendes. Além dela, a Casa
2 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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de Correção, inaugurada em 1852, na avenida Tiradentes, a qual foi fortemente
influenciada pelas reformas promovidas nos Estados Unidos e na Europa, desti-
nadas a banir o arbítrio e as penas corporais orientadas à recuperação do preso
por meio do confinamento, da disciplina e do trabalho.

Os registros históricos relatam que, do ponto de vista organizacional,
a Casa de Correção mantinha uma estrutura bem simples. A equipe técnico-
administrativa era composta pelo diretor, um escrivão, um almoxarife, um enfer-
meiro, um médico e um capelão. Um mestre, contratado precariamente, coor-
denada as oficinas, que eram assumidas inteiramente por presos ou guardas,
estes também eram contratados a título precário.

A capacidade para abrigar presos era baixa: inicialmente, 120 presos e, a
partir da inauguração da quarta ala, 160 presos. O diretor assumia papel central
na condução da Casa de Correção. Ele ocupava uma posição centralizadora,
controladora e decisiva na vidas dos presos. Seus pareceres sobre a liberação
dos presos eram dirigidos ao Presidente da província, que os submetia ao
Imperador(SALLA, 2006, p.102)

O controle da população carcerária era objeto de disputas entre as
diferentes posições manifestadas pelo diretor, pelo chefe de polícia e pelo
juiz municipal. Essa disputa pelo controle se materializava especialmente nas
transferências para a Cadeia Pública, considerada como uma progressão. Por
vezes o diretor buscava impedir a execução das ordens judiciais de transferência
de presos recorrendo ao Presidente da Província.

Nesse período, concorriam vários modelos de tratamento penitenciário: o
pensilvânico, com o sistema de isolamento celular por 23 horas , o auburniano,
com isolamento noturno e trabalho silencioso durante o dia e o sistema progres-
sivo irlandês. Os diretores se sucediam tendo cada um optado e defendido um
desses sistemas. Ao final, prevaleceu o sistema progressivo (SALLA, 1999), o
qual perdura até hoje na execução das penas.

Em 1906, a Casa de Correção comportava 816 presos. Diante da inade-
quação dessas unidades, o então governador, Washington Luiz, se empenhou
na alocação de recursos para a construção da Penitenciária do Estado, a qual
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foi confiada ao escritório Ramos de Azevedo.

Mesmo antes da inauguração da penitenciária do estado, cuja construção
se prolongou por 9 anos, o governo do estado aprovou o regimento penitenciário
do estado, Lei nº 1.406 de 1913. Por este regimento, observa-se que o controle
sobre o destino dos presos era mantido maiormente na esfera administrativa.
Ao diretor cabia presidir o “Tribunal do Comportamento”, pelo qual classificava
os presos segundo o seu comportamento em bom, regular, médio, sofrível, mau
e péssimo. Ao diretor cabia, igualmente, encaminhar parecer ao Presidente do
Estado, recomendando o livramento condicional dos presos.

O primeiro regimento penitenciário do estado praticamente não continha
normas regulando a conduta do diretor e dos agentes penitenciários. Ele versava
principalmente sobre a rotina do preso, seus benefícios e disciplina.

É importante destacar que muitos dos poderes que hoje se encontram na
esfera do governo Federal, como ao decreto de indulto, ou do juiz, como a con-
cessão do livramento condicional, nas primeiras décadas do século XX estavam
na esfera do poder executivo estadual. A evolução institucional penitenciária
também significou uma paulatina perda do poder administrativo local, tanto no
âmbito do governo do estado, quanto no âmbito do governo da unidade, para
outras instâncias de poder, como o Judiciário e o governo Federal.

Com a inauguração da penitenciária do Estado, em 1920, cria-se uma
estrutura administrativa com papeis definidos: uma diretoria, uma tesouraria,
um almoxarifado, contadoria, Expediente, Seção de Medicina e criminologia,
seções de instrução, penal, industrial e avulsos. O diretor deveria residir no
estabelecimento e a ele eram dados amplos poderes, como se pode inferir do
artigo 2º da Lei 1761 de 1920. Era o responsável por decidir sobre praticamente
todas as atividades: higiene, disciplina, polícia e finanças do estabelecimento.

Além disso, poderia contratar livremente os empregados penitenciários.
Ademais, era o responsável por cumprir as decisões judiciais relativas a presos.
Ao subdiretor era relegado o trabalho de almoxarifado. Embora já se vislumbre
um processo crescente de burocratização e uniformização na condução do
cotidiano prisional, com vistas a reduzir o arbítrio, os poderes do diretor sobre a
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vidas dos presos são ainda amplos e decisivos.

Normas claras sobre a administração penitenciária irão surgir quatro anos
depois da inauguração da penitenciária do estado, em 29 de abril de 1924, com
o regulamento da Penitenciária do Estado. Há aparentemente uma distinção
entre regimento e regulamento. O regimento está voltado a disciplinar os direitos
e deveres dos internos. O regulamento era um decreto regulamentando a lei e
voltado a disciplinar as atribuições dos servidores públicos3.

O regulamento passa a detalhar a organização penitenciária, definindo
funções de direção, tesouraria, almoxarifado, contadoria, expediente, medicina
e criminologia, instrução, industrial, agrícola e vigilância interna (seção penal).
O regulamento procurava detalhar todas as atribuições e o estatuto do corpo
funcional, contendo inclusive regras sobre admissão e demissão.

Ou seja, o regulamento constituía um minissistema voltado ao serviço
prisional, porém com poucas regras sobre a conduta dos internos. Ao subdiretor,
cabiam as atividades meio, assessórias à execução da pena, tais como ocupar-
se do almoxarifado e da manutenção das instalações.

Exceto para os cargos técnicos, como tesoureiro, médico, contador e
almoxarife, nomeados pelo presidente do estado, os demais eram de livre nome-
ação e exoneração do diretor. Ele inclusive poderia solicitar dos empregados
trabalhar durante os fins de semana e feriados, instaurar processo administrativo
e aplicar sanções disciplinares.

Importa dizer que ele tinha grande poder sobre o corpo funcional. Mesmo
com relação aos funcionários nomeados pelo presidente do estado, o diretor
poderia, reservadamente, solicitar a sua demissão. Conforme o regulamento, ao
diretor também cabia visitar regularmente os presos para ouvir seus pedidos
e queixas, procurando solucioná-los com “humanidade e justiça”. Em suma,
conformavam as atribuições do diretor: impor a disciplina, conferir benefícios,
manter o diálogo com os presos, exercer autoridade sobre todo o corpo funcional
e funcionar como elo de comunicação com o mundo exterior.

Em 1927 é organizada a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, sob
3 Cf. Lei 1.406 de Dezembro 1913; Decreto 3.706/1924.
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a qual foram colocados a penitenciária, os institutos disciplinares e o instituto
correcional, a cadeia pública, a cargo da polícia civil. As unidades prisionais
nesse período estão todas sob uma mesma secretaria, porém suas administra-
ções estão fragmentadas. Há uma tênue relação de subordinação entre o diretor
e o secretario, de modo que cada prisão constitui-se num feudo.

Em 19384, Adhemar de Barros, então interventor federal no Estado de
São Paulo e seu secretário de justiça, César Lacerda Vergueiro, diante do
aumento da população carcerária daquela unidade, que havia passado de 280,
em 1920, a 1260, em 1938, e as deficiências no serviço prisional, promovem
uma reforma administrativa na penitenciária do estado. Antes, sob o regulamento
de 1924, havia uma diretoria e uma subdiretoria.

Com a reforma, a unidade passa a contar com uma subdiretoria penal
e de instrução, uma subdiretoria industrial, uma subdiretoria de saúde e uma
subdiretoria de expediente. Todas elas submetidas ao diretor geral. É importante
notar que as atividades de instrução, voltadas à educação, e a atividade penal,
responsável pela vigilância, são colocadas sob a mesma subdiretoria. Além
disso, a preocupação com a segurança não aparece ainda.

Em 1937, Getúlio Vargas cria, em São Paulo, como em outras partes do
país, o Presídio Político para abrigar os detidos por razões de ordem política
e social. No ano seguinte, o Presídio Político e a Cadeia Pública são extintos
para a criação da Casa de Detenção. No entanto, sua edificação somente será
concluída em 1956, por Jânio Quadros. As razões para a reforma: redução
de despesas, diminuir o número de praças e oficiais desviados do serviço de
segurança e regularizar a situação dos servidores penitenciários. Esses estavam,
até a data, contratados precariamente.

A Casa de Detenção ficou subdividida em prisão comum, para os presos
com processo em andamento ou cujos crimes não os levavam para a Peniten-
ciária do Estado e a prisão especial, para presos da Justiça Especial ou presos
administrativamente por razões políticas. Pela primeira vez aparece a exigência
de curso superior para a função de direção. Para a Casa de Detenção, o cargo
4 Decreto 9.396 de 06 de agosto de 1938.
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de diretor deveria ser exercido por bacharel em direito, com mais de cinco anos
de exercício de advocacia, em delegacia de polícia, no Ministério Público ou na
magistratura.

Em 19435, foi instituído o Departamento de Presídios do Estado, reunindo
todos os presídios do estado: a Penitenciaria com o Presídio de Mulheres,
a Secção de Taubaté e o Instituto Correcional da Ilha Anchieta; a Casa de
Detenção da Capital, e as Cadeias Públicas do Interior e o Manicômio Judiciário.
A criação do Departamento de Presídios foi um importante passo no processo
de centralização da administração penitenciária.

Porém, da própria leitura do decreto que o instituiu, verifica-se que a sua
criação resumia-se na mera reunião, sob uma mesma denominação, de todas
as unidades. O decreto dedica apenas três dispositivos ao Departamento de
Presídios, um que o cria, outro que institui o cargo de diretor geral e um terceiro
que estabelece as competências. O diretor geral do Departamento de Presídios
acumulava também a função de diretor da Penitenciária do Estado.

Além disso, os diretores das unidades prisionais não foram destituídos
de seus poderes, quase que plenos, no âmbito interno, vez que o decreto não
estabeleceu uma relação de subordinação entre o diretor do Departamento de
Presídios sobre os diretores das unidades, mas apenas de fiscalização e de
orientação.

Ao longo dos anos, o serviço penitenciário irá tornar-se mais complexo,
porém, permanecerá fragmentado. Em 1947, o governador Adhemar de Barros e
seu secretário de Justiça, Miguel Reale, reconhecem que o serviço penitenciário
se ampliava e começavam a surgir as insuficiências, particularmente caracteri-
zadas pela existência de vários órgãos sem uma cadeia clara de comando entre
eles.

Para enfrentar o problema, pensou-se num Departamento Geral de Pre-
sídios do Estado, responsável pela centralização, integração e unificação dos
serviços penitenciários, com maiores competências do que aquelas destinadas
ao Departamento de Presídios. No Decreto 17.487 de 11 de agosto de 1947,
5 Decreto 13.298 de 07 de abril de 1943.
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o Governador propõe a criação do Departamento Geral dos Presídios do Es-
tado. Para tanto, foi criada uma comissão, composta, entre outras pessoas, pelo
professor de direito Noé Azevedo e pelo professor de medicina legal, Flamí-
nio Fávero, ambos professores da Universidade de São Paulo e membros do
Conselho Penitenciário estadual.

As reformas penitenciárias a partir da década de 1940 estão em con-
sonância com os esforços modernizantes dos penitenciaristas, como Lemos
Britto, Victório Caneppa, Roberto Lyra e Cândido Mendes. Cândido Mendes, por
exemplo, incentivou as criação de penitenciárias agrícolas, pois para ele, como
a agricultura formava a base da produção nacional, essa seria o principal fator
de reinserção social do egresso(ANDRADE, 2011).

Segundo Queiroz (QUEIROZ, 2007 apud ANDRADE, 2011, p.2), Cândido
Mendes foi um representante da modernização conservadora no direito penal
brasileiro. Era modernizante intelectualmente, mas socialmente conservador.
Tanto é que, sob influencia do seu pensamento, escolas agrícolas são transfor-
madas em institutos penais agrícolas: (IPAs) de Bauru, de Itapetininga e de São
José do Rio Preto, inaugurados em 1955. A população de Itapetininga reagiu
negativamente à criação do IPA e, em 1968, o espaço voltou a ser escolar6.

Ante a criação dos institutos penais agrícolas, Jânio Quadros, então
governador, e Adriano Marrey, secretário de justiça, resolvem transformar o
Departamento de Presídios em Departamento dos Institutos Penais (DIPE), o
qual abrigaria particularmente os presos condenados. No mesmo decreto7, eles
decidem por retirar as cadeias públicas e a Casa de Detenção da Secretaria de
Justiça e passá-las para a Secretaria de Segurança Pública. A razão para isso,
segundo Jânio Quadros, era de que presos não condenados deveriam estar sob
custodia da segurança pública.

Poucos anos depois, novas reformas eram necessárias para fazer frente
ao crescente número de presos. Jânio Quadros e seu secretario de Justiça,
Adriano Marrey, inauguraram a Casa de Detenção no Carandiru, com capacidade
para abrigar 3250 presos. A Casa de Detenção no Carandiru foi construída num
6 Fonte: Centro Paula Souza.
7 Decreto 25.652 de 22 de março de 1956.
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contexto de mudança do perfil da criminalidade na cidade de São Paulo.

Segundo Misse (2008), até o início da década de 1950, São Paulo, como
outras capitais, refletia aspectos de um país hierárquico, tradicional e desigual
e não havia uma demanda por igualdade e por direitos. A violência, até então,
não era vista como um problema. Os homicídios eram crimes passionais e
ocupavam eventualmente as matérias jornalísticas produzidas com um viés
sensacionalista. Segundo o mesmo autor, foi justamente nesse período que
os padrões de criminalidade iriam se alterar e ativar métodos de segregação,
higienização social e extermínio.

1.1.1 Departamento dos Institutos Penais de São Paulo de 1963

a 1979

Somente em 19638, o DIPE será efetivamente organizado, ganhando
uma estrutura mais complexa do que aquela prevista quando da criação do
Departamento de Presídios. Com efeito, o DIPE deixava de ser uma mera junção
de unidades prisionais autônomas supervisionada por um de seus diretores,
para assumir uma estrutura organizacional mais complexa.

O problema até então, já assinalado por Miguel Reale em 1948, era que
os serviços penitenciários não estavam centralizados sob uma mesma direção.
Do mesmo modo que não havia expressado uma política criminal definida a
respeito do preso e havia necessidade de adequar as instituições penais aos
ditames do Código Penal de 1940. Assim, todas as unidades passam a ganhar
um nome conforme o regime de punição ou tratamento previsto no Código Penal.

Pela nova organização, a Penitenciária do Estado abrigaria os presos
condenados da Capital, a Penitenciária de Presidente Wenceslau, os presos
da região oeste. O Presídio de Mulheres custodiaria somente as mulheres
condenadas. O Instituto de Reeducação de Tremembé e a Casa de Custódia de
Taubaté passariam a abrigar os presos sob medida de segurança. Os institutos
penais agrícolas(IPAs) eram fazendas voltadas a presos do semiaberto.
8 Decreto 42.446, de 9 de setembro de 1963.
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No entanto, esta centralização não foi completa. A Casa de Detenção,
por exemplo, foi mantida na Secretaria de Segurança Pública. É importante
destacar que ese hibridismo foi mantido por muito tempo, mesmo após a criação
da Coespe, em 1979.

A centralização da gestão penitenciária na pessoa do diretor geral do
DIPE ficou nítida. Este poderia inclusive distribuir poderes aos diretores e avocá-
los a qualquer momento. O diretor da unidade prisional, a essa altura, passou a
ter, do ponto de vista legal, poderes restritos ao ambiente prisional.

A responsabilidade pela comunicação com as demais autoridades, exceto
o juiz, passa agora exclusivamente à competência do diretor geral do DIPE, o
qual, inclusive, não mais acumula as funções com a de diretor da penitenciária
do estado.

Mas isso não significou o isolamento definitivo do diretor nos limites dos
muros prisionais. Conforme o sistema prisional se expande, outros poderes, não
previstos em lei, são assumidos ao longo dos anos seguintes. O principal desses
poderes será o de transferência ou remoção de presos para outras unidades.
Embora a autorização definitiva ficasse a cargo do diretor geral do DIPE, as
transferências ocorriam mediante solicitação do diretor da unidade. O poder
de solicitar transferência passou a ser um instrumento de controle, disciplina,
barganha, retaliação e, por vezes, de corrupção no sistema penitenciário e,
em alguma medida, a causa mediata das principais rebeliões do estado. Para
Armando Tombelli9 até mesmo o massacre do Carandiru, em última instância,
foi causado por uma transferência equivocada de presos.

Juntamente com a reorganização do DIPE, foi criada a Casa do Egresso,
destinada ao recolhimento temporário dos egressos dos estabelecimentos peni-
tenciários subordinados ao DIPE. Em 196910, a Casa de Detenção foi transferida,
juntamente com o pessoal e recursos, da Secretaria de Segurança Pública para
a Secretaria de Justiça e passa a subordinar-se ao DIPE. Em 1970, o governa-
dor Abreu Sodré confere poderes para o diretor do DIPE para fixar os horários
de trabalhos dos guardas prisionais e o pessoal de vigilância.
9 Entrevista com Armando Tombelli, ex-coordenador da Pastoral Carcerária
10 Art. Decreto 52.213, de 24 de julho de 1969, do governador Abreu Sodré.
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Figura 1 – Departamento dos Institutos Penais de São Paulo a partir de 1963

1.2 Entre a justiça e a segurança (1976 – 1993)

A segunda onda de reformas administrativas importantes acontece entre
1976 e 1979 com Manuel Pedro Pimentel na Secretaria de Justiça do governo
Paulo Egydio Martins e vai até 1993, com a criação da Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária. Esse período se caracteriza pela transição entre ditadura
civil-militar e abertura democrática.

Segundo Oliveira (1978, p.28), no final do ano de 1976, o estado de
São Paulo tinha uma população encarcerada de 17.192 pessoas, sendo 9.392
presos na rede da Secretaria da Justiça e os demais 7.800 nas cadeias públicas.
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O governo Paulo Egydio, reconhecendo a superlotação da Casa de De-
tenção, sua capacidade era de 2200 presos e já continha 6.553 presos em
1977(PIMENTEL, 1978), e as condições prisionais de várias cadeias, constrói
e inaugura seis novas unidades prisionais, em Araraquara, Avaré, Pirajuí, Itira-
pina, São Vicente e Sorocaba, até 1978. Nas três últimas, foram construídos
presídios voltados a presos com penas curtas. Cria também uma comissão para
apresentar soluções ao problema do crescente encarceramento.

Esse é um período em que o reformismo penal está em plena crise no
Estados Unidos, como fortes críticas, tanto por parte dos conservadores quanto
dos liberais ao sistema progressivo11,12 (GARLAND, 2001). No Brasil, todavia,
há um impulso reformista encabeçado por juristas como René Ariel Dotti, Manuel
Pedro Pimentel, Miguel Reale Jr, Francisco de Assis Silva e Rogério Lauria e
Tucci.

Dias antes de deixar o Palácio dos Bandeirantes, Paulo Egydio promove
uma outra significativa reforma penitenciária, criando a Coespe13. A figura por
trás dessa transformação é o seu secretario de Justiça, o professor de direito
Manuel Pedro Pimentel.

As reformas promovidas por Manuel Pedro Pimentel são extensas. Elas
giram em torno de dois temas: a reinserção social do condenado e a garantia de
direitos. Para tanto foram construídas 46 casas de albergado no estado de São
Paulo(PIMENTEL, 1978) e instituída a Funap, Fundação de Amparo ao Preso,
em 1977, destinada ao desenvolvimento de programas sociais nas áreas da
assistência jurídica, da educação, da cultura, da capacitação profissional e do
trabalho para as pessoas privadas de liberdade.

Assim, um dos aspectos importantes dessa reforma é o nível de buro-
11 O Sistema Progressivo foi instituído pela primeira vez na Inglaterra e evoluiu para conformar

todo um sistema destinado a, gradualmente, reinserir o preso à sociedade por meio de
benefícios e recompensas conferidos ao preso diante de seu comportamento carcerário.

12 Conservadores se apoiam na obra no relatório Martinson (1974) para contestar os programas
reabilitadores e propor medidas endurecedoras, especialmente com a ascensão de Ronald
Reagan. Progressistas, como Irwin Goffman irão assinar o manifesto “Doing Justice” contes-
tando a legitimidade e capacidade do Estado em promover a mudança de comportamento
de condenados.

13 Decreto 13.412 de 13 de março de 1979.
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cratização a que é alçada a administração penitenciária. Além de novos órgãos
junto à administração central, a administração interna de cada unidade prisional
é reorganizada e ampliada, compreendendo, além da diretoria geral, um grupo
de reabilitação, a divisão de qualificação profissional, a divisão de saúde, a divi-
são de segurança e disciplina e a divisão de administração. Cada uma dessas
divisões com um diretor e oficiais ou técnicos administrativos próprios.

Pimentel estava também preocupado com o excessivo poder outorgado
aos diretores e demais agentes. A criação da Coespe constitui um passo impor-
tante na redução do personalismo na condução da administração prisional e
na redução do poder do diretor. Administrativamente, o diretor irá perder poder
tanto vertical quanto horizontalmente.

Acima dele, estão o coordenador da Coespe e o secretario de justiça,
junto a ele, surgem a figura do diretor de segurança e outras diretorias, com
atribuições previstas regimentalmente e sem expressa relação de subordinação
ao diretor (embora não se pode afirmar que esta, de fato, deixou de existir).

Além disso, para reduzir o arbítrio, Pimentel reverte a lógica até então
prevalecente na execução das penas. Ele coloca a administração penitenciária
à serviço da justiça, fortalecendo o processo de jurisdicionalização da execução,
que seria consagrado em 1984, com a aprovação da Lei 8.210 (Lei de Execução
Penal).

Igualmente, o instituto de biotipologia é retirado da administração pe-
nitenciária vez que este representava o pensamento positivista lombrosiano
de tratamento dos presos e o que se buscava ali era posicionar o preso como
sujeito de direitos e não mais como objeto.

As reformas promovidas por Manuel Pedro Pimentel ocorreram num am-
biente paradoxal do governo Paulo Egydio Martins. Enquanto o secretario de
segurança pública, Erasmo Dias, reprimia severamente os movimentos sociais
e o movimento estudantil, Pimentel promoveu todas essas reformas em perma-
nente diálogo com a sociedade civil. Sua proposta era tornar as prisões abertas
à sociedade(PIMENTEL, 1978).

A redução dos poderes do diretor é notória, ao menos regimentalmente,
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Figura 2 – Organização da Coordenação dos Estabelecimentos Penais do Es-
tado de São Paulo (Coespe)
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com a criação da Coespe. Os poderes de coordenação e supervisão de su-
bordinados são expressamente retirados e sua primeira função passa a ser
o cumprimento das ordens judiciais. A Coespe nasce num contexto de forte
demanda por jurisdicionalização da execução penal e pelo aperfeiçoamento do
sistema progressivo. O juiz, que nunca teve papel relevante passaria, em poucos
anos, a assumir poderes até então atribuídos à administração.

Os anos seguintes, entre a abertura democrática até a criação da SAP,
caracterizaram-se por um marcado desequilíbrio institucional, tensionado entre
visões contrárias e práticas contraditórias na condução da questão penitenciária.
Ao mesmo tempo em que esforços eram empreendidos para reorganizar a
estrutura penitenciária sob uma lógica da justiça e de direitos humanos, por
meio da criação da Coespe, a maioria da população penitenciária permanecia
nas cadeias e carceragens da Polícia14.

Franco Montoro (1983-1987), primeiro governador eleito democratica-
mente desde o golpe militar de 1964, impulsionou reformas democráticas ao
mesmo tempo em que colocou em prática mecanismos de controle da ação
policial e aperfeiçoamento da gestão penitenciária, buscando conciliar as exigên-
cias de segurança pública com a preservação de direitos humanos(FISCHER,
1989, p. 48).

Montoro nomeou o advogado José Carlos Dias, conhecido por sua atua-
ção contra a ditadura, para a Secretaria de Justiça e este, consequentemente,
assumiu a Coespe. Dias elegeu a questão penitenciária como objeto prioritário
de sua intervenção, motivado a romper com as práticas autoritárias próprias do
período ditatorial e, para tanto, deu início a programas voltados à preservação
dos direitos humanos dos presos, aliados a uma política de assistência judiciária,
escolarização e profissionalização, no que ficou conhecido como “política de
direitos humanos dos presos”.

Por outro lado, pressionado a dar resposta à opinião pública veiculada
na mídia por maior segurança e “tranquilidade” aos cidadãos, adotou algumas
14 Dos cerca de 20 mil presos naquele período, 9.392 estavam sob custódia da Secretaria de

Justiça, o restante permanecia sob controle da Secretaria de Segurança Pública Conferir
(SALLA, 2007).
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medidas mais rígidas, cuja principal expressão foi a criação do Centro de Re-
abilitação Penitenciária de Taubaté, o Anexo ou “Piranhão”15, para onde eram
transferidas as lideranças entre presos. No “Piranhão”, presos permaneciam por
23 horas em total isolamento, sem atividade coletiva, sem banho de sol, sob
rígida disciplina e restrições para o contato com o mundo exterior(ADORNO,
1991; TEIXEIRA, 2007; SALLA, 2007; AMIGOS, 2006).

Pressões de forças tanto externas quanto internas, mídia impressa, juízes,
agentes penitenciários e membros do próprio PMDB16, partido de Montoro,
resistentes às propostas de humanização do tratamento aos presos, forçaram a
saída de José Carlos Dias do governo (VIEIRA, 2005, p. 114).

Sua curta presença, porém, evocou demandas por mudanças para rever a
cultura institucional baseada na segurança, disciplina e ordem. Para as eleições
seguintes, como relata Goes (2009), ganharam força no interior do PMDB
aqueles que adotavam uma política de endurecimento penal. Orestes Quércia
foi eleito e, juntamente com seu secretário de segurança pública à época e
futuro governador Luis Antônio Fleury, lançaram o pacote de segurança17.

Com a demissão de José Carlos Dias, as prisões paulistas voltaram a
ser gerenciadas de acordo com a orientação anterior, ou seja, por meio de um
conjunto de práticas e procedimentos que transitam entre o legal e o ilegal, com
grande autonomia, sem nenhuma transparência e controle tanto interno quanto
externo e sem qualquer participação da sociedade civil.

Com Orestes Quércia como governador, o sistema prisional conhece seu
primeiro período de acelerada expansão e interiorização penitenciária. Somente
durante o seu governo, 30 novas unidades prisionais foram inauguradas. Na
lógica do reforço à segurança pública, Quércia prioriza as penitenciárias em
detrimento de unidades de regime semiaberto, diferentemente de como fize-
ram Montoro e José Carlos Dias, ou de regime aberto, como Manuel Pedro
15 O Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté foi Criado pelo Decreto 23.571 de 1985.
16 PMDB: Partido do Movimento Democrático do Brasil.
17 O pacote de segurança continha seis pontos básicos, dentre eles a reativação dos presídios

da Ilha Anchieta e do Autódromo, bem como, o fortalecimento da ROTA (Rondas Ostensivas
Tobias de Aguiar).
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Pimentel18.

Intensifica-se no período dos governos Quércia e Fleury (1987-1994) a
visão de que a questão penitenciária é caso de polícia, cujo ápice foi alcançado
com a retirada da Coespe da Secretaria de Justiça e sua transferência para a
Secretaria de Segurança Pública (SSP) por meio do Decreto 33.124 de 15 de
março de 1991.

A transferência da Coespe para a SSP não foi pacífica dentro do governo
Fleury, tanto que o então secretário de Justiça, Rubens Approbato Machado,
apresentou carta de renúncia, em 16 de março de 1991, apontando o equivoco
da medida19.

Como bem destaca Salla (2007), ocorre aqui o empoderamento de direito
do staff de segurança pública em desfavor do staff da Justiça, o que já vinha
ocorrendo de fato desde o final do governo Montoro. Operava-se, como bem
observam Fisher e Adorno (1987), uma acentuada centralização dos processos
decisórios.

A guerra contra o inimigo interno, deflagrada pelo governo militar sig-
nificou uma intensificação das atividades policiais, que correspondeu a uma
canalização de recursos para o reaparelhamento e modernização da Polícia
Militar, visando não apenas à repressão às organizações políticas de oposição,
mas também ao combate da criminalidade. Data dessa época uma articulação,
cada vez mais transparente e sempre crescente, entre o funcionamento do
aparelho policial e do aparelho penitenciário.

Dias (2011b) ressalta que o aumento e a transformação do perfil da
criminalidade urbana acabaram por provocar forte impacto nas agências gover-
namentais encarregadas de contê-la, em especial uma enorme pressão que,
sendo exercida sobre as agências policiais, tendeu a ser transmitida em cadeia
para as agências judiciárias e penitenciárias, contaminando o sistema de justiça
criminal em seu conjunto.
18 No governo Montoro só houve duas unidades prisionais inauguradas.
19 Cf. <http://www.massacreCarandiru.org.br/documento/4gvzqQtpWHnGycMoc>. Acessado

em 04/07/2015.

http://www.massacreCarandiru.org.br/documento/4gvzqQtpWHnGycMoc
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A violência e a corrupção policial, a morosidade e a ineficiência do Judiciá-
rio e a falta de estrutura – material e de pessoal – do sistema prisional agravaram
ainda mais o cenário turbulento que caracterizou esse período em que, politi-
camente, o Brasil se redemocratizava. É também nesse mesmo período que a
letalidade policial alcança seu mais alto nível.

Levantamento de Caldeira (2000, p. 161) mostrou que as mortes de
civis em ações da Polícia Militar nos anos de 1991 e 1992, Figura 3, quase
triplicaram, resultado da política de mão-dura promovida por Luís Antônio Fleury,
primeiramente como Secretário de Segurança Pública no governo Quércia
(1987-1990), depois como Governador (1991-1994). A redução das execuções
sumárias promovidas pela Polícia, a partir desse período, deve-se principalmente
aos esforços por reduzir os impactos do desgaste do governo causado pelo
Massacre do Carandiru.

Figura 3 – Civis mortos pelas polícias em São Paulo entre 1983 e 2014
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Fonte: Tereza Caldeira e Secretaria de Segurança Pública de São Paulo

Outro elemento importante que influenciaria os rumos da questão pe-
nitenciária na década de 1990 foi o incremento da população penitenciária,
estimulado por um movimento da sociedade em favor do endurecimento das
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penas, do discurso da insegurança e da guerra contra as drogas, os quais
ganharam expressão tanto na produção legislativa quanto nas ações policiais
e nas decisões judiciais. Com efeito, no final de 1976, a população carcerária
do estado de São Paulo era de 17.192 (OLIVEIRA, 1978, p. 28). Uma década
depois, a população penitenciária havia aumentado em 40% (SALLA, 2007).

Naquele período, especialistas (FISHER; ADORNO, 1987) reconheciam
os equívocos das políticas públicas dirigidas à questão penitenciária consubs-
tanciadas na incapacitação e segregação de sentenciados, superpopulação,
administração ineficiente, rigidez disciplinar e de segurança, expansão física do
sistema sem avaliações e projeções dotadas de confiabilidade, falta de objetivos
claros e de programas articulados, integrados e sistemáticos de intervenção,
tanto no âmbito das políticas organizacionais administrativas quanto no âmbito
do tratamento do preso. Como concluía Adorno:

todos esses pontos confluem para o mesmo ponto: a reconhe-
cida incapacidade e incompetência do poder público em geren-
ciar amplas massas carcerárias, bem assim lograr uma política
efetivamente coordenadora da execução penal(ADORNO, 1991,
p.68).

Esses eventos terão desdobramentos drásticos e decisivos, dentre eles,
o massacre do Carandiru, quando, em dois de outubro de 1992, a Polícia Militar
interveio violentamente numa rebelião na Casa de Detenção do Carandiru e
matou 111 pessoas privadas de liberdade. Salla (2007) conclui que o Massacre
do Carandiru foi a expressão máxima da política intervencionista e violenta
predominante na segurança pública nos períodos dos governos Quércia e
Fleury. Segundo o autor:

essa tendência ia no sentido de um posicionamento muito mais
agressivo no combate ao crime e no enfrentamento das revoltas
de presos, dentro de um padrão de baixa preocupação com
negociações, conformando por vezes atuações marcadas pela
arbitrariedade e pelo abuso de poder(SALLA, 2007, p. 78)

O massacre do Carandiru foi decisivo para além das reformas peniten-
ciárias. Reações a ele impulsionaram a aprovação da Lei nº 9.299 de 1996,
a qual modificou a competência da Justiça Castrense e a natureza do crime
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de homicídio doloso praticado por militar contra civil, considerado agora um
crime comum, não militar, processado pela justiça comum. Essa lei surgiu num
contexto de desgaste da Polícia Militar nos anos que se sucederam ao Massacre
do Carandiru. Até o massacre do Carandiru, o diretor realizava transferências
de presos, mantinha contato com o mundo externo sem necessidade de au-
torização judicial ou de um superior. Uma versão para explicar as causas do
Massacre do Carandiru20 seria justamente uma transferência autorizada pelo
então diretor da Casa de Detenção, Ismael Pedrosa, de presos do COC21 para
o Pavilhão 9. Esses presos provenientes do COC eram desafetos dos presos do
Pavilhão 9 e, quando do motim, teriam dificultado e inviabilizado as negociações
entre presos e direção, tendo esta autorizado o subsequente ingresso da Polícia
Militar.

Em julho de 1991, o jornal a Folha de São Paulo22 colocou um grupo
de pesquisadores por uma semana para entrevistar os presos na Casa de
Detenção, tendo o diretor tanto autorizado quanto tornado pública sua opinião
sobre uma série de temas. Essa autonomia do diretor para dialogar com a
impressa e inclusive autorizar o livre ingresso iria desaparecer após o massacre
do Carandiru.

Cinco dias após o Massacre, o Governador Fleury encaminha à As-
sembleia Legislativa proposta para criação da Secretaria de Administração
Penitenciária (SAP) do estado de São Paulo. A SAP foi instituída em janeiro
de 1993, num momento de inflexão das políticas de segurança e penitenciária
paulistas, como resultado da confluência dos eventos críticos entre os anos de
1976 a 1992, os quais determinaram significativamente o caminho percorrido
pela administração penitenciária do estado, distanciando-a do modelo adotado
nas demais unidades federativas23.

Surgia ali um processo não intencionado24 de homogeneização e es-
20 Versão oferecida por Armando Tambelli, ex-coordenador da Pastoral Carcerária.
21 Centro de Observação Criminológica.
22 Pesquisa publicada pela Folha de São Paulo entre 07 e 11 de julho de 1991.
23 Posteriormente, outros estados como Rio de Janeiro, Maranhão e Bahia, optaram por criar

secretarias próprias de administração penitenciária.
24 Destacamos o aspecto não intencionado porque a instituição da Secretaria de Adminis-



Capítulo 1. Evolução do sistema penitenciário paulista 54

tabilidade institucional por meio da organização e estruturação do sistema
penitenciário, consubstanciadas no deslocamento gradual do controle da popu-
lação prisional pelas forças policiais para uma pasta própria, de natureza civil, a
expedição de um conjunto de atos normativos, profissionalização e unificação
do quadro penitenciário, organização e regulamentação da Academia de Admi-
nistração Penitenciária e constituição de grupos de negociação com a inclusão
de membros da sociedade civil. Evidenciava-se um processo de superação da
ótica intervencionista, esta orientada pelo ingresso violento da Polícia Militar em
momentos de crise.

Outra transformação institucional provocada pelo Massacre do Carandiru
foi a aprovação do Incidente de Deslocamento de Competência por meio da
Emenda Constitucional número 45, segundo a qual a investigação ou o proces-
samento de graves violações de direitos humanos podem ser transferidos para
a esfera federal, quando as instâncias locais, Polícia Civil, Ministério Público
e Judiciário, não forem aptas a apurá-las adequadamente e houver risco de
denúncia internacional.

]

1.3 Autonomia, Expansão e Burocratização Peniten-

ciária: 1993 a 2006

Ironicamente, o potencial equilíbrio institucional impulsionado pelas refor-
mas acima mencionadas sofreria um impacto desestabilizador, pois juntamente
com a SAP se fortalecia a ação de grupos organizados de presos, que passaram
a disputar o controle da população prisional com o Estado. Surgia o embrião
do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização de presos que, poucos
anos depois, ascenderia como força capaz de gerar desequilíbrio e provocar
mudanças fundamentais na correlação de forças no interior e fora das unidades

tração Penitenciária não estava nos planos do governo Fleury, mas surgiu como resposta
improvisada às repercussões do massacre do Carandiru.
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prisionais25.

Com efeito, os eventos entre 1976 e 1992 darão lugar a outro compo-
nente chave do cenário penitenciário paulista e que marcaria profundamente
o desenvolvimento da instituição, vez que, juntamente com a SAP, essa nova
organização de presos, ao longo das duas décadas seguintes, irá demonstrar
uma enorme capacidade de organização, estruturação e coesão(DIAS, 2011b).

O PCC surge em agosto de 1993 como reação direta à violência insti-
tucional perpetrada pelas intervenções policiais cujo ápice foi alcançado pelo
massacre do Carandiru e pela morte de 18 presos por asfixia no 42º Distrito
Policial de São Paulo em 1989, aliados às constantes transferências das lideran-
ças para o Anexo de Taubaté e à omissão do Estado em atender aos direitos
mais básicos da população presa. Conforme Camila Dias:

fica muito claro, para citar um exemplo, que as mencionadas
mudanças organizacionais e os rearranjos políticos e admi-
nistrativos que envolvem Justiça, SSP e SAP estão atrelados
direta ou indiretamente ao contexto de maior ou menor esta-
bilidade que envolve a área de segurança pública, que tem
no surgimento do PCC um poderoso fator na balança. O PCC
é, portanto, produto e produtor dessas mudanças no âmbito
político-administrativo. Porém, as variações em termos de es-
tabilidade e instabilidade também são, nesta área, fortemente
influenciadas pelos arranjos e desarranjos acima mencionados,
de forma que esses processos incidem um sobre o outro, em
uma influência recíproca(DIAS, 2011b, p.111).

O governo de São Paulo resistiu em reconhecer a existência do PCC nos
anos 1990. Essa organização, porém, crescia e se fortalecia com a expansão
física do sistema prisional, especialmente entre 1996 e 2001. Concomitante-
mente, o PCC irá gradativamente ocupar a maioria das prisões que já existiam
e as inauguradas no período.

Sua expansão será igualmente simbólica, marcada por imperativos da
solidariedade e união (DIAS, 2011b) entre presos, cuja característica comum é
25 A disputa interna pelo poder institucional tanto em relação à população prisional quanto à

quadro funcional já era apontada como um problema real a ser enfrentado, mesmo antes da
ascensão do PCC(FISHER; ADORNO, 1987).
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a pertença à mesma camada social: jovens negros provenientes das periferias,
com baixa escolaridade e mínimo acesso aos bens da sociedade. O sinal de
que o PCC se consolidava nesse período é o aumento do número de fugas e
resgates espetaculares, precedidos de planejamento e bem orquestrados, frutos
de organização coletiva e uso de armas e equipamentos26. Entre os anos de
1994 e 1998 ocorreram 98 rebeliões no estado de São Paulo(JR, 2009).

O reconhecimento público da existência do PCC virá somente em 2001,
quando, simultaneamente, presos de 29 unidades prisionais se rebelam, ge-
rando perplexidade e revelando a capacidade desse grupo de articulação e de
desestabilizar tanto a administração penitenciária quanto as forças de segurança
pública.

No entanto, será em maio 2006 o momento em que o PCC irá abalar o
estado, ao provocar rebeliões em 74 unidades prisionais, promover centenas de
ataques às forças de segurança, acionando particularmente grupos na periferia
sobre os quais fixou o seu controle. Era notório, naquele momento, que o PCC
havia alcançado o ápice de seu propósito de controle da população prisional,
e havia se espraiado por toda a periferia, estabelecendo-se como organização
celular capaz de articular parte significativa da distribuição de drogas no estado
(DIAS, 2011b; TEIXEIRA, 2007).

Ante a crescente população penitenciária e o fortalecimento do PCC, o
governo de São Paulo promoveu várias mudanças ao longo das duas últimas dé-
cadas. Além do gabinete do SAP, foram criadas cinco coordenadorias regionais,
responsáveis por grupos de unidades prisionais, além de uma coordenadoria de
saúde e uma coordenadoria de reintegração social. O Conselho Penitenciário foi
incluído na mesma pasta e além dele foi criado o Conselho Estadual de Política
Criminal e Penitenciária. A escola de administração penitenciária foi estruturada
e organizada para atender o crescente número de novos agentes penitenciários
e um serviço de inteligência penitenciária foi instituído.

O então governador Mário Covas havia promovido uma reorganização
da SAP por meio do Decreto no 43.277 de 3 de julho de 1998, estruturando
26 Uma lista extensa dos resgates pode ser encontrada em (DIAS, 2011b, p. 116).
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e conferindo as atribuições dos órgãos da administração penitenciária. Esse
decreto sofreu várias modificações e substituições ao longo dos anos com o fim
de melhor organizar e estruturar os vários órgãos e departamentos, bem como
prover as unidades prisionais de melhor capacidade gerencial.

A instituição de uma secretaria própria permitiu aos gestores voltarem
sua atenção ao aperfeiçoamento administrativo. Dezenas de atos normativos
foram expedidos para regular toda a rotina penitenciária, os registros, o trans-
porte de presos, a comunicação com os demais órgãos do sistema de justiça.
As mudanças eram visíveis em termos gerenciais, observadas especialmente
no estabelecimento de protocolos únicos, padronização de rotinas e redução
do arbítrio no trato tanto com a comunidade prisional quanto com visitantes.
Igualmente, particularmente a partir de 2000, medidas humanizadoras e de
maior transparência da gestão penitenciária foram acionadas27.

Acordos entre o governo federal, sob a presidência de Fernando Henri-
que Cardoso, e o governo estadual, sob a gestão de Mário Covas, permitiram
repasses de recursos que levaram à expressiva expansão e interiorização dos
estabelecimentos prisionais. Atualmente existem 16828 unidades prisionais dis-
tribuídas por todo o estado, o que tem alterado significativamente a dinâmica
socioeconômica de cidades no interior paulista (GODOI, 2011; JR, 2009). Cola-
teralmente, iniciou-se um processo incessante de contratação de novos agentes,
os quais já passam de 35.00029.

Em 1999, um juiz, Nagashi Furukawa, que havia criado um modelo de
prisão com a participação comunitária em Bragança Paulista, foi convidado a
assumir a SAP, com a missão de construir novas prisões e desativar a Casa de
Detenção. Além disso, diante de sua experiência, ele conduziu um processo de
27 A resolução SAP 42/2001 é exemplo da tentativa inibir as violações de direitos humanos no

interior de presídios e permitir que a administração penitenciária funcione como mecanismo
de prevenção da tortura praticada por policiais. Por essa resolução, presos provenientes de
delegacias, quando aparentarem haver sofrido violência, só ingressam na unidade prisional
após alta médica e instauração de inquérito policial com submissão da pessoa a exame de
corpo de delito.

28 Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, abril de 2017.
29 Cf. Capítulo 3. Ainda que este crescimento jamais tenha acompanhado o crescimento da

população carcerária, especialmente após a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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criação de um novo modelo de unidades prisionais: os centros de ressocialização
(CRs). Os CRs são pequenas unidades, construídas para abrigar presos da
própria municipalidade e de baixo risco. Sua característica principal era a auto
responsabilização do preso mediante a entrega de tarefas de organização
interna, que antes estavam nas mãos de agentes penitenciários.

Mesmo com a criação da SAP, o coordenador da Coespe concentrava
poderes importantes, dentre eles o de transferência de presos de uma unidade
para outra. Com a ampliação do parque penitenciário, a transferência de presos
se torna um dos principais mecanismos de controle. A transferência passa
a ser instrumento de barganha, retaliação, corrupção e punição informal. A
transferência de uma unidade prisional para outra poderia reduzir ou ampliar
anos do tempo de prisão de uma pessoa.

Nagashi afastou o então coordenador da Coespe, Lourival Gomes, para
priorizar a descentralização da administração penitenciária por meio da criação
de cinco coordenadorias regionais, separação de primários de reincidentes, bem
como de provisórios e condenados. Presos foram destinados a penitenciárias
específicas conforme a natureza do crime ou de seu perfil. Além disso, esforçou-
se pela desativação das cadeias públicas, inapropriadas para abrigar presos e
presas.

Nagashi Furukawa colocou como meta a construção de unidades prisio-
nais pequenas, com capacidade para abrigar um número controlável de presos.
Nessa lógica foram construídos os centros de detenção provisória, as peniten-
ciárias compactas, os centros de ressocialização e os centros de progressão
penitenciária. Com essa mesma orientação política, esforçou-se por desativar a
Casa de Detenção, símbolo de um conjunto que não se pode controlar30.

Algumas de suas medidas foram polêmicas. Uma delas foi criação do
RDD, que contrariava a sua gestão humanizadora à frente da pasta. A segunda
foi a transferência de parte da administração prisional para organizações não
governamentais (ongs), por vezes despreparadas para a gerência de unidades
prisionais. A transferência da gestão prisional para ongs lhe custou um processo
30 Fonte: Entrevista com Pedro Egydio, ouvidor da SAP entre 1999 e 2006.
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judicial sob a acusação de corrupção31.

Um outro projeto que ficou conhecido como administracionalização da
execução penal, ou desjurisdicionalização32 da execução penal, visava transferir
para a administração penitenciária, em caso de inércia33 do Judiciário e do
Ministério Público, o poder de conceder benefícios de progressão de regime.
Juízes e acadêmicos reagiram energicamente contrários à proposta. Para eles,
a medida significaria retirar as garantias judiciais, como o devido processo
legal, do preso e submetê-lo à discricionariedade do Executivo. A proposta não
prosperou.

O mesmo secretário já havia convencido o Governo Federal a aprovar no
Congresso a Lei 10.792/2003, retirando do Conselho Penitenciário os pareceres
para indulto e para o livramento condicional. Igualmente, a mesma lei extinguiu
o exame criminológico, um instrumento que, além de retardar os pedidos de
benefícios, colocava nas mãos de técnicos: psicólogos, assistentes sociais e
médicos, a possibilidade de recomendar a antecipação da liberdade, ou não, do
preso, com base em um prognóstico de seus atos futuros.

Uma medida de sua administração foi propor uma ouvidoria independente,
que não prosperou devido à morte de Mário Covas e o ingresso de Geraldo
Alckmin, de perfil mais conservador. Nagashi instituiu a ouvidoria administrati-
vamente, subordinada ao seu gabinete, e tentou negociar com o governador
a aprovação em lei da ouvidoria, mas Alckmin não simpatizava com a ideia34.
Nagashi entrou em linha de colisão com as lideranças do PCC, vez que se
recusava a negociar com as lideranças. A criação do RDD foi justamente para
isolá-las. No entanto, essas medidas lhe custaram duas megarrebeliões que
marcaram sua gestão: a de 2001, já mencionada e outra em maio de 2006.
31 <http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1375295-5598,00-SECRETARIO+DENUNCIA+

MAFIA+DE+ONGS+EM+PRESIDIOS+DE+SP.html.Acessadoem31/07/2015>.
32 O termo jurisdicionalização geralmente é denotado por transferir ao juiz poderes para con-

ceder os benefícios, tais como livramento condicional, saída temporária e progressão de
regime.

33 O termo inércia aqui não está sendo utilizado no mesmo sentido que a as teorias jurídicas
do processo usam.

34 Informações obtidas também de Pedro Egydio, o qual foi responsável pela redação do
anteprojeto de lei para a criação da ouvidoria independente.

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1375295-5598,00-SECRETARIO+DENUNCIA+MAFIA+DE+ONGS+EM+PRESIDIOS+DE+SP.html. Acessado em 31/07/2015
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,AA1375295-5598,00-SECRETARIO+DENUNCIA+MAFIA+DE+ONGS+EM+PRESIDIOS+DE+SP.html. Acessado em 31/07/2015
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Em 12 de maio de 2006, o PCC iniciou uma megarrebelião em 79 uni-
dades prisionais do Estado de São Paulo. Simultaneamente, ocorreram nas
ruas de São Paulo vários ataques a agentes públicos, veículos públicos, edifí-
cios, delegacias de polícia. Dezenas de agentes públicos foram assassinados,
especialmente policiais militares e agentes penitenciários de baixo escalão.

Em represália, a Polícia Militar, despreparada e de maneira irracional,
saiu às ruas assassinando civis sob o argumento de que eram suspeitos de
integrarem o PCC. As folgas e férias dos policiais foram canceladas e todo o
efetivo saiu às ruas. Instalou-se um clima de guerra e os dias que se seguiram
foram repletos de notícias sobre inúmeras mortes de dezenas de “suspeito”.

O saldo foi de 49335 civis e 59 agentes públicos assassinados durante a
semana de 12 a 19 de maio de 2006. Além das mortes, um número real, porém
indefinido, de pessoas desapareceu naquele período. O auge dos assassinatos
ocorreu no dia 17 de maio, quando 117 corpos deram entrada no Instituto Médico
Legal.

Esse evento instalou uma crise institucional no governo de São Paulo. O
então secretário de segurança pública, Saulo de Castro Abreu Filho, e Nagashi
mantinham sérias divergências que se tornaram públicas36. No conflito entre os
dois, o governador Cláudio Lembo preferiu manter Saulo de Castro e demitir
Nagashi Furukawa.

No lugar de Nagashi Furukawa, assumiu o procurador de Justiça Antônio
Ferreira Pinto. Como não tinha experiência na admistração prisional, Ferreira
Pinto convidou para assumir como secretário adjunto Lourival Gomes, agente
penitenciário de carreira e ex-coordenador da Coespe, afastado por Furukawa.

Ferreira Pinto e Lourival Gomes herdam uma administração penitenciária
melhor estruturada, especialmente porque Nagashi Furukawa foi prolífico em
administrar por resoluções, o que reduziu o personalismo na condução da gestão
penitenciária. Eles enfrentaram uma situação em que os municípios, diante das
35 Esse número é controvertido. Há pessoas que afirmam ser 564 civis mortos.

Cf. <http://ponte.org/crimes-de-maio-completam-9-anos-564-pessoas-morreram/
.Acessadoem15/05/2015>.

36 Cf. <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406200614.htm>. Acessado em 31/07/2015.

http://ponte.org/crimes-de-maio-completam-9-anos-564-pessoas-morreram/. Acessado em 15/05/2015
http://ponte.org/crimes-de-maio-completam-9-anos-564-pessoas-morreram/. Acessado em 15/05/2015
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406200614.htm
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rebeliões, passaram a recusar novas construções de presídios.

Tanto é que, a partir de 2007, mesmo com o aumento acelerado da
população carcerária, há uma redução no número de unidades prisionais cons-
truídas. Além disso, predomina a construção de centros de detenção provisória
e de penitenciárias. O único CR e os dois CPPs inaugurados já haviam sido
contratados37.

Em 2009, Ferreira Pinto é convidado a assumir a SSP e indica Lourival
Gomes para assumir a SAP. Com Lourival na SAP, percepções contraditórias
entre os diretores. À época da transição, tivemos oportunidade de conversar
com alguns diretores e perguntamos como eles viam as diferenças entre Lourival
e Nagashi Furukawa.

Aqueles que se encontravam nos CRs lamentavam a saída de Furukawa,
mas aqueles que dirigiam unidades de segurança máxima respondiam algo simi-
lar a “Agora temos um dos nossos, alguém que entende de penitenciária”. Para
muitos agentes penitenciários, Furukawa era um outsider, enquanto Lourival
Gomes era alguém do grupo.

Com Lourival Gomes na SAP acontece um fenômeno incomum no sis-
tema penitenciário paulista. Desde que ele retornou à cúpula da administração
penitenciária, reduziram-se as crises. Pouquíssimas rebeliões ocorreram desde
2006. A mídia tem se limitado a cobrir matérias sobre irregularidades, tais como
revistas vexatórias e falta de alimentação aos presos.

A Figura 4 mostra a relação entre população carcerária e vagas nas
unidades prisionais de São Paulo conforme o tipo de unidade. Mesmo com
a multiplicação de unidades prisionais, o número de presos tem aumentado
num rítimo muito superior. Os CDPs e as penitenciárias estão superlotados,
enquanto que o CRP (onde estão os presos sob RDD) possui 85 presos para
uma capacidade de 120 presos38. Os CRs igualmente estão com menos presos
do sua capacidade. Esse quadro ilustra a política penitenciária que passou
a predominar a partir de 2006: priorizar a inclusão de presos em CDPs e
37 Um centro de ressocialização e um centro de progressão penitenciária inaugurados já esta-

vam em processo de contratação desde o período em que Nagashi Furukawa foi secretário.
38 Informação obtida da Secretaria de Administração Penitenciária em 20/04/2017
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penitenciárias.

Figura 4 – Relação entre população penitenciária e capacidade das unidades
conforme o tipo de presídio em julho de 2015

Ironicamente, tanto José Carlos Dias, quanto Nagashi Furukawa, empre-
enderam esforços por isolar as lideranças entre presos e aqueles reputados de
alto risco, mas enfrentaram períodos de intensa crise, que os levou a perder os
respectivos cargos.

A criação do Anexo da Taubaté, em 1985, e a criação do RDD, em 2001,
ambos em estabelecimentos denominados centros de readaptação penitenciária,
fizeram parte da estratégica desses secretários de neutralizar o poder e a
influência das lideranças sobre a população carcerária, ao mesmo tempo em
que criavam canais de participação de presos e da comunidade na administração
prisional. Ambos secretários enfrentaram difíceis momentos de turbulência, com
rebeliões constantes, porque tentaram romper com uma ordem baseada num
esquema de arranjos entre gestor e lideranças.

Uma hipótese teórica para esse fenômeno pode ser inferida a partir da
obra clássica de Sykes (1958) sobre a New Jersey State Prison em Trenton.
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O principal argumento de Sykes para explicar as rebeliões nas prisões é de
que, quando a administração prisional investe na neutralização das lideranças
prisionais, aos demais presos perdem referência e iniciam ações individuais de
indisciplina ou violentas que terminam em rebeliões.

Diferentemente de Nagashi Furukawa e José Carlos Dias, Lourival Go-
mes fez o caminho inverso. Ele aparentemente restabeleceu o equilíbrio de
forças entre PCC e administração penitenciária no controle da população car-
cerária por meio do reconhecimento informal das lideranças no controle da
população carcerária, abandonando a proposta de neutralizá-las com o uso
do RDD. Hoje o RDD abriga apenas 85 presos. Alguns deles se encontram lá
porque causam problemas devido a transtorno mental39.

Algumas medidas foram significativas para conferir identidade à adminis-
tração penitenciária, iniciar um processo irreversível de distanciamento definitivo
das instituições policiais e promover a autonomia e homogeneização das unida-
des prisionais. Uma delas foi a transferência gradual dos presos das carceragens
da Polícia Civil para os Centros de Detenção Provisória, que embora jamais
tenha sido plenamente concluída, pois cerca de 2% dos presos ainda se encon-
tram com as polícias, ficou evidente que a custódia de presos não é atribuição
das forças de segurança40.

Outra foi a desativação da Casa de Detenção do Carandiru, que operava
com sete mil presos e funcionava como principal centro de articulação das
rebeliões do PCC. Embora o governo resistisse em desativá-la, a explosão
da megarrebelião promovida pelo PCC em 2001 em 29 unidades prisionais,
organizada a partir daquela unidade, pressionou o governo a retirar os presos
de lá e demolir as edificações.

Outra inovação institucional, a qual redesenhou a geografia penitenciária
em São Paulo e influenciou outros estados e o próprio governo federal, foi
a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em 2001 e mais tarde
39 Informação obtida de um diretor de unidade prisional.
40 Isso ficou evidente na recente campanha de agentes penitenciários pela aprovação da

proposta de emenda constitucional, a PEC 308, para incluí-los no artigo 144 da Constituição,
a fim de que se tornem forças de segurança pública.
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autorizado pela Lei 10.792/2003, onde presos considerados de altos risco são
mantidos por 22 horas em total isolamento, sob estritas medidas de segurança
e onde a proporção entre presos e agentes penitenciários é melhor equilibrada.

Por fim, para retirar definitivamente da ação da polícia a contenção de
crises no sistema penitenciário, foi criado, em 2004, o Grupo de Intervenção
Rápida (GIR), grupo especial responsável pelas revistas não anunciadas a
unidades prisionais e pela intervenção em situações de crise, tais como rebeliões
e motins41. Após a criação do GIR, praticamente todos os estados brasileiros
copiaram o modelo.

É significativo que esses arranjos foram originalmente disparados pela sé-
rie de eventos críticos acima referidos e se sucederam em um curso progressivo
de homogeneização das estruturas penitenciárias, tanto por força de decisões
políticas, com a centralização de todas as unidades sob uma mesma secretaria,
estabelecimento de regras únicas para todas as unidades e construção de novas
unidades seguindo o mesmo modelo (CDPs, CRP, CPP, CRs, PCs)42, quanto
no plano normativo, com a profissionalização do serviço penitenciário, ao se
constituir uma carreira única, de natureza civil (não policial), a estruturação e a
ampliação da Escola de Administração Penitenciária, por onde passam tanto
futuros diretores quanto agentes de segurança penitenciária.

Por outro lado, é intrigante constatar que todas essas reformas, com
alguns visíveis avanços, não se traduziram em superação definitiva das crises
no sistema penitenciário e práticas autoritárias ainda persistem no cotidiano pri-
sional, o que faz levantar a questão sobre eventual desacoplamento (decoupling)
entre tais reformas e as práticas organizacionais.

Em suma, o atual estágio da questão penitenciária no estado de São
Paulo pode ser explicado, para além das transformações políticas, socioeconô-
micas e tecnológicas que o Brasil viveu nas três últimas décadas, por três
importantes componentes: a) o crescimento acelerado da população carcerária
41 O grupo, todavia, utiliza ainda a lógica militar em suas intervenções, sem ter criado uma

tecnologia própria para mediar e resolver crises no interior das prisões.
42 CDP: Centro de Detenção Provisória, CRP: Centro de Reabilitação Penitenciária, CR: Centro

de Ressocialização, CPP: Centro de Progressão Penitenciária, PC: Penitenciária Compacta.



Capítulo 1. Evolução do sistema penitenciário paulista 65

combinado com o fracasso das alternativas penais43, e a consequente expansão
física penitenciária marcada pela interiorização no estado de São Paulo; b) a
instituição de uma secretaria própria de administração penitenciária que passa
a ser regulada por normas específicas com corpo funcional próprio e melhor
especializado na gestão prisional; c) por fim, o desenvolvimento do PCC como
força capaz exercer relevante controle sobre a população prisional e de minar o
projeto de estabilização institucional44.

Concluímos esse capítulo com uma nota interpretativa sobre a evolução
institucional penitenciária ao longo dos últimos 40 anos. Ela percorreu um pro-
cesso de contração e distensão ao longo dos anos. Por distensão entendemos
períodos de maior abertura da organização penitenciária à participação social,
maior porosidade das unidades prisionais, ênfase nos direitos humanos e inova-
ções administrativas significativas. Por contração, entendemos períodos em que
há maior ênfase na segurança pública em detrimento dos direitos fundamentais,
opacidade das unidades e nula ou mínima inovação institucional.

Entre 1976 e 1986, o sistema penitenciário viveu um momento de dis-
tensão, com abertura das prisões para atores externos, jurisdicionalização da
execução penal, ampliação das unidades de cumprimento de pena em meio
aberto, burocratização e formalismo na administração penitenciária. Novo pe-
ríodo de contração é conhecido quando Maluf assume no governo do estado
(1979-1982). Nesse período não há inovações para além daquelas promovidas
por Manuel Pedro Pimentel.

Com Montoro e José Carlos Dias, o sistema penitenciário novamente
conhece um período de distensão, caracterizado principalmente pelo criação das
comissões de solidariedade e abertura das prisões à sociedade, especialmente
43 Com respeito ao fracasso das alternativas penais conferir (COHEN, 1985)
44 Ao nosso ver, as transformações institucionais não se deram somente em decorrência de

pressões reais exercidas pelo PCC, mas também de uma existência simbólica desse grupo.
Os discursos do governo para endurecer penas e restringir a liberdade de condenados,
principalmente por meio da construção de unidades de altíssima segurança, nem sempre se
fundaram em evidências empíricas, mas na construção simbólica de um inimigo chamado
PCC, ao qual foram atribuídas todas as mazelas, ameaças e ataques relativos à segurança
pública no estado. O PCC terminou por funcionar como uma cortina de fumaça cobrindo as
deficiências do sistema prisional que preexistem ou subsistem independentemente da sua
presença, dificultando uma análise de outros aspectos da questão penitenciária.
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à comunidade acadêmica45. Com Quércia e Fleury, o sistema penitenciário
conhece novo período de contração, com especial foco na segurança pública
e no fechamento quase total das unidades prisionais a atores externos. Nova
abertura ocorrerá somente com Mário Covas, a partir de 1995, que durará até
2006, quando volta a contrair-se com Ferreira Pinto e Lourival Gomes na SAP.

45 Rosa Maria Fischer, Sérgio Adorno e Eda Maria Goés são exemplos de pesquisadores que
tiveram acesso às prisões no período.
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2 EXPANSÃO PENITENCIÁRIA

O presente capítulo constitui-se de um esforço por compreender a evo-
lução do encarceramento no estado de São Paulo. As reformas penitenciárias
vistas no capítulo anterior podem ser melhor entendidas quando contextualiza-
das dentro de um processo de crescimento acelerado da população carcerária,
o qual operou como mola propulsora da expansão penitenciária em seus mais
diversos aspectos: físicos, geográficos, administrativo e recursos humanos.

Comumente a mídia ou mesmo acadêmicos associam o investimento
no sistema penitenciário, especialmente na construção de presídios, como um
elemento da política de encarceramento em massa, como se isso explicasse as
altas taxas de encarceramento. Ao nosso ver, são os níveis de encarceramento
que pautam os programas de construção de presídios. Em outras palavras,
a política criminal geradora de encarceramento tem efeitos diretos sobre a
expansão física penitenciária.

Igualmente, a própria gestão penitenciária é decisivamente afetada pelo
crescimento da população presa. Os desafios de gerir uma prisão com três
ou quatro vezes mais presos que a capacidade física da unidade, bem como
com um reduzido número de agentes penitenciários e insuficientes recursos
para prover o mínimo existencial, passam a ser maiores e mais complexos.
Com efeito, a superpoulação carcerária tem sido constantemente apontada nas
pesquisas como fonte de desordem prisional(MCCORKLE; MIETHE; DRASS,
1995) e (BARAK-GLANTZ, 1981).

O presente capítulo busca explicar o fenômeno do encarceramento em
massa em São Paulo a partir de fatores extrínsecos à política penitenciária, os
quais estariam mais bem associados à política criminal. Esta última é imple-
mentada a partir de arranjos feitos no âmbito dos três poderes, seja por meio
do fortalecimento das forças de segurança, no âmbito do Executivo, por meio
do controle das decisões judiciais na área criminal exercido pel o Judiciário ou
mesmo por meio do priorização alocativa exercida pelo Legislativo em acordo
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com o Executivo, ao favorecer a política criminal em desfavor da política social.

É importante destacar que não se tem a pretensão de explicar intei-
ramente o processo de encarceramento. Esse é um fenômeno complexo e
estamos longe de oferecer uma tese plenamente satisfatória das suas causas.
Há elementos não sistemáticos no processo de encarceramento que escapam
do controle do pesquisador.

Para entender as taxas de encarceramento em São Paulo, a pesquisa
realizou primeiramente uma revisão da literatura, a fim de identificar quais variá-
veis são acionadas para explicar sua variação. Além disso, nossa experiência
com os dados de encarceramento levou-nos a partir para uma análise explorató-
ria comparando São Paulo com os demais estados brasileiro. Isso porque os
dados de encarceramento em São Paulo discrepam significativamente de outros
estados.

A revisão bibliográfica levou-nos a incluir como variáveis explicativas
as taxas de homicídio, os gastos sociais, as taxas de desemprego, aspectos
ideológicos, os índices de desigualdade e aspectos raciais. Por sua vez, a
análise exploratória permitiu-nos constatar que nos estados onde há altas taxas
de encarceramento são moderados os percentuais de presos provisórios. Por
outro lado, nos estados onde há baixíssimas taxas de encarceramento, há
elevado percentual de presos provisórios.

Tal observação nos levou a levantar a hipótese de que a variação nas
taxas de encarceramento pode ser explicada a partir da institucionalização do
sistema de justiça, isto é, quanto maior a capacidade de prender, processar e
julgar suspeitos de cometimento de crime, maiores os níveis de encarceramento
e, consequentemente, menores os percentuais de presos provisórios. Os resul-
tados mostraram que quanto maior o investimento dos estados no sistema de
justiça maiores as taxas de encarceramento.
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2.1 A prisão como instrumento de punição

O uso da prisão como resposta massiva ao crime surgiu no início do
século XIX, tendo como expressão máxima a inauguração da Estearn State
Penitentiary, ou Cherry Hill, na Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados
Unidos, e poucos anos depois a Penitenciária de Auburn, em Nova Iorque,
seguidas pela instituição da penitenciária irlandesa. Essas três prisões, em certa
medida, conformaram o ideário penitenciário que, ao menos no Brasil, prevalece
até o presente: a prisão é um lugar de mudança de comportamento, pelo qual o
criminoso passa por um tempo de autorreflexão e gradualmente passeia pelo
caminho da liberdade num processo de harmoniosa integração social 1.

A despeito disso, será somente na década de 1970 que surgirão três
importantes obras, conhecidas como "revisionistas", por questionarem as narra-
tivas até então prevalecentes sobre as origens das prisão. As obras de Michael
Ignatieff, Michael Foucault, David Rothman pintariam um quadro mais obscuro
bem distinto daqueles argumentos altruístas e humanitários até então sustenta-
dos. Com exceção do trabalho de Rusche e Kirchheimer (2004) (IGNATIEFF,
1981), publicado em 1939, até então o debate sociológico sobre a questão peni-
tenciária não havia irrompido para além dos muros da prisão. Estas três obras
irão identificar nas transformações sociais e profundas mudanças de concepção
sobre os indivíduos e sobre as relações sociais que experimentavam os Estados
Unidos e a Europa.

Ignatieff (1978) indica que o surgimento das penitenciárias foi legitimado
discursivamente pela confluência de três movimentos: dos protestantes com sua
proposta de superação das penas cruéis e humanização das penas, dos utilita-
ristas ou consequencialistas, para os quais a prisão de um indivíduo funciona
como alerta aos demais sobre as consequências do crime, e dos iluministas, os
quais buscavam a proporcionalidade das penas ante o arbítrio que imperava
até aquele momento. As narrativas sobre a prisão enfatizavam a consciência
como mola das reformas penais, assumindo que as alterações propostas pe-
los reformadores eram intencionais e humanísticas, (IGNATIEFF, 1981), e não
1 Cf. Artigo 1º da Lei de Execução Penal
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associadas à retribuição ou à segregação.

No entanto, o autor sugere outras hipóteses para o surgimento das
prisões. Dentre elas o medo da classe média em relação aos homens excluídos
da revolução industrial. Ao questionar porque a instituição prisional perdurou
e prevaleceu sobre outras formas de resposta ao crime, mesmo sob duras
críticas sobre sua eficiência em reduzir o crime e promover a reintegração de
pessoas, Ignatieff (1978) identifica como resposta a expansão democrática
no período, acompanhada pelo aumento do poder estatal de controle e pela
redução da tolerância em relação aos comportamentos desviantes. Anos depois,
Michael Ignatieff irá rever parcialmente sua crítica para reconhecer a motivação
humanitária (IGNATIEFF, 1981).

Michel Foucault localiza o surgimento das prisões dentro de uma mais
ampla estratégia disciplinar que atingia não somente a punição, mas a educação
e a sexualidade (GARLAND, 1986). Em sua perspectiva, a prisão é uma metáfora
ou microcosmo de uma sociedade disciplinar. Nesse sentido, o subtítulo: "o
nascimento das prisões"2 na obra de Foucault associa o surgimento da prisões
ao próprio desenvolvimento da sociedade moderna. Segundo Garland (1986),
Foucault estrutura sua obra em torno de três conceitos fundamentais: "o poder",
"o conhecimento"e "o corpo". Para ele, sistemas de produção, de dominação
e de socialização dependem fundamentalmente da sujeição dos corpos. Eles
exigem que os corpos sejam controlados e submetidos a treinamento a fim de se
tornarem dóceis, obedientes e úteis. Poder em Foucault não é uma propriedade
de uma classe particular ou indivíduo que o detêm, nem mesmo um instrumento
que pode ser utilizado à vontade.

"Poder"se refere às várias formas de dominação e subordinação que
operam quando e onde as relações humanas existem. As relações de poder,
assim como as relações sociais em que estão imbricadas, não se mostram
em padrões claros. Segundo Foucault, a vida social não toma lugar em uma
sociedade ampla, mas por meio de uma multiplicidade de campos que às
vezes estão conectados, às vezes, não. O terceiro elemento "conhecimento", é
2 A versão brasileira da obra equivocadamente substituiu "o nascimento das prisões"por

"história da violência nas prisões
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entendido por Foucault como know-how, ou seja, o uso de técnicas e estratégias.
O bem sucedido controle dos corpos requer um grau de entendimento de suas
forças, suas reações, fortalezas, fraquezas e suas possibilidades.

Do ponto de vista historiográfico, a obra de David Rothman (ROTHMAN,
1971) é mais minuciosa, contextualizando o surgimento das instituições de
segregação: prisões, orfanatos, asilos, hospitais psiquiátricos, nos Estados
Unidos na era jacksoniana (1820-1845). Este período ficou caracterizado por
crescimento econômico acelerado, de sedimentação da industrialização e da
revolução dos meios de transporte. Este foi também um período de transição
de visões de indivíduo e de sociedade, afirmação dos direitos individuais e
rompimento com algumas das concepções tradicionais de família e religião.

As tradicionais formas de tratar os pobres, pessoas com transtorno men-
tal, as crianças abandonadas e os infratores, tinham o ambiente familiar como
modelo, e foram abandonadas em favor da institucionalização dessas pessoas
e da construção de edificações fortificadas. Até o surgimento das penitenciá-
rias, como lugares destinados ao cumprimento de pena, as pessoas eram
custodiadas em casas de correção, as quais, como o próprio nome sugere,
assemelhavam-se ao ambiente residencial.

Para os reformadores, a sociedade parecia caótica e imprevisível, mar-
cada pelo crescimento dos conflitos sociais, da indigência e da criminalidade. O
saudosismo dos tempos de dominação inglesa, quando tudo parecia estável,
associado ao medo da desintegração social atribuída a esses comportamentos
desviantes, criaram as condições para a edificação de instituições segregan-
tes, mais tarde descritas por Goffman (GOFFMAN, 1968) como instituições
totais, para confinar todos aqueles que, por seu comportamento, ameaçavam a
preservação da ordem.

A disseminação do confinamento prevaleceu em detrimento de outras
respostas ao comportamento desviante devido ao medo social. A prisão serviria,
a uma só vez, a dois propósitos: melhorar as condições do dependente e do
desviante e separá-los de uma sociedade desesperada por criar um escudo
social. Mesmo sem jamais ter cumprido sua principal promessa: transformar
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criminosos em cidadãos cumpridores da lei, o uso da prisão como resposta ao
crime foi difundido e se expandiu por todo o mundo.

Ao longo das décadas seguintes à instituição da penitenciária como
principal resposta ao crime, várias teorias surgiram para justificar a pena e
o uso da prisão como mecanismo de redução da criminalidade. A teoria da
prevenção especial, em suas formas negativa e positiva, teve especial relevân-
cia 3. A prevenção especial positiva expressa-se por meio da ressocialização
ou reabilitação 4, pelas quais a mudança do comportamento em direção ao
respeito às leis ocorreria dentro de um sistema progressivo de incentivos e
sanções, mediante o envolvimento do condenado em oficinas de trabalho, de
estudo, de acompanhamento médico, psicológico e social, permitindo-lhe um
gradual retorno à sociedade com a transferência para regimes prisionais menos
gravosos.

Garland (2001) afirma que tal ideal ressocializador começou a ruir nas
décadas de 1950 e 1960 nos Estados Unidos ante a crescente perda da legitimi-
dade da prisão como mecanismo de mudança de comportamento, seja porque
a criminalidade continuava a crescer, seja porque os programas de ressocia-
lização não se mostravam eficazes (MARTINSON, 1974), ou mesmo porque
se começava a questionar o papel do Estado como agente educador(HIRSCH;
(ETATS-UNIS); GAYLIN, 1976).

Sob severas críticas tanto de conservadores quanto de progressistas,
o propósito ressocializador foi cedendo passo ao propósito de incapacitação
para o crime. Entendida como uma expressão mais recente do utilitarismo, a
teoria da incapacitação propõe a prevenção de cometimento de novos crimes
por meio da remoção temporária ou permanente de criminosos da sociedade,
3 A teoria da prevenção geral é igualmente bifurcada em duas, positiva, pela qual o Estado

comunica à população, por meio da sanção, que determinados valores são hierarquicamente
superiores. Por sua vez, a prevenção especial negativa caracteriza-se pela intimidação geral,
a prisão funciona como um alerta a potenciais criminosos sobre as consequências de seus
atos

4 ZAFFARONI (1997) atenta para uma dificuldade semântica dessas expressões e as in-
clui dentro do que ele chama de ideologias re: ressocialização, readaptação, reeducação,
reintegração, repersonalização etc.
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ou por meio da restrição física de sua capacidade de delinquir 5.

O desencantamento com prisão como meio de reabilitar pessoas provo-
cou o seu uso como mecanismo de contenção massa (GARLAND, 2001). Isso
explicaria o fato de que as décadas de 1970 e 1980 conheceram um acelerado
aumento do encarceramento nesses países, enquanto que no Brasil, na década
de 1990 teve início um acentuado processo de encarceramento.

No Brasil, o ideal ressocializador, ainda que sob críticas (BARROS, 2001),
perdurou por mais alguns anos e é possível dizer que ele não veio a desaparecer
dos discursos de políticos, de teóricos e de operadores da execução criminal. A
Lei de Execução Penal, por exemplo, evitou utilizar qualquer termo iniciado por
“re” no artigo primeiro, onde declara os objetivos da execução penal, mas não
os evitou em outras de suas disposições, artigo 25, I. Mais recentemente, em
2006, os termos recuperação e reeducação foram introduzidos na referida lei,
artigo 152, parágrafo único.

2.2 Elaboração teórica e desenho da pesquisa

2.2.1 Encarceramento no Brasil

O encarceramento no Brasil tem alcançado cifras impensadas cerca de
vinte anos atrás. O nível de ocupação das prisões coloca o Brasil na quarta
posição mundial em números absolutos e em 30ª posição em números relativos.
A Figura 5 mostra a evolução das taxas de encarceramento no Brasil desde
2003.

Assim mesmo, se desagregados os dados por estado e tratando cada
um deles como se fosse um país, a distância entre eles, expressada nas taxas
de encarceramento, seria significativa. Rondônia estaria em primeiro lugar,
à frente inclusive dos Estados Unidos e o Maranhão ocuparia o 150º lugar
(menos de cem presos por cem mil habitantes). A Figura 6 mostra as diferentes
taxas de encarceramento entre os estados. Os estados com maiores taxas
5 Mais recentemente, a castração química tem sido proposta para incapacitar violadores

sexuais.
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Figura 5 – Evolução das taxas de encarceramento no Brasil de 2003 a 2014
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de encarceramento estão no Noroeste, na fronteira com Peru, Colômbia e
Bolívia acompanhados por São Paulo e Distrito Federal. Os quatro estados com
menores taxas de encarceramento estão no Nordeste, locais onde o PIB per
capita é menor que o restante do Brasil, e há baixo investimento no sistema de
justiça.

Da Figura 6, é possível visualizar que a taxa de encarceramento varia
tanto no tempo quanto no espaço, sendo que estados com maiores taxas de
encarceramento tiveram maior variação ao longo dos anos.

O presente texto parte justamente do pressuposto de que é possível
compreender o processo de encarceramento em massa no país a partir da
análise das diferentes orientações políticas dos governos estaduais e seus
reflexos sobre os níveis de aprisionamento. A pesquisa identificou que alguns
estados tendem a percorrer uma trajetória de fortalecimento do Estado Penal,
sem necessariamente reduzir o Estado Social, ao priorizar os investimentos
públicos no aparelho repressor, ou seja, no sistema de justiça criminal, na
segurança pública e no sistema penitenciário, em desfavor dos investimentos
em políticas sociais, nomeadamente, educação, saúde, assistência social e



Capítulo 2. Expansão penitenciária 75

Figura 6 – Evolução das taxas de encarceramento por estado de 2003 a 2014
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habitação.

A questão da substituição do Estado Social pelo Estado Penal foi bem
explorada por Wacquant (2001a) ao estudar o processo de encarceramento
em massa nos Estados Unidos. Segundo o autor, aquele país empreendeu, a
partir da década de 1970, um projeto de substituição progressiva do Estado de
semi bem-estar social por um Estado penal e policial, pelo qual a criminalização
da marginalidade e a incapacitação punitiva assumiram a feição das políticas
públicas destinadas aos mais pobres.

Garland (2001), por sua vez, associa a crise do Estado de bem-estar
social à crise do Estado Penal Social (Penal-Welfarism), este caracterizado
pelo ideal reabilitador, o que coincide com a ascensão dos governos de Ronald
Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher nas Inglaterra, expressões
do conservadorismo. Para o autor, a então classe média que antes havia se
beneficiado das políticas de bem-estar social do período pós-guerra, passa a
demandar, a partir da década de 1970, a redução dos gastos sociais e políticas
de endurecimento penal. Garland identifica alguns fatores que explicam tais
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transformações sociais: modernização da dinâmica da produção capitalista,
mudanças na estrutura da família, alterações na ecologia social e demográfica,
o impacto social da mídia e a democratização da vida social e da cultura.

Sinhoretto, Silvestre e Melo (2013) constataram que o encarceramento
em massa no Estado de São Paulo é expressão do avanço do Estado punitivo.
Segundo os autores, a ocorrência da expansão punitiva em São Paulo tem
como indicadores não somente o aumento do número de presos, mas também
a quantidade de atores que se relacionam com o encarceramento, as prisões e
os presos.

O presente trabalho converge com as contribuições tanto dos autores bra-
sileiros quanto dos estrangeiros mencionados acima, ao identificar a expansão
do Estado punitivo produtor de encarceramento. No entanto, utiliza-se de uma
abordagem quantitativa para revelar como a orientação punitivista se expressa
nas opções políticas dos governos estaduais.

Esta orientação punitivista foi estudada taxa de encarceramento (presos
por cem mil habitantes) no país à luz das diferenças entre as unidades fede-
rativas brasileiras em torno da priorização dos governos em alocar recursos
no fortalecimento das instituições do aparato estatal punitivo em detrimento
das políticas de redução das desigualdades sociais. Constatou-se que o en-
carceramento está vinculado ao investimento dos estados em assegurar sua
capacidade de prender, processar e julgar suspeitos. A política de drogas é um
bom exemplo. Diante do crescente consumo e tráfico de drogas, alguns estados
preferiram declarar guerra às drogas e partir para a criminalização e punição
de infratores em vez de apostar em investimento em saúde pública ou outras
formas menos drásticas de tratar o fenômeno.

Este estudo sugere que as diferenças de encarceramento nos estados
podem ser parcialmente explicadas pelo nível de institucionalização do sistema
de justiça. Alguns estados fortaleceram o aparato repressor, outros se utilizam
mais de meios informais de resolução conflito. O fortalecimento das institui-
ções de persecução penal demanda o incremento de gastos públicos e, por
conseguinte, a redução das despesas em outras áreas, especialmente a social.
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Assim, para verificar as hipóteses aqui levantadas, os gastos com segu-
rança, justiça e encarceramento foram comparados com os gastos com saúde,
assistência social, educação e habitação ao longo de sete anos, 2007 a 2014, e
entre as unidades federativas brasileiras. Além disso, foram inseridas outras va-
riáveis econômicas, como as taxas de desemprego e o índice de gini, bem como,
variáveis ideológicas, e.g, ideologia partidária e a política de drogas em cada
estado. Ademais, foram incluídas variáveis sociodemográficas, como o perfil
racial dos julgadores. Para verificar em que medida o fenômeno da criminalidade
influi nas taxas de encarceramento, foi adicionada a taxa de homicídio.

O aspecto inovador da abordagem está em explicar a taxa de encarcera-
mento a partir da capacidade das instituições do Sistema de Justiça (Judiciário
e Segurança) de prender, processar e julgar pessoas que cometeram crimes.
Desconhece-se qualquer estudo que tenha centrado a análise na capacidade
dos atores do sistema de justiça para apurar infrações penais. Das variáveis arti-
culadas aqui, apenas ideologia partidária, desemprego, desigualdade e distribui-
ção racial já foram usadas para explicar as taxas de encarceramento(RAPHAEL,
2014).

Além disso, a despeito de haver vasta literatura nos Estados Unidos a
respeito, desconhecemos tentativas similares no Brasil de explicar as taxas de
encarceramento a partir de um modelo econométrico. No brasil, os trabalhos que
tratam da variação no encarceramento estão mais dedicados a contextualizá-
lo no interior das dinâmicas sociais e econômicas utilizando-se de técnicas
qualitativas. O presente estudo aproxima-se, em suas conclusões, dessas abor-
dagens de cunho predominantemente sociológico, estendendo a análise para
operacionalizar os construtos teóricos em variáveis que permitem compreender
concretamente tais processos.

A fim de testar a hipótese, empreendeu-se um estudo econométrico com
regressão linear com dados em painel, mais adiante explicado em detalhes. Para
tanto, passou-se a um processo de revisão bibliográfica a fim de identificar quais
variáveis têm sido articuladas na literatura para proceder-se à especificação do
modelo.
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2.2.2 Revisão bibliográfica

A revisão bibliográfica tomou em consideração tanto a literatura socioló-
gica acerca da prisão e seu processo de institucionalização como modelo de
resposta ao crime quanto a literatura econométrica voltada a identificar quais os
fatores influenciam na variação das taxas de encarceramento.

Alguns autores (RAPHAEL, 2014) têm apontado que o tamanho da
população carcerária de uma nação está em função fundamentalmente de
dois diferentes conjuntos de indicadores. O primeiro é a taxa de admissão
de indivíduos nas prisões de um estado, o que depende das chances de um
indivíduo cometer um crime, e da política criminal adotada por aquele estado
(chances de ser preso, chances de ser processado, chances de ser condenado
e chances de ser sentenciado com prisão).

O segundo indicador é a taxa de desencarceramento, a qual está associ-
ada ao tempo médio da pena e este é definido pelo legislador federal. Acontece
que o legislador penal brasileiro não segue necessariamente uma lógica puni-
tiva ou uma lógica de afirmação de direitos. Em sua dissertação de mestrado,
CAMPOS (2010) constatou a coexistência de dois movimentos gerais na for-
mulação e aprovação da legislação penal. Um deles que visa a criminalização
de condutas e o agravamento das penas e outro orientado a efetivar direitos e
garantias de presos. A política criminal manifestada na legislação penal possui
uma relevante carga de aleatoriedade o que dificulta associá-la à alteração dos
níveis de encarceramento.

Por esta razão, o presente trabalho concerne mais à taxa de admissão
motivada pela política criminal adotada no âmbito de cada estado, vez que os
demais aspectos dependem muito da política criminal expressada na legislação
penal, que no Brasil é uniformemente aplicada em nível nacional.

Sem desconsiderar as idiossincrasias de cada estado, que serão conside-
radas no modelo, as taxas de encarceramento parecem estar mais relacionadas
na ênfase que cada estado dá para a prevenção ao crime e na capacidade da
Justiça Criminal de processar e julgar seus acusados, ou seja, dependeriam
muito do nível de institucionalização da justiça e da segurança pública.
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2.2.2.1 Encarceramento como determinante da criminalidade

A taxa de encarceramento tem figurado na literatura econométrica mais
como variável independente nas tentativas de explicar seu efeito sobre a redução
da criminalidade. Esta abordagem foi muito influenciada pelo estudo pioneiro
de Becker (1968). Liedka, Piehl e Useem (2006) usaram dados de 30 anos
nos Estados Unidos para apontar que há uma alta correlação negativa entre
encarceramento e criminalidade, mas esta correlação tende a diminuir quando
a taxa de encarceramento aumenta. Lofstrom e Raphael (2014) concluem na
mesma direção de que a correlação entre crime e encarceramento diminui
conforme esta última aumenta, ou seja, o retorno marginal do encarceramento
é decrescente.

No entanto, mesmo com a redução da taxa de criminalidade experimen-
tada especialmente nos Estados Unidos na década de 1990 (BLUMSTEIN;
WALLMAN, 2006), as taxas de encarceramento continuaram a crescer na-
quele país em uma escala superior àquela motivada pela guerra contra o crime
(RAPHAEL; STOLL, 2014). Em São Paulo, a década de 2000 conheceu uma
queda acentuada nos crimes de homicídio. Tal redução ocorreu em 500 dos
645 municípios do estado e atingiu a taxa de 66, 7% (JUSTUS; KAHN; CER-
QUEIRA, 2016; MANSO, 2012). A despeito disso, as taxas de encarceramento
mantiveram-se em ascensão.

Lemgruber (2001) abordou também o tema da relação entre aprisiona-
mento e redução do crime para concluir que, mesmo quando se constata uma
redução da criminalidade devido ao aumento do número de presos, o custo-
benefício é muito baixo para compensar o investimento. Dois outros estudos
brasileiros, um deles produzido por Nadanovsky (2009) e o outro por Jr et al.
(2014) trabalharam a relação entre taxa de encarceramento e homicídios. Ambos
concluíram no sentido de que o aumento nas taxas de encarceramento tem um
efeito dissuasivo na prática de homicídios.

Quanto ao trabalho de Jr et al. (2014), este usou dados do Depen anteri-
ores a 2007, o que, ao nosso ver, compromete os resultados da análise porque
vários estados não informaram os números do encarceramento e há muitos
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erros nos números informados. É suficiente abrir as planilhas de cada estado
nos anos de 2005 e 2006, disponibilizadas no sítio de Depen, para constatar
tais imprecisões e subnotificações.

Peres et al. (2011) observa que o aumento do encarceramento em São
Paulo é constante desde 1996, anterior à queda de homicídios em São Paulo,
o que tornaria plausível o seu efeito para a redução nos homicídios. Segundo
os autores, entre 1996 e 2001, o aumento na taxa de aprisionamento foi de
39,8%, sendo que, entre 2001 e 2008, foi da ordem de 35,7%. Ao reconhecer
a contribuição de Nadanovsky (2009) sobre o efeito do encarceramento na
redução dos homicídios, os autores citados apontam que Nadanovsky (2009)
não considerou hipóteses alternativas ou considerou homicídios específicos
por tipo de arma, idade, sexo e tampouco incluiu em sua análise variáveis
de controle. Os autores concluem no sentido de que não é possível sustentar
conclusões definitivas do efeito positivo do encarceramento sobre a redução de
homicídios.

2.2.3 O encarceramento como variável dependente: especifica-

ção do modelo

Quanto aos fatores que determinam o encarceramento, a literatura tem
utilizado tanto elementos econômicos, quanto sociodemográficos e ideológicos.
Observe-se que mesmo classificadas em grupos distintos, pressupõe-se que
a variável ideológica partido do governador interage com a variável econômica
gastos públicos, vez que as preferências alocativas de um governo ao longo dos
anos possivelmente refletem a ideologia partidária (REZENDE, 1997; ARVATE;
AVELINO; LUCINDA, 2008). A seguir passamos a analisar cada um desses
grupos de variáveis e sua relação com as taxas de encarceramento.

2.2.3.1 Variáveis econômicas

A hipótese de que as taxas de encarceramento dependem da opção dos
governos estaduais em priorizar o aparato repressor em desfavor de políticas
de redução da desigualdade e de bem-estar social foi operacionalizada nas
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preferências alocativas dos governos estaduais, ou seja, na proporção de gastos
com o sistema de justiça, de segurança e penitenciário e na proporção de gastos
sociais com saúde, educação, assistência social e habitação em relação ao
total das despesas orçamentárias empenhadas por função. Os dados foram
obtidos dos relatórios fornecidos pelos estados ao Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) da Secretaria do
Tesouro Nacional.

Além disso, foram incluídos a taxa de desemprego e o índice de GINI,
o qual mede o nível de desigualdade. O pressuposto para a inclusão dessas
variáveis é a hipótese de que, quanto maior a taxa de desemprego e maior a
desigualdade, maiores as taxas de encarceramento.

2.2.3.2 Variáveis sociodemográficas

Seguindo a literatura sobre o tema, optamos por incluir como variáveis
a criminalidade. Arvanites e Asher (1998) estudaram os efeitos das taxas de
criminalidade assim como das desigualdades econômicas e raciais nos Estados
Unidos sobre o encarceramento, para concluir que crime constitui o principal
fator, enquanto que a renda tem parcial efeito e não foi encontrado efeito direto de
raça/cor sobre o encarceramento. Por sua vez, Raphael e Stoll (2014) concluíram
de suas pesquisas que as pessoas de baixa escolaridade, pessoas do sexo
masculino e minorias raciais estão sobre representadas nas prisões.

Western, Kleykamp e Rosenfeld (2006) publicaram artigo em que relacio-
nam o aumento da população masculina presa com a crescente desigualdade
econômica nos anos de 1980 e 1990. A análise examinou detalhadamente o
admissão prisional anual por idade, educação e raça. A conclusão foi de que
o crescimento significativo na desigualdade em educação teve impacto no au-
mento do encarceramento. Igualmente, identificaram uma correlação negativa
entre emprego e salário nas taxas de encarceramento entre negros naquele
país.

A literatura brasileira que busca explicar a escalada nas taxas de en-
carceramento a situa no contexto das transformações e dinâmicas sociais,
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entremeadas por eventos críticos que as impulsionaram. Autores como Massaro
(2011) destacam o processo de encarceramento em massa como estratégia de
controle das classes mais baixas, entendidas pelas elites como “classes perigo-
sas”. Por sua vez, Barros (2012), partindo para uma análise das consequências
e efeitos do encarceramento massivo e menos dos seus aspectos ideológicos,
conclui pela ausência de projetos no campo das políticas penitenciárias.

Seguindo a mesma opção de outros autores (GREENBERG; WEST,
2001), foi inserida uma variável sobre as taxas de criminalidade, neste caso,
homicídios. O pressuposto é de que estados com altas taxas de criminalidade
tendem a fazer maior uso da prisão. A escolha das taxas de homicídio se deu
porque, dos dados existentes sobre criminalidade, essas são as mais confiáveis.
Ainda assim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em seus anuários, tem
classificado os estados em três ou quatro grupos, a depender do ano, com base
na confiabilidade dos dados.

Na linha de outros trabalhos,(TRAVIS; WESTERN; REDBURN, 2014),
entendemos necessário incluir variável sobre raça/cor predominante em deter-
minado estado. Geralmente isso é feito na forma de proporção de brancos em
relação a outros grupos (pretos, pardos e indígenas). No entanto, ao estudar as
diferentes formas de operacionalizar esta variável, duas possibilidades surgiram.
Uma delas seria usar os dados do senso e da PNAD do IBGE ou identificar
a participação por cor e raça nos cargos públicos de direção em cada estado.
Obtivemos tanto os dados da relação anual de informações sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho, quanto os dados sobre juízes do censo do CNJ.

Outra opção seria usar as diferentes participações raciais entre os esta-
dos na composição da magistratura. Esta opção nos pareceu mais adequada,
pois esses dados concretizam melhor a hipótese de que quanto mais homo-
gênea em termos raciais for a elite, maiores as taxas de encarceramento dos
grupos minoritários. Minorias entendidas não numericamente, mas como aque-
les grupos com menos posições de poder na sociedade, neste caso, no sistema
de justiça.
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2.2.3.3 Variáveis ideológicas

Vários autores (RAPHAEL, 2014; GREENBERG; WEST, 2001) optam
por inserir uma variável indicando diferenças ideológicas entre as unidades
(estados, condados, países), assumindo que conservadores são mais punitivos
que liberais. Optou-se por inserir uma variável sobre identificação ideológica,
entendida como como a auto-localização no contínuo direita-esquerda.

Segundo Singer (1998, p.43), "a identificação ideológica é a adesão a
uma posição no contínuo esquerda-direita ou liberal-conservador que, mesmo
sendo difusa, isto é, cognitivamente desestruturada, sinaliza uma orientação
política geral do eleitor". Segundo o mesmo autor, a identificação ideológica pode
ser vista como uma predisposição de longo prazo e opera como um valor central
na escolha de um presidente. No mesmo sentido, Carreirão (2002) conclui que
há um componente ideológico na escolha no modelo que pretenda compreender
o comportamento político.

O Latinobarômetro inclui entre as perguntas de seu questionário a identi-
ficação ideológica da pessoa, pela qual se escolhe um número de uma escala
que varia de um a dez. Sendo um e dois claramente de esquerda e nove e
dez claramente de direita. Preferimos não utilizar esses dados porque o Latino-
barômetro utiliza apenas um item de escala Likert para medir a identificação
ideológica, quando a literatura orienta para ao menos cinco itens para formar
uma escala como esta Likert (1932).

Para a construção da variável ideológica partidária, obteve-se junto ao
Tribunal Superior Eleitoral os partidos dos governadores nos dois períodos que
compreendem essa pesquisa, ou seja, 2007 a 2010, 2011 a 2014. A literatura
geralmente classifica os partidos, conforme a ideologia, em cinco ou sete pontos,
sendo um extrema esquerda e sete extrema direita (TAROUCO; MADEIRA,
2015). Por razões metodológicas (ARVATE; AVELINO; LUCINDA, 2008), opta-
mos por dicotomizar os partidos entre esquerda e direita. Sendo que os partidos
do Centro, PSDB e PMDB foram posicionados à direita.

A ideologia também pode ser medida nas opções políticos criminais,
o que pode ser identificado tanto a legislação penal quanto na política de
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repressão às drogas. Acontece que, mesmo sendo o Brasil uma federação, assim
como México, Argentina e Estados Unidos, diferentemente desses países a
política criminal e penitenciária brasileira, ao menos do ponto de vista normativo-
legislativo, é estabelecida em âmbito nacional a partir do Ministério da Justiça
e do Congresso Nacional. Isso dificulta inserir numa análise comparada entre
estados tomando em conta a política criminal expressada na legislação penal.

Na linha de Raphael e Stoll (2014), optamos por incluir o percentual de
encarceramento sobre drogas como proxy para a política punitiva do estado.
Raphael e Stoll (2014) estimaram que entre 1984 e 2004, políticas de drogas
mais severas contribuíram para um quinto do crescimento da população prisional
estadual nos EUA e cerca de metade do crescimento da população prisional
nas prisões federais. Isso está com consonância com a variação das taxas de
encarceramento por drogas tanto nos anos objeto deste estudo, quanto entre os
estados. Em alguns estados, o encarceramento não passa de 10%, em outros
chega a 40% do total da população presa. Até 2006, o percentual de presos por
drogas no Brasil não passava de 10%.

2.3 Limitações em relação aos dados

Não foi possível obter informações sobre taxa de encarceramento anteri-
ores a 2007. O Depen começou a coletar dados penitenciários dos estados a
partir de 2005 e nos dois primeiros anos, muitos dados foram mal preenchidos
e estiveram faltantes, de modo que qualquer análise que considere os anos
anteriores a 2007 estará utilizando dados subnotificados. Mesmo após 2007,
alguns estados, e.g., Rio de Janeiro e Ceará, não forneceram dados sobre o
número de presos para alguns crimes e, no caso do Rio de Janeiro, este estado
em alguns anos nem sequer forneceu seus números. Em alguns casos, há
discrepâncias tão grandes nos números de um ano ou de um semestre para
outro, que pairam dúvidas sobre verosssimilhança dos dados.

Acontece que o processo de encarceramento em massa pelo qual pas-
sam alguns estados brasileiros teve início na década de 1990 (PASTANA, 2007),
de modo que, ante a ausência dos números desse período, dificilmente tere-
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mos condições de analisar, do ponto de vista quantitativo, o que disparou o
encarceramento em massa.

Quanto às variáveis independentes, os dados obtidos do Tesouro Nacio-
nal sobre as despesas públicas não estão desagregados suficientemente para
permitir separar no sistema de justiça o que foi gasto com defensoria pública ou
outras despesas que não contribuem com a persecução criminal. Ao escrutinar
os dados sobre encarceramento desagregados por crime, é fácil ver que há
significativas discrepâncias nas informações sobre presos por tráfico de drogas,
e.g., o Rio Grande do Sul mantêm uma média de 8500 presos por drogas nos
últimos anos, mas somente em 2013, esse número salta para 13000. Situação
similar ocorre com o dados do Ceará e do Rio de Janeiro, Pará e Minas Gerais.

Por fim, preferimos limitar a coleta de dados sobre criminalidade aos
homicídios compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)
porque os demais dados não são confiáveis. Assim mesmo, o FBSP classifica
os estados em três grupos segundo à qualidade dos dados sobre homicídio.

2.4 Considerações sobre o método

O estudo consiste de duas etapas, uma exploratória e outra inferencial.
Na primeira etapa, faz-se uso de técnica de análise de componentes principais,
ACP ou PCA, na sigla em inglês, para visualizar a relação entre as variáveis. PCA
é uma técnica de análise multivariada de uma tabela de dados em que as obser-
vações são descritas por uma série de variáveis quantitativas correlacionadas
(ABDI; WILLIAMS, 2010; HUSSON; LÊ; PAGÈS, 2010).

Seu objetivo é extrair informações importantes da tabela e representá-las
em novo conjunto de variáveis dispostas ortogonalmene, ou seja, não correlaci-
onadas entre si. Essa transformação das variáveis em componentes principais
ocorre de modo que o primeiro componente explica a maior variância dos dados.
Tanto as variáveis quanto as observações individuais podem ser projetadas num
mapa conhecido como biplot, o qual revela padrões de similaridades entre as
variáveis e as observações.
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PCA é geralmente utilizada como técnica de redução de dimensionali-
dade, ou seja, diante de um grande número de variáveis correlacionadas entre
si, busca-se reduzi-las a um menor número de componentes, não correlacio-
nados entre si, e que explicam parte significativa da variação. Nosso objetivo
aqui é, na verdade, utilizar PCA para visualizar a disposição das variáveis num
biplot a fim de identificar geograficamente a relação entre, de um lado, taxa de
encarceramento e percentual de presos provisórios e, de outro, investimento em
justiça, investimento em segurança e as demais variáveis quantitativas.

Para efeitos de melhor visualização, serão somente utilizados os dados
de 2014, vez que os resultados são similares para os dados de todos os anos.
As variáveis utilizadas para a análise de componentes principais foram os gastos
com o Judiciário, gastos com as funções de segurança pública, percentual
de votos no PSDB (em oposição ao PT), percentual de presos provisórios,
percentual de mulheres presas. Para assegurar melhor performance na análise,
os dados foram preprocessados usando transformação Box-Cox e normalização.

Uma vez realizada a análise exploratória, passa-se à análise de regressão
linear com dados em painel. Dados em painel, também conhecidos como dados
longitudinais, são dados em que múltiplos casos (países, estados, pessoas,
empresas etc) são observados ao longo do tempo, como se pode observar
da figura 3 abaixo. Dois modelos foram rodados, um com efeitos fixos e outro
com efeitos aleatórios. A diferença básica entre os dois modelos é que se as
particularidades não observadas dos estados, tais como o tamanho do estado,
as quais são constantes ao longo dos anos, estão correlacionadas com as
variáveis explicativas, a abordagem de efeitos fixos é mais apropriada porque
as dummies dos estados absorvem tais particularidades.

Por outro lado, se a heterogeneidade individual não está correlacionada
com as variáveis explicativas, o modelo a ser utilizado é o de efeitos aleatórios.
Foi utilizado o programa de análise estatística R. Para fins de replicabilidade,
segue no no rodapé6 o link para acesso à tese a todos os scripts pelo qual
se pode acessar os dados e rodar tanto as estatísticas descritivas quanto a
regressão com dados em painel.
6 https://github.com/jjesusfilho/tese
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2.5 Análise Exploratória

Os mapas (Figura 7) mostram o encarceramento (por cem mil habitantes)
nos estados brasileiros sob três diferentes aspectos: taxa de encarceramento,
percentual de presos provisórios e percentual de mulheres presas.

Os estados foram agrupados segundo a técnica k-means, a qual permite
uma melhor classificação dos grupos conforme suas proximidades em termos
de média. Numa primeira aproximação visual, é possível verificar que o grupo
de estados que apresenta alta taxa de encarceramento, em contraste, possui
um percentual moderado de presos provisórios. Esses são os estados de São
Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Por outro lado, estados com baixo
número relativo de presos, como Bahia, Piauí, Maranhão, Amazonas, Amapá,
Mato Grosso e Pará, comportam um alto percentual de presos provisórios.

Quanto ao aspecto ideológico, aqui operacionalizado em uma tendência a
votar na eleições governamentais em partidos da direito ou da esquerda, os elei-
tores dos estados com maiores taxas de encarceramento votaram maiormente
na direita no segundo turno das eleições estaduais desde 2002.

2.5.1 Visualização por meio da Análise de Componente Principal

e biplot

Para a visualização no Biplot foram tomados somente os dados de 2014,
vez que não há diferenças significativas nas correlações entre variáveis quando
considerada a base completa ou somente a do ano de 2014. A visualização
com dados de todos os anos deixa gráfico poluído sem oferecer diferença
relevante para fins de análise exploratória. Além disso, tomaram-se em conta
somente a relação entre as variáveis econômicas, as taxas de encarceramento
e o percentual de presos provisórios. As demais variáveis apenas ingressam no
modelo de regressão para controle das variáveis econômicas.

O biplot, Figura 8, consiste num mapa em que estão representados
tanto as variáveis quanto os estados. Apenas os componentes um e dois, que
representam 57% da variância, estão representados visualmente no biplot. O
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Figura 7 – Mapas do Brasil segundo a taxa de encarceramento, o percentual de
presos provisórios, o PIB per capita e o partido do governador
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eixo horizontal é o componente um e o eixo vertical é o componente dois. As
variáveis são representadas pelas setas.

Figura 8 – Mapa das variáveis e observações
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2.5.2 Interpretação do gráfico

O biplot é algo similar ao gráfico de dispersão, porém multivariado. O
comprimento das flechas indica quão bem a variável está projetada no plano de
dois componentes. A proximidade da variável a um eixo indica sua correlação
com aquele eixo. Igualmente, a proximidade de uma variável a outra, ângulo
menor que 90 graus, indica correlação positiva, ao passo que sua oposição,
ângulo entre 90 e 180 graus, indica correlação negativa.

A ortogonalidade, 90 graus, das variáveis indica ausência de correlação.
Por exemplo, aparentemente a proporção de gastos com funções sociais parece
pouco relacionada com as taxas de encarceramento, visto sua aparente orto-
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gonalidade. Ao passo que o percentual de presos provisórios parece estar em
relação de oposição, correlação negativa com as taxas de encarceramento. Os
estados se agrupam conforme sua proximidade a uma variável. É fácil ver que
São Paulo, Roraima, Acre, Rondônia, Paraná e Santa Catarina mantêm uma
alta taxa de encarceramento, enquanto que os estados do Nordeste mantêm
uma baixa taxa de encarceramento e um alto percentual de presos provisórios.

O biplot é útil para visualização e para o levantamento de hipóteses.
Para avaliar a influência de uma variável sobre a taxa de encarceramento é
necessário proceder à regressão, vez que esta permite verificar o efeito de
uma variável independente sobre a dependente, mantendo as demais variáveis
independentes constantes, ceteris paribus.

2.6 Modelo de Regressão Linear com dados em pai-

nel para as taxas de encarceramento

Para a análise inferencial foram rodados modelos de regressão linear
com dados em painel ou longitudinais, ou seja, dados cujas observações variam
no tempo e no espaço. Nossos dados variam no tempo: de 2007 a 2014, e no
espaço: unidades federativas. Há uma série de vantagens na utilização de dados
em painel. Uma das mais importantes é a possibilidade de eliminar o efeito de
variáveis não observadas, mas que são constantes no tempo (STOCK; WATSON,
2011), assumindo que elas foram absorvidas pelas unidades de análise, no
nosso caso, as unidades federativas. Por exemplo, de acordo com o presente
estudo, possíveis diferenças culturais sobre a melhor forma de resposta ao
crime já estão absorvidas pelas dummies dos estados. Além disso, dados em
painel permitem melhor acurácia na inferência dos parâmetros, vez que confere
ao pesquisador um maior número de observações, aumentando os graus de
liberdade e reduzindo a colinearidade entre as variáveis explicativas(HSIAO,
2014).

Sete modelos foram rodados. Os dois primeiros são respecivamente
com efeitos fixos e efeitos aleatórios incluindo todas as variáveis explicativas. O
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terceiro e o quarto excluem as variáveis GINI e Desemprego. O quinto e o sexto
consideram a autocorrelação espacial e o sétimo a autocorrelação temporal.

O estimador de efeitos fixos ou whitin considera a variação no tempo de
cada unidade (estado) e, por sua vez, permite que os efeitos específicos de uma
delas, que não variam no tempo, sejam absorvidos pelas dummies dos estados.
Esse estimador assume que tais fatores estão correlacionados com as demais
variáveis. A limitação é que fatores invariantes no tempo, tais como ideologia,
são ignoradas pelo modelo.

O segundo estimador considerado será o de efeitos aleatórios, o qual
assume que as especificidades de cada estado não estão correlacionadas com
os demais regressores (LOUREIRO; COSTA, 2009; GREENE, 2010; WOOL-
DRIDGE, 2015). Acontece que, se o pressuposto de que as especificidades
não estão correlacionadas com as demais variáveis for violado, o estimador
de efeitos aleatórios mostra-se inconsistente. Já o estimador de efeitos fixos
não possui essa limitação. A vantagem do estimador de efeitos aleatórios é de
que, se conhecemos características dos estados que não variam no tempo, elas
podem ser introduzidas no modelo (CLARKE et al., 2010). Isso não pode ser
feito no estimador de efeitos fixos. Porém este último não sofre de inconsistência.
Assim, para testar se o modelo de efeitos aleatórios é apropriado, utilizaremos
um teste que verifica sua consistência em relação ao de efeitos fixos: teste de
Hausmann.

2.7 Regressão com dados em painel

Para a regressão com dados em painel, propomos em a seguinte fórmula
e respectivos modelos conforme propostos por Croissant e Millo (2008) e Millo e
Piras (2012). O primeiro modelo (mod1) utiliza todas as variáveis para efeitos
fixos. O segundo modelo (mod2) faz o mesmo para efeitos aleatórios. Do terceiro
modelo em diante, as variáveis gini e desem (desemprego) são excluídas. Os
modelos três (mod3) e quatro (mod4) são respectivamente com efeitos fixos
e com efeitos aleatórios, porém sem as variáveis mencionadas. Uma vez que
há autocorrelação espacial, ou seja, estados contíguos tendem a se comportar
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Quadro 2.1 – Variáveis utilizadas no modelo

Variável Descrição Sinal
esperado Hipótese teórica

taxaEnc

Taxa de
encarceramento

(presos por 100 mil
habitantes

Variável
Depen-
dente

Variável Dependente

perc.jus.seg
Percentual das

despesas com justiça
e segurança

Positivo

Quanto maior o investimento na
capacidade de

prender,processar e condenar,
maior a taxa de encarceramento

perc.social

Percentual das
despesas saúde,

educação,
assistência

social,emprego e
habitação

Negativo

Quanto menor o investimento
em políticas sociais, maior a
vulnerabilidade da população

pobre ao sistema penal

taxa.homicidio
Taxa de homicídios

por 100 mil
habitantes

Positivo
Maiores taxas de homicídio
elevam a pressão social por

mais encarceramento

desem Taxa de desemprego Positivo
Elevação de desemprego, maior
marginalização social e maior o

encarceramento

gini Coeficiente de Gini Positivo
Quanto maior a desigualdade

social, maior a pressão por
encarceramento de minorias

ideologia Ideologia partidadária Não se
aplica Não se aplica

ideo.dummy
Dummy ideologia

partidária (esquerda
direita)

Positivo-
direita

Partidos de direita tendem a
encarcerar mais
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis numéricas

Variável Variação Média Desvio
Padrão Mínimo Máximo

taxaEnc overal 231.62 128.69 12.12 1026.10
between 111.53 78.79 454.18

within 67.43 14.42 832.00
perc.jus.seg overal 15.3 3.81 4.74 27.94

between 3.00 10.23 24.53
within 2.42 5.34 23.98

perc.social overal 29.88 5.46 15.87 45.94
between 4.95 21.35 40.34

within 2.49 21.12 38.65
taxa.homicidio overal 27.65 11.82 0.97 66.20

between 10.66 11.53 55.35
within 5.48 3.44 55.25

desem overal 8.21 2.52 2.66 16.33
between 2.07 4.25 12.53

within 1.48 1.88 12.82
gini overal 0.54 0.04 0.42 0.67

between 0.03 0.46 0.61
within 0.03 0.47 0.67

juizes.brancos overal 76.27 13.27 52.60 97.90
between 13.50 52.60 97.90

within 0.00 76.27 76.27

de forma similar, optamos por rodar dois modelos, de efeitos fixos e de efeitos
aleatórios respectivamente, incluindo uma matriz de contiguidade dos estados
no modelo. Isso é possível por meio do pacote splm do R (MILLO; PIRAS,
2012). Por fim, o último modelo roda efeitos aleatórios com uma estrutura e
autocorrelação de ordem 1.

% formula=log(taxaEnc) ~ log(perc.jus.seg) + log(perc.social) +

% log(taxa.homicidio) + desem +

% gini + ideo.dummy + juizes.brancos

% Com os seguintes modelos:

% #Modelo de efeitos fixos:
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% mod1<-plm(formula=formula,data=base,index=c("sigla","ano")

% ,method="within")

% #Modelo de efeitos aleatórios:

% mod2<-plm(formula=formula,data=base,index=c("sigla","ano")

% ,method="random")

% #Modelo de efeitos fixos:

% mod3<-plm(formula=(update(formula,~.-gini-desem),data=base,

% index=c("sigla","ano"),method="within")

% #Modelo de efeitos aleatórios:

% mod4<-plm(formula=(update(formula,~.-gini-desem),data=base,

% index=c("sigla","ano"),method="random")

% #Modelo de efeitos fixos com dados em painel espaciais:

% mod5<-spml(formula=update((update(form4,~.-gini-desem),~.,

% -juizes.brancos),data=base,index=c("sigla","ano"),

% model="within",listw=s)

% #Modelo de efeitos fixos com dados em painel espaciais:

% mod6<-spgm(formula=(update(form4,~.-gini-desem),data=base,

% index=c("sigla","ano"),

% model="within",listw=s)

Algumas variáveis estavam com distribuição assimétrica e isso tornava
os resíduos heteroscedásticos. Por essa razão, optamos por usar o log conforme
indicado na fórmula. Um vez que o coeficiente de GINI e a taxa de desemprego
resultaram com sinais negativos, contrariamente ao esperado, optamos por
rodar alguns modelos sem essas duas variáveis. Os resultados estão dispostos
na Tabela 2

2.7.1 Diagnóstico dos modelos

A Tabela 3 mostra o resultados dos testes para verificação dos pressu-
postos. A interpretação de cada um dos testes consta da própria tabela. Como
há heterosquedacidade, reportamos erros robustos.
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Tabela 2 – Modelos de regressão com dados em painel

Mod1 Mod2 Mod3 Mod4 Mod5 Mod6 Mod7
log(perc.jus.seg) 0.21∗ 0.19∗ 0.23∗ 0.21∗ 0.22∗∗ 0.21∗∗ 0.22∗

(0.09) (0.09) (0.09) (0.09) (0.07) (0.08) (0.09)
log(perc.social) −0.25 −0.16 −0.27 −0.16 −0.01 0.03 −0.18

(0.18) (0.17) (0.19) (0.18) (0.14) (0.15) (0.18)
(logtaxa.homicidio) 0.21 0.16 0.05 0.02 0.03 0.02 0.02

(0.14) (0.12) (0.14) (0.12) (0.12) (0.11) (0.12)
log(drogasPerc) 0.03 0.04 0.04 0.05 −0.03 −0.03 0.05

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03)
gini −1.79∗∗∗−1.74∗∗∗

(0.35) (0.35)
desem −0.03∗∗ −0.02∗

(0.01) (0.01)
ideo.dummyE 0.00 0.00 0.01 0.01 0.05 0.05 0.01

(0.04) (0.04) (0.04) (0.04) (0.03) (0.03) (0.04)
juizes.brancos 0.01 0.01∗ 0.02∗ 0.01

(0.01) (0.01) (0.01) (0.01)
(Intercept) 5.16∗∗∗ 4.13∗∗∗ 3.49∗∗∗ 4.21∗∗∗

(0.92) (0.93) (0.87) (0.96)
R2 Full 0.92 0.91 0.91 0.89 0.90 0.13
R2 Proj 0.18 0.17 0.05 0.07
Adj. R2 0.03 0.14 -0.11 0.04
Num. obs. 216 216 216 216
logLik 34.69 3.66
AIC -49.38 14.68
BIC -15.62 51.45
Pseudo-R2M 0.15
Pseudo-R2C 0.98
∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05
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Tabela 3 – Teste de verificação de pressupostos para dados em painel

teste Fórmula Modelo Resul-
tado Interpretação

Hausmann ph-
test(Mod1,Mod2)

Mod1 vs
Mod2

P-valor=
3.668e-11

Efeitos aleatórios não
são consistentes

Hausmann ph-
test(Mod3,Mod4)

Mod3 vs
Mod4

P-valor=
0.2298

Efeitos aleatórios são
consistentes

Hausmann sph-
test(Mod5,Mod6)

Mod5 e
Mod6

P-valor=
0.8296

Efeitos aleatórios são
consistentes

Breush-Pagan para
efeitos fixos no tempo

plm-
test(Mod1,’time’,

type=’bp’)
Mod1 P-valor=

0.7508

Efeitos fixos no
tempo são

desnecessários

Breush-Pagan para
efeitos fixos no tempo

plm-
test(Mod3,’time’,type=’bp’)Mod3 P-valor=

0.7684

Efeitos fixos no
tempo são

desnecessários
Breush-

Pagan/Wooldrige
para correlação serial

pbgtest(Mod1) Mod1 P-valor=
1.486e-12

Apresenta correlação
serial no erro
idiossincrático

Breush-
Pagan/Wooldrige

para correlação serial
pbgtest(Mod2) Mod2 P-valor=

2.397e-11

Apresenta correlação
serial no erro
idiossincrático

Breush-
Pagan/Wooldrige

para correlação serial
pbgtest(Mod3) Mod3 P-valor=

3.061e-15

Apresenta correlação
serial no erro
idiossincrático

Breush-
Pagan/Wooldrige

para correlação serial
pbgtest(Mod4) Mod4 P-valor=

3.308e-13

Apresenta correlação
serial no erro
idiossincrático

Teste Dickey-Fuller – P-valor=
0.01

Série estacionária, ou
seja, sem tendência

Homosquedacidade pbtest(Mod2) Mod1 ou
Mod2

P-valor=
0.0004742

Presença de
heterosquedacidade

Homosquedacidade pbtest(Mod4) Mod3 ou
Mod4

P-valor=
0.0001111

Presença de
heterosquedacidade
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2.7.2 Interpretação dos resultados

De acordo com os resultados, em todos os modelos há um significativo
efeito do investimento no sistema de persecução penal sobre as taxas de
encarceramento (perc.jus.seg). Uma vez que foi usado log tanto nas variáveis
independentes quanto nas variáveis dependentes, interpreta-se que 1% (um)
porcento na variação dos gastos com justiça e segurança importariam em
0,21%, na média dos modelos, na variação das taxas de encarceramento. Essa
variação é modesta, mas indica que efetivamente as taxas de encarceramento
são afetadas pelo investimento no sistema repressivo. A despeito de não ser
significativo, o sinal dos gastos com políticas sociais é negativo, indicando aquilo
que vimos no Figura 8, no sentido de que as taxas de encarceramento estão
relacionadas com a falta de priorização em gastos sociais em favor de gastos
com repressão.

Mas isso não significa que quanto menores os gastos sociais, maiores as
taxas de encarceramento. Ao nosso ver, há apenas uma relação de priorização
aqui. Isso se confirma pelos resultados com desemprego e o índice de Gini.
O índice de Gini apareceu significativo no sentido oposto ao que geralmente
se espera, ou seja, quanto maior a desigualdade social, maior a pressão por
encarceramento. Na verdade, os resultados indicam que quanto maior a desi-
gualdade, menores as taxas de encarceramento. Isso pode ser explicado por
outra ordem de raciocínio. Provavelmente, as taxas de encarceramento são
maiores nos estados mais ricos e que apresentam menores índices de Gini
justamente devido ao grau de desenvolvimento econômico.

Aparentemente, esses resultados sugerem que há uma relação entre
desenvolvimento econômico, que não se confunde com desenvolvimento civili-
zatório, e taxas de encarceramento. Nesse sentido, o Brasil está muito próximo
dos Estados Unidos e da Rússia, com altas taxas de encarceramento, e distante
de países escandinávicos, onde o desenvolvimento econômico acompanha o
desenvolvimento civilizatório. Estados pobres não investem no encarceramento
porque isso tem um custo alto. No entanto, é possível prever, segundo essa
linha de raciocínio, que futuramente estados do Nordeste, na medida em que
desenvolvam economicamente, elevem o encarceramento. Por outro lado, ob-
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servamos atualmente que há países desenvolvidos economicamente, mas que
superaram a lógica do encarceramento e apostam em alternativas à prisão e na
justiça restaurativa, tais como Holanda e Noruega.

Em relevante artigo, Deady (2014) resume os fatores, apontados por
especialistas, que têm conduzido países como os Estados Unidos, incluímos
aqui o Brasil, a manter altas taxas de encarceramento. Entre as razões estão
as penas obrigatórias, tais como aquelas previstas na lei dos crimes hediondos,
longos anos de guerra às drogas, altas taxas de criminalidade, um sistema de
justiça criminal altamente politizado e falta de uma rede social segura, assim
como, a reincidência. A autora estende a análise para comparar os Estados
Unidos com países escandinávicos. Segundo ela, nestes últimos, o uso da
prisão é menos frequente e, ainda assim, quando usada, os tempos são curtos.
Há também extensivo uso de meios de cumprimento de pena em liberdade,
como probation, prestação de serviços à comunidade.

Se associarmos essas conclusões da autora com os resultados do pre-
sente trabalho, é possível sugerir que os países, e estados brasileiros, podem
ser classificados em três estágios de resposta ao crime. Um primeiro em que a
informalidade e, em certa medida, o arbítrio, predominam na resposta ao crime.
Isso é possível observar em alguns estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí
e Bahia, onde a estrutura da segurança e da justiça é insuficiente e há pouca
institucionalidade. Isso explicaria os altos percentuais de presos provisórios
nesses estados, mesmo que ostentem baixíssimas taxas de encarceramento.
Isso explicaria as frequentes ocorrências de linchamento (embora não tenhamos
dados seguros sobre isso).

Num segundo estágio estão estados em que a superação do arbítrio
se dá pelo investimento massivo na Justiça e na segurança, como ocorre em
vários estados Brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais e, principalmente,
Pernambuco, onde, neste último caso, o Pacto pela Vida tem resultado em altas
taxas de encarceramento. A política de guerras às drogas provavelmente foi um
motivador deste investimento massivo em segurança e justiça, mas isso não
ficou evidenciado nos resultados. O número de anos é muito pequeno, o que
afeta significativamente a análise, já que a política de guerra às drogas nasceu
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muito antes do período analisado. Nesses estados, ou países, o uso intensivo
da prisão exclui praticamente todas as demais formas de resposta ao crime,
tanto as menos eficientes e cruéis, como a justiça das massas, quanto as mais
sofisticadas, como as medidas de cumprimento de pena em meio aberto.

Por fim, haveria um terceiro grupo de países, nos quais o uso de formas
mais efetivas, menos custosas e menos violentas de resposta ao crime tomam
lugar, tais como mecanismos de justiça restaurativa e o cumprimento de medidas
penais em meio aberto. Os países escandinávicos são exemplos desses locais
onde a prisão como principal resposta ao crime ficou no passado.

Com relação às diferenças entre os estados brasileiros, elas levantam
o debate, já mencionado acima, do velho argumento iluminista de que prisão
uniformiza a resposta ao crime e reduz o espaço para o arbítrio, ou seja, ela
impede opções extremas como o linchamento ou mesmo a ausência de resposta
social ou do Estado.

No entanto, quando observamos a correlação entre taxa de encarcera-
mento e criminalidade no Brasil, esta não nos autoriza a inferências confiáveis,
ou seja, mesmo após quase dois séculos de existência da prisão, não é possível
afirmar que o aumento do encarceramento afeta ou é afetado pela criminalidade,
impõe-se questionar quais as razões do crescimento do aprisionamento em
algumas regiões do país.

Uma possível resposta é que a existência da prisão funda-se mais numa
orientação política de autoridades públicas socialmente legitimadas para investir
no encarceramento, independentemente da real capacidade desta instituição
de reduzir o crime. Pressões de audiências sociais, especialmente da mídia,
por respostas enérgicas a crimes de rua (roubo, furto, receptação, tráfico de
drogas) e homicídios em face da disseminação da sensação de insegurança
possivelmente figuram como importante fator no maior ou menor investimento
em segurança e em justiça. A prisão parece ser mais bem uma instituição social
catalizadora de insatisfações sociais com relação à segurança pública, mas
resta inconclusiva qualquer declaração acerca de sua capacidade de reduzir a
criminalidade.
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Os resultados revelam que a aposta na repressão tem papel decisivo
como instrumento do Estado Penal. A crítica ao encarceramento em massa
geralmente aponta como suas causas a aposta nos aparatos da segurança
e do sistema penitenciário. No entanto, a participação do sistema de justiça,
especialmente do Judiciário, nas taxas de encarceramento é possivelmente a
mais efetiva, mas negligenciada. Quando recordamos que é este quem detêm o
controle tanto do ingresso de novos presos quanto da saída desses do sistema
prisional, os resultados aqui apresentados fazem pleno sentido e conduzem o
problema do encarceramento para uma nova direção. O Judiciário tem um papel
decisivo no encarceramento e os governos conservadores perceberam isso.

O fortalecimento do Judiciário como instrumento da política punitiva tem
dado a tônica do encarceramento em massa. O encarceramento em massa
não é somente um problema de segurança, mas também um problema de jus-
tiça. A polícia cumpre eficazmente o seu papel seletivo-repressor, o perfil da
população presa é formado maioritariamente por jovens, negros, provenientes
da periferia dos grandes centros urbanos, pouco alfabetizados e perpetradores
da criminalidade de massa, trabalhadores do mercado informa (SINHORETTO;
SILVESTRE; MELO, 2013). São trabalhadores do mercado informal e precari-
zado, que praticam a criminalidade de rua, roubo, furto e tráfico no varejo, para
atender a necessidades básicas não supridas por políticas sociais.

No entanto, ao contrário de assumir uma postura garantista contra a
seletividade da segurança pública, o Judiciário atua em favor do agravamento
da política punitiva por meio das conversões de prisões em flagrante em prisões
provisórias, baixa aplicação de alternativas penais e impondo obstáculos à
antecipação da liberdade, e.g, reduzindo o número de concessões de livramento
condicional, progressão de regime, indulto ou comutação de pena. A alocação
de recursos para equipar os aparatos da justiça e da segurança em detrimento
das políticas sociais faz parte das estratégias das políticas neoconservadoras
destinadas a controlar a miséria por meio da política penal (WACQUANT, 2001b;
KILDUFF, 2010).
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3 DIRETORES PRISIONAIS E SUA
PERCEPÇÃO SOBRE O SIS-
TEMA CARCERÁRIO

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada di-
retamente com os diretores das unidades prisionais por meio da aplicação de
um questionário e de entrevistas. A questão central do estudo com os diretores
foi identificar sua capacidade de gerir as unidades prisionais, especialmente no
que concerne ao controle da população carcerária, frente à atuação de diversos
outros autores que, legal ou extralegalmente, exercem poder sobre a população
carcerária.

É comum associar à administração penitenciária a responsabilidade so-
bre a boa e a má gestão prisional, desconsiderando-se que sua capacidade
de controle sobre a população carcerária é limitada. As mazelas do sistema:
superpopulação, violação de direitos básicos como saúde, alimentação e inte-
gridade física, são impropriamente atribuídas exclusivamente às suas ações
ou inações. Diversos grupos exercem ingerência e controle sobre diferentes
aspectos da dinâmica prisional e sobre as condições de encarceramento, dentre
eles, a mídia, os sindicatos dos agentes penitenciários, as organizações não
governamentais, grupos religiosos, o Judiciário e as lideranças entre presos.

As ações dos dois últimos, Judiciário e lideranças internas entre presos,
impactam mais visivelmente e têm sido reconhecidos pela literatura como im-
portantes atores nas transformações institucionais (JAMES, 1983; ALPERT;
CROUCH; HUFF, 1984; MARTIN; EKLAND-OLSON, 1987). Ao Judiciário dedi-
camos um capítulo inteiro sobre sua participação na gestão prisional, de modo
que aqui não trataremos especificamente da atuação deste órgão, mas somente
de como a administração prisional se relaciona com ele. Quanto às lideranças
entre presos, faremos uma breve incursão sobre a atuação das lideranças inter-
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nas, antes de ingressarmos nos resultados da análise sobre os gestores das
unidades prisionais. Não está no escopo do presente trabalho detalhar aspec-
tos do nascimento, expansão e consolidação do PCC nas prisões paulistas.
Este trabalho já foi realizado com maior propriedade por Dias (2011b), Dias
(2014), e seguramente o leitor interessado obterá melhor proveito em obras
especializadas.

3.1 Facções e autogoverno

O autogoverno entre presos é uma realidade conhecida por pelo menos
dois séculos. Já na prisão de Walnut Street na Filadélfia, em 1893, presos
estabeleciam regras de convivência entre si, especialmente relativas à higiene,
com previsão de punições, dentre elas o ostracismo, para aqueles que não as
respeitassem (BAKER, 1964a).

Em estudo comparado, analisando a experiência de vários países, entre
eles o Brasil, a Bolívia, a Inglaterra e os países escandinávicos, David Skarbec
(2016) desenvolveu uma teoria de que presos criam governança extralegal
quando a governança oficial é insuficiente. Segundo ele, a governança extralegal
de presos é determinada por dois importantes fatores, sendo eles o tamanho e
a demografia da prisão, os quais engendram duas tipologias de autogoverno,
o descentralizado, caracterizado pela prática do ostracismo e o centralizado,
caracterizado pela formação de facções com lideranças internas. Segundo
o autor, as formas centralizadas de autogoverno prevalecem onde há baixa
qualidade do governo prisional oficial, ineficiência de gestão e escassez de
recursos.

A necessidade de preservar-se contra ataques e com isso reduzir a
vitimização, associada à demanda por atividade econômica no interior das pri-
sões, especialmente de artigos proibidos como álcool e drogas, impulsionariam
o surgimento de formas extralegais de governo. Por sua vez, o crescimento
de facções pode ser explicado, entre outras razões, por sua natureza secreta
(COMPTON; MEACHAM, 2016). Muitas gangues prisionais somente são publi-
camente reveladas quando eclodem as crises penitenciárias.
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Situação análoga aconteceu em São Paulo, nos anos 1990, mesmo sob
alertas de que o PCC estava crescendo à sombra da administração prisional, o
governo paulista recusava-se a reconhecê-lo, até irromper a megarrebelião de
2001, quando em 29 unidades prisionais do estado os presos rebelaram1. No
caso do PCC, o que permitiu o seu crescimento foi mais bem o não reconheci-
mento de sua existência pelo governo paulista, embora as evidências de sua
ação e expansão fossem já evidentes: foram registradas cerca de 56 rebeliões
na segunda metade da década de 1990 e uma série de fugas com a utilização
de armamento pesado (DIAS, 2014).

Um outro aspecto que permitiu o crescimento do PCC foi a conveniência
de sua existência num momento de crescimento vertiginoso da população
carcerária com significativa redução da proporção de agentes penitenciários em
relação a presos. Em conversas que mantínhamos com agentes penitenciários
no início da década de 2000, eles frequentemente afirmavam que sem o PCC
não teriam condições de controlar a população carcerária. Enquanto o PCC
não perpetrou ataques a agentes penitenciários, o que somente ocorreu na
megarrebelião de 2006, a convivência entre agentes penitenciários e lideranças
do PCC era de colaboração e não de conflito.

Com respeito à desproporção entre o número de agentes e de presos,
a Figura 9 mostra a evolução das taxas de encarceramento na Secretaria
de Administração Penitenciária, exclusivamente, ou seja, não inclui presos da
Secretaria de Segurança Pública. A Figura 10 mostra a relação preso servidor2

ao longo dos anos. A discrepância começa a se agravar no início da década de
2000, quando da primeira megarrebelião do PCC e alcança o pico entre 2006 e
2007, quando da segunda megarrebelião.

Tem sido aventada a omissão estatal ou o vácuo governamental (DIAS,
2011a; MOREIRA et al., 2012) como causa da emergência de autogoverno cen-
tralizado, mas esta permanece como tema controvertido. Para Skarbek (2016) o
vácuo de governo é necessário, mas não suficiente para permitir a emergência
1 O termo rebelião aqui é entendido como uma situação de desordem prisional provocada pela

ação de contestação de um coletivo de presos
2 Aqui estamos mencionado todos os servidores da SAP, se fôssemos manter somente os

agentes de custódia, essa proporção subiria para quase 9 presos para cada agente em 2017
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Figura 9 – Evolução da taxa de encarceramento por 100 mil habitantes na SAP -
não inclui SSP
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Fonte: SAP São Paulo, IBGE e SEADE

de instituições de governança extralegal centralizada. Se a governança oficial
é ausente, mas a comunidade pode contar com mecanismos descentralizados
menos onerosos, então mecanismos centralizados não irão emergir. Dentro de
uma perspectiva institucionalista, as pessoas somente impoõem mais regras
e recorrem a formas centralizadas quando os benefícios marginais superam o
custos marginais.

Sinhoretto, Silvestre e Melo (2013) argumentam no sentido de que a tese
do “vazio do Estado” não explica a emergência dos “coletivos de presos”, mas ao
contrário, o fenômeno surge do fortalecimento do poder punitivo estatal expres-
sado no aumento quantitativo de presos, na construção de presídios e na forma
como as instituições e atores estatais se relacionam com o encarceramento.

Narag e Jones (2017) afirmam que o modelo oficial de governo prisional
proíbe os presos de cooperar com a administração prisional. Para eles , todavia,
essa é uma realidade de países desenvolvidos, onde os governos podem prover
recursos suficientes, segurança e pessoal, mas em países em desenvolvimento,
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Figura 10 – Evolução da relação preso por agente penitenciário na SAP - não
inclui SSP
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tal como as Filipinas, caracterizados pela pobreza, pela corrupção e pelo baixo
provimento de recursos a unidades prisionais, as lideranças entre presos tendem
a partilhar o governo com os administradores prisionais. Segundo os autores,
mesmo que esse governo compartilhado tenha ocorrido em virtude da neces-
sidade, não de planejamento, esse sistema normaliza as condições sociais na
prisão.

Ainda sobre as Filipinas, Jones (2014) afirma que prisões superlotadas,
ultrapassadas e subfinanciadas tornam as funções essenciais de manter a
ordem prisional uma tarefa complexa e frequentemente problemática. Para
cumprir com esta missão fundamental, os gestores prisionais são forçados não
somente a comprometer a integridade prisional, mas também a transferir certos
aspectos de suas funções administrativas para líderes de facções.

Em virtude da escassez de recursos e dos altos níveis de corrupção,
os gestores prisionais são incapazes de prover satisfatoriamente segurança e
proteção aos presos. É portanto uma prática comum para as prisões filipinas
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serem operadas sob um sistema de governança compartilhada. Neste tipo
de arranjo institucional, as lideranças prisionais ajudam a manter o controle
interno e a proteção dos presos tanto quanto possível. A estabilidade do sistema
prisional filipino é bastante frágil, assim mesmo as facções internas atuam
rapidamente para restaurar a ordem quando situações de desordem ocorrem.

Ao analisar o autogoverno nos cárceres venezuelanos, Antillano (2016)
argumenta que esta ordem opera como um mecanismo de autorregulação,
prescrevendo pautas de condutas e normas que regulam as infrações dos
presos. Opera também como uma estrutura de autogoverno, preservando a
ordem interna, opondo-se a ameaças externas e provendo os meios necessários
para a vida coletiva, como uma forma de auto sustentação, mediante uma
economia que garante a subsistência e a coesão, a qual custeia o aparato de
mando e coerção.

Para o autor, mesmo sendo invisível, proscrito e em disputa com o con-
trole institucional, esta ordem carcerária pode ser analisada por suas relações de
analogia, complementariedade e comunicação com as instâncias estatais com
as quais se mantêm em conflito. A emergência desse autogoverno responderia
aos processos de exclusão massiva proporcionados pelo uso da prisão e pelo
acelerado incremento de sua população nos últimos anos, como também em
consequência da erosão da capacidade regulatória do Estado no interior das
unidades prisionais.

Diferentemente das Filipinas e da Venezuela, no Brasil houve iniciati-
vas de romper com a extralegalidade dos coletivos de presos e formalmente
reconhecer neles legitimidade para dialogar com a administração prisional suas
demandas. Em importante trabalho realizado por Goes (2009) menciona-se as
“comissões de solidariedade”, criadas em São Paulo em 1983 por iniciativa do
então Secretário de Justiça José Carlos Dias, durante o Governo Montoro, 1983
a 1987.

Por essas comissões, os representantes de presos eram eleitos por voto
secreto, o que elidia as possibilidades de submissão dos presos por lideran-
ças. Formas negociais de solução de conflito entre presos e a administração
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foram implementadas, gerando a redução da violência durante os momentos
reivindicatórios.

A experiência com as comissões de solidariedade sofreu ataques de
todas as ordens. Agentes penitenciários insatisfeitos com o rearranjo dos canais
de comunicação entre presos e administração passaram a boicotá-los e parte
da imprensa dirigiu constantes ataques ao Secretário de Justiça pela iniciativa.

Alvarez, Salla e Dias (2013) resgatam a experiência das comissões de
solidariedade para argumentar que, para além da repressão e violência estatal
contra a população presa, o não reconhecimento de instâncias de representação
entre presos e a obstrução de canais de comunicação com administração
geraram as condições para o PCC surgir e se expandir. Para esses autores, o
PCC se apropriou exitosamente do discurso da luta contra a opressão do Estado
da defesa de direitos. Após uma sequência de disputas violentas e fazendo uso
de uma rede de atividades ilegais, o PCC se consolidou como uma força social
e política no âmbito prisional.

Convive com a regulação formal uma gama de atividades lícitas e ilícitas,
uma rede de comunicação interna e externa, um conjunto informal de normas
e disciplinas, mantidos e controlados pelo PCC. Por outro lado, quem está
habituado com o cotidiano prisional3 sabe que o PCC não controla todos os
aspectos da vida dos presos. Ao contrário, há um autogoverno descentralizado
e difuso que sobrevive, por vezes desconhecido ou mesmo tolerado pelo PCC,
que existe enquanto microespaço de livre negociação e comunicação entre os
presos. Por exemplo, ao menos na unidade prisional que visitávamos até 2014,
o tráfico de drogas não era estritamente controlado pelo PCC. Cada presa podia
“livremente”4 vender drogas para as demais, desde fosse capaz de traficá-las
para o interior da unidade prisional por sua conta e risco.

Ademais, mesmo se consolidando como força capaz de impor sua von-
tade à massa carcerária e mesmo de pressionar a administração prisional
3 A autor desta tese visitou constantemente os presídios paulistas na condição de agente de

Pastoral Carcerária de 2003 a 2014
4 inserimos as aspas apenas para indicar que há variações entre as unidades prisionais.

Em alguns lugares, há restrições sobre quem pode comerciar drogas, mas é certo que, a
princípio, não é necessário ser membro ao PCC para comerciar drogas
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para a solução de suas demandas, o PCC não suprimiu as demais forças que
determinam a dinâmica carcerária. Ao longo da pesquisa verificamos que a
população prisional está submetida a três principais forças que funcionam como
vetores apontados para diferentes direções num mesmo campo. Sendo elas, a
administração prisional, o PCC e o Judiciário.

A administração prisional mantêm os poderes de autorizar a comunicação
com o exterior, de impedir fugas e rebeliões, de prover os serviços básicos e de
parcialmente manter a integridade física e mental dos internos5. Ela preserva
ainda alguns poderes disciplinares como a instauração de sindicâncias para
apurar faltas e aplicar sanções, bem como, o poder de transferir o presos para
unidades distantes como importantes instrumentos no controle da população
prisional.

O Judiciário mantêm o controle sobre o ingresso e o egresso dos presos.
Igualmente, cabe ao Judiciário todas as decisões que redundem na concessão
de benefícios e em homologar os atos administrativos que importem em san-
ções ou potenciais antecipações da liberdade aos presos. Sobre o Judiciário
dedicamos um capítulo específico. O restante do presente capítulo discorre
sobre a gestão das unidades prisionais a partir da atuação dos diretores das
unidades.

3.2 Referencial teórico

Para discutir o exercício do controle sobre a população carcerária, o
projeto se ancora teoricamente no debate, prolífico na literatura penitenciária
estadunidense dos últimos 60 anos, mas que não encontrou suficiente eco no
Brasil, em torno da melhor forma de atingir os objetivos mais comumente assina-
lados à administração prisional: segurança, disciplina, proteção dos indivíduos e
reintegração social.

De um lado, autores como Irwin (1987), Sykes (1958) e Cloward (1960)
5 Este papel é mais bem exercido para aqueles que se encontram sob medida de proteção. A

população presa geral, que se encontra no convívio, serve-se das lideranças das facções
para assegurar sua proteção
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abordaram as prisões desde uma perspectiva criminológica, destacando a figura
do preso e sua cooperação como aspectos chaves na manutenção da ordem,
de modo que a prisão vem a constituir-se de uma comunidade política. De outro,
autores como DiIulio (1990), Useem e Piehl (2006) e Wilson (1989) apostaram na
centralidade da figura do administrador prisional e sua capacidade de liderança.

Com efeito, enquanto para Sykes (1958), a desordem prisional resulta
da excessiva rigidez disciplinar e da remoção dos “real men” da liderança entre
os presos, para DiIulio (1990), a desordem é gerada pela reprodução na prisão
das experiências vividas nas ruas pelos presos, caracterizada por deficiências
administrativas e pela ausência de rigor disciplinar exercida pelo diretor prisional
sobre os presos. Esta questão permanece aberta e tanto uma quanto outra
posição tem encontrado apoio em pesquisas empíricas. Colvin (1992) analisou a
crise penitenciária no Novo México para concluir que o excesso de disciplina foi a
causa das rebeliões, enquanto que Useem e Piehl (2006) estudou várias prisões
nos EUA para concluir que a causa da crise com rebeliões foi a ruptura com
a ordem administrativa e que a ordem poderia ser estabelecida, sem conferir
poderes aos presos, desde que cumpridas certas condições para manter a
estabilidade.

Subjacente a este debate está a questão do que deve preponderar nas
relações entre gestores e presos, se a legitimidade daqueles perante estes
(SYKES, 1958; IRWIN, 1987) ou se a coerção, independentemente do reconhe-
cimento de parte dos presos da autoridade do administrador prisional, vez que,
segundo esta visão, os presos são indisciplinados e indispostos a seguir ordem
senão coercitivamente (DIIULIO, 1990; WILSON, 1989).

Posição intermediária foi assumida por Coyle (2002b), para o qual, a
administração prisional não é uma democracia, mas ela deve estar centrada no
reconhecimento do preso como sujeito de direitos. Para Griffin e Hepburn (2013)
e Hepburn (1985), as prisões se caracterizam por serem coercitivas, porém
com variações acerca do uso de mecanismos formais e informais de controle, a
depender de fatores como o tamanho e a composição da população prisional,
o nível de segurança da prisão e o ambiente prisional. Ou seja, conforme as
características prisionais, a coerção pode assumir aspectos negociais e dar
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lugar à informalidade.

Alguns autores exploraram os programas oferecidos no interior das pri-
sões como dispositivos de controle da população prisional. Colvin (1992) mostrou
que os incentivos concedidos por meio de programas educacionais e de trabalho
são poderosos instrumentos para levar os presos a se conformarem à disciplina
prisional. Brant (1994), ao estudar o trabalho do preso, verificou que ele tem
sido utilizado como mecanismo de coerção.

Com respeito a São Paulo, o trânsito entre o formal e informal na gestão
prisional se articula, no contexto atual, em face da capacidade de autogoverno
desenvolvida por grupos de presos, nomeadamente o PCC (Primeiro Comando
da Capital). Este grupo tem assumido alguns aspectos do controle sobre a
população carcerária e inclusive reivindicado a responsabilidade pela redução
da violência no interior das prisões (DIAS, 2011b).

Recorreu-se às contribuições sociológicas e criminológicas em torno
do controle, ordem e desordem nas prisões. Sobre as concepções político-
criminais dos diretores, os desenvolvimentos da teoria dos fins da penas foram
contemplados tanto no conjunto das teorias absolutas, quanto no das teorias
preventivas e da teoria funcionalista da Prevenção Geral.

As teorias absolutas assumem as formas de retribuição, compensação
ou expiação. As teorias preventivas articulam os fins da pena em quatro concei-
tos: prevenção geral positiva (magistério punitivo do estado); prevenção geral
negativa (intimidação social); prevenção especial positiva (ressocialização); e
prevenção especial negativa (incapacitação para o crime). Por sua vez, a teoria
funcionalista da prevenção geral foca na afirmação contrafática da vigência da
norma. Aqui há uma clara visão funcionalista de manutenção da ordem. Se o
crime ameaça o rompimento com a ordem, a pena reafirma a expectativa de
vigência da norma e da ordem. (PANTONI, 2008; ROXIN et al., 1998; DIAS,
1999).

Quanto à orientação dos diretores em relação aos presos e demais
grupos, buscamos em vários outros autores que já trabalharam com o tema,
tais como Alice Liebling (2007), Hepburn (1989) e Francis Cullen (1989). Para
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Liebling (LIEBLING, 2007), a cultura dos agentes prisionais varia consideravel-
mente de uma prisão para outra e essas variações impactam na qualidade de
vida dos presos. A diferença crucial entre prisões é justamente a maneira como
o poder é usado e como este é sentido (CREWE; LIEBLING; HULLEY, 2011).

Francis Cullen (1989) estudou o nível pelo qual agentes penitenciários
referendam a ressocialização, a punição ou a contenção. Ao contrário do modo
como o senso comum geralmente retrata esses agentes, as pesquisas têm
demonstrado que eles tendem a apoiar ideias reabilitadores e menos punitivas.
No entanto, no presente estudo os resultados parciais parecem dar suporte a
um quadro um pouco diferente. Eles parecem revelar que os diretores, ainda que
em menor grau, refletem as mesmas orientações contraditórias que a sociedade
em geral apresenta, ou seja, parece muito aquilo que David Garland chama de
política criminal esquizoide. Ora esses diretores manifestam-se refratários ao
punitivismo, ora caminham na direção do diálogo.

Isso não obstante, os diretores parecem atuar como burocratas no nível
de rua (ou burocratas de pavilhão prisional) (SHANNON; PAGE, 2014) na me-
dida em que eles assumem posição punitivista para aqueles que eles julgam
oferecerem risco à sociedade e mais condescendente para aqueles que eles
entendem que a prisão constitui uma medida muito severa, vez que o seu perfil
não parece oferecer risco à segurança da unidade.

3.3 Metodologia

Para uma primeira aproximação aos diretores das unidades prisionais
foi elaborado um questionário, o qual foi submetido e aprovado pelo Comitê da
Ética da Secretaria da Administração Penitenciária. O questionário foi elaborado
tendo dois objetivos. O primeiro deles foi entender como os diretores percebem
os demais atores do sistema prisional e como eles se relacionam com esses
atores. O intuito era identificar quais grupos ou atores estão em linha de atrito
ou de alinhamento com os diretores prisionais e buscar possíveis interpretações
para isso.

Assim, para avaliar a proximidade ou distanciamento dos diretores com os
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demais grupos, e.g. Defensoria Pública, Juízes, promotores, Funap, corregedo-
ria, presos, familiares, solicitamos que os diretores dessem notas a esses grupos
conforme a empatia ou conforme o nível de colaboração mútua. A análise das
respostas é eminentemente descritiva, pois queríamos classificar as relações
dos diretores com esses atores e tentar oferecer algumas pistas interpretativas.

O segundo objetivo foi identificar as orientações político-criminais bem
como as posturas desses diretores sobre sua autonomia de atuação. Para
contornar eventuais resistências dos diretores em responder ao questionário,
optamos por usar itens com categorias de respostas ordenadas, também conhe-
cidas como escala Likert (LIKERT, 1932) (e.g., discordo totalmente...concordo
totalmente).

A escala Likert é vastamente utilizada para medir personalidade, atitudes,
valores e afeto. Com base nesse modelo psicométrico, ao responder a um
ítem, cada pessoa seleciona a categoria de resposta que melhor expressa
sua opinião. Números inteiros crescentes (k=1,2,3, µ), onde µ é o número de
categorias respostas para o item i, são designados para sucessivas categorias,
a partir do pressuposto de que eles refletem aproximadamente a posição do
respondente sobre construtos latentes avaliados pela escala.

A opção pela escala Likert de sete pontos se deu após avaliarmos a
necessidade de aproximarmo-nos dos diretores sem perguntas diretas e sem
forçá-los a responder sim ou não sobre temas por vezes controversos ou que
pudessem posicioná-los em linha de atrito com outras instâncias de poder.

Assim, com a apoio no referencial teórico e no levantamento das ques-
tões fundamentais que giram em torno da questão prisional, elaboramos os
construtos ou fatores latentes. Esses fatores latentes foram: a) capacidade de
controle: concentrado, dividido ou impotente; b) orientação em relação aos pre-
sos: (disciplinar vs. dialogal), (proximidade vs. distanciamento); c) orientação
em relação aos agentes penitenciários: proximidade ou desconfiança; d) visão
político criminal (reintegradora vs. defesa social). Cada um desses fatores forma
uma escala operacionalizada em vários itens. De modo que só podemos afir-
mar que há uma orientação numa certa direção se as respostas a esses itens
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convergirem.

Essa prática é recomendada quando se busca medir conceitos menos
concretos, tais como, em nosso caso, a orientação político criminal ou a abor-
dagem adotada no trato com presos. Para verificar se os componentes da
escala estão correlacionados para formar variáveis latentes ou subjacentes,
utilizamos a técnica de análise fatorial confirmatória. Segundo Finch e French
(2015), análise fatorial é uma das técnicas estatísticas mais usadas em ciên-
cias comportamentais. Pesquisadores a utilizam para obter insights sobre uma
grande quantidade de construtos, tais como inteligência, personalidade, doenças
mentais, depressão e ansiedade, para citar algumas.

Nesse esquema, a variável latente (e.g, punitivismo) constitui o interesse
primário pesquisador, mas que não pode ser medida diretamente. No entanto,
teoriza-se que esta variável latente influencia indicadores observáveis (itens
numa escala de zero a sete), de modo que é possível entender propensões
dos atores numa determinada direção a partir desses indicadores (BEAUJEAN,
2014).

A despeito de a escala Likert ter sido aplicada a um conjunto grande de
questões, e.g., para saber a opinião sobre o agente penitenciário se converter
em força policial ou a opinião sobre a atuação dos agentes penitenciários, os
resultados foram utilizados maiormente na análise descritiva. A análise inferen-
cial foi dedicada somente a conhecer três aspectos importantes da atuação
dos diretores. Um deles refere-se à autonomia, o outro à proximidade em re-
lação aos presos e o terceiro a um aspecto mais político-criminal, relacionado
ao punitivismo desses agentes, ou seja, o quanto eles aderem ao discurso
punitivista.

Para cada um desses fatores (punitivismo, proximidade e autonomia),
foram elaborados indicadores operacionalizados em declarações. O pressuposto
é de que esses indicadores (ou variáveis observáveis) funcionem como uma
espécie de proxis de cada um desses fatores (ou variáveis latentes). Assim,
para saber se o diretor tem uma tendência punitivista, foram feitas as seguintes
declarações: “Os presos têm muitos direitos”, “A vida na prisão é muito fácil
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para os presos”, “Melhorar as condições das prisões torna os presos piores
para os agentes” e “Se os agentes penitenciários fossem policiais, os agentes e
diretores teriam mais autoridade sobre os presos”.

Diante dessas declarações, foi perguntado qual o nível de concordância,
numa escala de sete pontos, desde discordo totalmente até concordo totalmente.
Se as respostas a essas questões convergem, ou seja, não são contraditórias,
temos uma forte sugestão de que estamos efetivamente avaliando a orientação
político-criminal punitiva dos diretores.

Para entender o que explica as diferentes opiniões entre os diretores, foi
elaborado um modelo estrutural com variáveis explicativas com questões sobre
o sexo, a idade, o tempo de trabalho, a experiência como diretor e o nível de
segurança da unidade prisional. A Figura 26, conhecida como análise de trilha
(Path analysis), ilustra como foi desenhada a pesquisa. Do lado esquerdo estão
as variáveis explicativas (perfil dos diretores e perfil das unidades) com as setas
direcionadas para os fatores latentes (punitivismo, proximidade e autonomia),
as quais têm as setas direcionadas para os indicadores à direita. A direção das
setas indica a determinação de uma variável sobre a outra.

A análise de fatores latentes e a análise de trilha quando combinadas
podem ser incluídas no que a literatura psicométrica chama de Modelagem de
Equação Estrutural (Structural Equation Modeling ou SEM na sigla em inglês).
SEM é composta por dois modelos. O modelo estrutural, em que as variáveis in-
dependentes: idade, sexo, tempo de trabalho, experiência, explicam as variáveis
latentes (proximidade, autonomia e punitivos) e o modelo de mensuração, em
que as variáveis latentes mencionadas são medidas a partir de indicadores.

Respondido ao questionário, alguns diretores se ofereceram para con-
ceder entrevistas ao pesquisador. Para conduzir as entrevistas, foi elaborado
um formulário semiestruturado de perguntas, as quais foram utilizadas como
guia para as entrevistas com seis dos diretores. O roteiro de perguntas segue
no apêndice.

Por fim, algo digno de nota é que este capítulo também se oferece como
proposta metodológica para a construção de indicadores para uma avaliação
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sistêmica e estrutural do gestão prisional. Há uma pletora de órgãos respon-
sáveis pela supervisão do sistema prisional: juízes, promotores, defensores,
Departamento Penitenciário Nacional, Conselhos penitenciários nacional e esta-
dual, Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura, par citar alguns. No entanto,
na maioria das ocasiões, esses órgãos realizam um checklist, limitando-se a
identificar a existência ou não de um determinado serviço ou o cumprimento da
lei.

Um dos poucos esforços para criar um sistema de indicadores de avalia-
ção foi feito por CABRAL (2006), mas sua proposta não avançou. A presente
pesquisa retoma a ideia de se construir um sistema de indicadores para uma
avaliação sistêmica e estrutural da política penitenciária estadual. O modelo de
equação estrutural permite avaliar os vários aspectos do sistema prisional, por
exemplo, saúde, segurança, disciplina, assistência jurídica, a partir de um grande
conjunto de indicadores, os quais podem ser reduzidos a esses componentes e
apresentar resultados válidos, confiáveis e passíveis de generalização.

3.4 Respostas dos diretores - Análise descritiva

A partir daqui passamos à análise descritiva das respostas dos diretores.
Iniciamos com o perfil, seguindo para sua relação com os agentes penitenciários,
sua autonomia, relação com outros grupos tanto da administração prisional,
quanto externos. Terminamos esta seção com a orientação político-criminal
dos diretores, o que abre caminho para a próxima seção, que trata da análise
inferencial.

3.4.1 Perfil dos diretores

A carreira do servidor penitenciário é sui generis dentro do sistema de
justiça. O Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública são compostos
por servidores de carreira, os quais ingressam na mesma posição e iniciam
atuando em primeira instância. No caso do defensor público, este atuará em
primeira instância e segunda instância. A Polícia Militar possui uma divisão
secular entre praças e oficiais. A Polícia Civil possui uma divisão entre delegados
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e não-delegados. Diferentemente dessas carreiras, os agentes penitenciários
ingressam como agentes e permanecem como agentes. Todo diretor de unidade
prisional sabe que, a qualquer momento, poderá retornar ao serviço penitenciário
de custódia e escolta interna.

A Figura 11 mostra a idade dos diretores. A maior concentração está
entre trinta e cinco e cinquenta e cinco anos. Pouquíssimos são jovens, o que
contrasta com a idade dos presos, por exemplo, que varia entre 18 e 35 anos
de idade. A maioria também ingressou no serviço prisional há mais de 20 anos.
A Figura 12 mostra o número de diretoras em relação ao número de diretores.
Estes são cinco vezes mais.

Por sugestão do Comitê de Ética da Secretaria de Administração Pe-
nitenciária, foram retiradas as perguntas sobre a graduação dos diretores e
sobre a localização de sua unidade, se no interior ou na Capital, para evitar a
possibilidade de identificação. Essa exclusão de questões acabou prejudicando
a análise. Isso porque, durante as entrevistas, alguns manifestaram que somente
optaram por curso superior quando vislumbraram a possibilidade de se tornarem
diretores.

Quanto à nomeação para diretor, já houve tentativas de tornar objetivo o
processo de nomeação. No entanto, este permanece informal e baseado nas
relações pessoais estabelecidas entre agentes penitenciários e seus superiores
hierárquicos. A relação de confiança é crucial para a nomeação. Segundo um
dos diretores:

Fiquei em (unidade prisional) até o (ano), quando o excelen-
tíssimo (secretário) juntamente com o dr. (diretor de unidade)
solicitaram se eu pudesse contribuir na direção da unidade
prisional. Foi quando eu vim para cá e estou aqui até hoje.
Assumi aqui (data) e estamos exercendo este trabalho dentro
do possível (...). O (secretário) deve ter conversado com o (di-
retor) e assim eles queriam uma pessoa de confiança para tá
travando (nessa unidade prisional) e em conversa entre os dois
eles acharam por bem estar me convidando.

A Figura 13 mostra o tempo em anos desde que o diretor ingressou
no serviço prisional. A maioria dos respondentes está na SAP há mais de 20
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Figura 11 – Idade dos diretores
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Figura 12 – Sexo dos diretores
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anos. Ingressaram como agentes penitenciários e daí seguiram uma trajetória
de vários anos até se tornarem diretores. Para muitos a ascensão foi um tanto
acidental. Em dado momento, o diretor da unidade o convida a integrar sua
equipe de confiança, e.g. assistente, diretor de segurança ou outra diretoria e,
a partir daí, o cargo de diretor entra no radar de expectativas. Como a Lei de
Execução Penal exige curso superior para ser diretor, mencionando os cursos:

Art. 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento
deverá satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser portador de diploma de nível superior de Direito, ou
Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços
Sociais;

II - possuir experiência administrativa na área;

III - ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desem-
penho da função.

Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento,
ou nas proximidades, e dedicará tempo integral à sua função.

É comum encontrar diretores que fizeram um desses cursos mesmo
sem jamais ter exercido tal profissão. Aparentemente, somente ingressaram na
faculdade porque surgiu a possibilidade se tornarem diretores:

Eu sou formado em pedagogia pela Universidade Federal do
Mato Grosso. Formei em 1996 (. . . ). Eu já fiz essa faculdade,
eu era casado na época, não tinha condições de fazer uma
faculdade particular , então foi a faculdade que me ofereciam
o curso que eu conseguia fazer e que me desse chance de
crescer dentro do sistema.

3.4.2 Orientação político-criminal dos diretores

Para conhecer a orientação político-criminal dos diretores, elaboramos
declarações baseadas nas teorias dos fins da pena Figura 14. Os resultados
mostram que nenhuma postura político-criminal prepondera sobre as demais,
embora a prevenção especial positiva (ressocialização) e a prevenção geral
funcionalista (reforçar o respeito às leis) gozem de um pouco mais de aceitação.
Por outro lado, a visão de que sua missão é proteger a sociedade não é tão bem
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Figura 13 – Tempo em anos desde que o diretor ingressou no serviço prisional
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aceita, o que mostra uma tendência ao distanciamento de uma concepção de
segurança pública.

Combinadas com as questões relativas sobre identificação com a atuação
policial, nota-se que há um distanciamento da lógica da segurança pública.
Por outro lado, a identificação do diretor, e do agente penitenciário, com a
administração da justiça não foi confirmada. Isto é, no dilema entre se posicionar
como órgão de segurança pública ou como órgão do sistema de justiça, os
diretores não parecem ter elaborado qualquer reflexão a respeito. Com base
em suas respostas, a administração penitenciária parece estar numa zona
indefinida. Não é um órgão se segurança, não é um órgão da justiça, mas
absorve discursos de ambos os âmbitos:

Tanto a sociedade quanto uma boa parte dos servidores, eles
têm o diretor como a figura opressora, como a figura carrasca.
As visitas têm esse tipo de de. Eles acham que é dessa forma
porque eles não conhecem o meio carcerário. Eles vão pela
maneira que o preso passa. Então (..) aqui a gente tem uma
unidade que a gente cobra muito disciplina, cobra muito a rigor
esta questão da segurança e da disciplina.
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Figura 14 – Qual desses objetivos você considera mais importantes para a
administração prisional
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3.4.3 Limitações na gestão

A principal dificuldade relatada pelos diretores é o número de presos.
Para eles, há um excesso de presos e constantes inaugurações de unidades
prisionais para abrigar pessoas que, em princípio, não deveriam estar ali. Ao
afirmar que o problema está nas relações anteriores, conferir abaixo, esses
diretores indicam que problemas que deveriam ser tratados no âmbito das
políticas sociais, e.g., educação e assistência social, estão sendo tratados com
o aprisionamento. Isso pode ser denotado da seguinte fala, em que a falta de
informação foi chave para o aprisionamento:

Temos dificuldades em questão de presos, número de presos
(..). Este vai pegar dez papelotes de cocaína, vai misturar, vai
fazer virar vinte, porque ele acha que o tráfico é assim e vai ven-
der e vai preso. Quando ele vai preso, é tráfico de entorpecente,
é uma situação que é inafiançável. É uma situação que para
ele ter benefício na pena, ele tem de completar 2/5 de pena
para ter benefício. E nisso, o pessoa vai indo para as unidades
prisionais e vai enchendo as unidades. Nunca criou-se tanta
unidade prisional. A questão não é inaugurar, inaugurar, inau-
gurar. A questão é essa, as pessoas que estão nas unidades
prisionais são pessoas em que as consequências em que ele
veio para esse crime são pequenas, por falta de informação.

Outra limitação está na quantidade de demandas externas. Segundo
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alguns diretores, eles ocupam mais de 50% do seu tempo respondendo a cor-
respondências e solicitações de agentes externos à unidade. Demandas de
familiares, demandas do Ministério da Justiça, explicações aos juízes, promoto-
res e defensores sobre denúncias contra a unidade. Nesse sentido, os diretores
parecem mais confortáveis com grupos que lhes causam menos demandas ou
que os expõem menos. A Figura 15 ilustra o quanto os diretores são refratários
à atuação de jornalistas. Pelas respostas, uma possível interpretação é de que,
embora abstratamente considerem relevantes o papel de agentes estranhos à
gestão, e.g. mídia, ONGs e grupos religiosos, sua interferência concreta no dia
a dia não é bem-vinda.

Figura 15 – Percepção dos diretores em relação a agentes externos
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Esse quadro se torna mais interessante quando observamos como os
diretores reputam aqueles que ele, por exigência legal, tem de tratar, sejam eles
operadores do sistema prisional ou de justiça, ou familiares e presos.

A Figura 16 coloca os superiores diretos dos diretores no topo da lista
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daqueles com os quais ele prefere trabalhar, enquanto que o corpo técnico,
presos e familiares posicionam-se na base. A possível explicação para posicionar
o corpo técnico, profissionais da saúde, advogados, psicólogos e assistentes
sociais, deve-se ao fato de estes não estarem diretamente subordinados aos
diretores ou à sobrecarga de demandas de presos para esses profissionais em
relação à insuficiências desses serviços.

Figura 16 – Com qual desses grupos você acha mais fácil trabalhar?
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A Figura 17 posiciona o Ministério Público e o Judiciário no topo, enquanto
que a Defensoria Pública é a menos apreciada. Nas entrevistas com os diretores,
estes manifestaram que para eles a Defensoria Pública deveria se ocupar mais
dos casos individuais e menos da fiscalização das condições das prisões.

Eu tenho uma visitante, vamos dizer, essa visitante veio para
a unidade prisional, estava portando uma aparelho celular no
órgão genital (...) e essa mulher foi suspensa. E quem pega
esse aparelho são os servidores, são as servidoras. Passa
um determinado tempo (...) essa mulher daqui a pouco ela
está aí de volta, e é uma coisa que ela não vai entrar porque
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existe uma portaria da administração penitenciária que não
autoriza nesses casos. Diante disso, você vai ter alguns órgãos
como a Defensoria Pública, você vai ter outros órgãos que vão
entrar para defender essa visita. E essa visitante vai alegar e a
Defensoria vai alegar “a mas, o preso tem direito à visita”.

Em outro momento o mesmo entrevistado menciona claramente que seu
maior problema é a Defensoria Pública e o Disque 100 (Ouvidoria da Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República)

O meu maior problema hoje é a Defensoria Pública. A Defenso-
ria Pública, como ela não tem um conhecimento do cárcere, ela
entra com vários pedidos, não sei se isso é para gerar números,
não sei o que que é. São solicitações absurdas. Nós temos
aí hoje também um disque 100, em Brasília e este é o maior
absurdo. Este é o que mais me atrapalha porque ele dispara
e tudo o que você vai, na unidade prisional, colocar para que
o preso não tenha uma regalia, uma regalia que eu digo, são
meios que o preso está usufruindo para algumas atitudes ilíci-
tas, você corta. Aí começam visitantes: “a unidade não pode
nada, na unidade o diretor é um carrasco”. Só que quando esta
denúncia vem. Do Disque 100, ela vai para a Secretaria, para a
Corregedoria, para o Ministério Público, para o juiz da execução
daqui, para o juiz da execução de São Paulo, promotoria, nós
temos que responder.

3.4.4 Autonomia do diretor

Para abordar a autonomia do diretor, foram feitas várias perguntas relati-
vas à sua capacidade disciplinar sobre os presos, bem como sobre os agentes
penitenciários. Além disso, perguntou-se como ele se posiciona em relação aos
demais órgãos da administração penitenciária e como ele se coloca frente à
proposta de ser policial.A Figura 18 mostra a opinião dos diretores em relação à
sua autonomia. Do mesmo modo, a Figura 19 ilustra como percebe sua autono-
mia em relação a outros grupos: presos, agentes e administração penitenciária
central.

Quanto à capacidade disciplinar sobre os agentes penitenciários. Há uma
clara manifestação de impotência em relação aos agentes e sobre as facções.
Segundo um dos diretores, declarações abaixo, sua função tem se reduzido à
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Figura 17 – Como você classificaria o desempenho dos seguintes órgãos ou
grupos?
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administração de conflitos, com limitado poder disciplinar, especialmente sobre
os agentes penitenciários. Tanto em relação aos agentes, quanto em relação aos
presos, os diretores parecem apontar a ampliação de direitos como obstáculo à
efetividade da gestão. Se não fossem os direitos, haveria melhor gestão.

Hoje a gente não tem tanta força contra funcionário, a gente
simplesmente tem que cumprir a legislação e fazer com que o
serviço saia. Então a gente tem uma dificuldade muito grande
em gerir, porque hoje está muito fácil para quem não quer
trabalhar. Ele vai pega um atestado de 60, 90 dias, tem gente
que faz cinco anos que não trabalha. A gestão hoje, ela é muito
difícil porque hoje você tem que gerir conflito. O diretor hoje não
tem mais poder de fala para o funcionário, olha você faz, se não
faz tem uma sindicância você vai ser punido, você tem de ficar
gerindo conflito. (No passado), eu acho que o diretor tinha muito
mais facilidade de trabalhar, ele tinha uma autonomia maior.
Quando eu comecei nessa penitenciária, a gente tinha horário
para chegar, horário para sair, você não faltava, você tinha
convocação. A gente vinha para trabalhar. Ele (o diretor) tinha o
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Figura 18 – Percepção dos diretores sobre os limites de seu poder e autonomia
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Percentage

Response Discordo totalmente
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Mais discordo que concordo
Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo
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Concordo totalmente

poder de punir, tinha a verdade sabida na época. Hoje o diretor
não pode muita coisa. Então a gente fica muito engessado
nessa questão.

Isso não obstante, quando analisamos as respostas ao questionário,
fig:lagentes, osdiretoresrevelaramumaorientaopositivaemrelaoaosagentepenitencirios.

A Figura 21 e a Figura 22 mostram a percepção dos diretores em relação
à proposta de serem policiais. É interessante notar que há uma substancial dife-
rença entre o que eles entendem como a legitimação social e a legitimação entre
presos. A maioria concorda que “A sociedade não tem o mesmo respeito por
agentes penitenciários, inclusive diretores, que tem por policiais”, mas discorda
que “Se agentes penitenciários fossem policiais, os agentes e diretores teriam
mais autoridade sobre os presos”. Ao nosso ver, essa diferença revela que, para
os diretores, ser policial não melhoraria a gestão penitenciária em termos de
relacionamento com a população carcerária, mas externamente, perante as
expectativas sociais, sua imagem melhoraria.

Essa polarização se reflete na questão posicionada entre as duas nas
figuras mencionadas “Deveria ser criada a polícia penitenciária”, onde os direto-
res parecem claramente divididos. Isso porque, há vantagens para a carreira
em ser policiais, mas não há vantagens para a qualidade da gestão prisional.
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Figura 19 – Percepção dos diretores sobre sua autonomia em relação a outros
grupos
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A direção da unidade prisional tem menos poder
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gabinete da SAP.
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O sistema penitenciário é uma coisa tão fechada, que a gente
não é policial, a gente não é bandido, ninguém sabe o que a
gente faz aqui dentro. Existe muita mística.

3.4.5 Perfil dos presos

O perfil dos presos não foi exaustivamente explorado na pesquisa. As
perguntas relativas aos presos estiveram mais voltadas a verificar se este perfil
inflencia a opinião dos diretores sobre punitivismo, autonomia e disciplina. A
realizar a pergunta sobre o risco do preso, Figura 23, nossa suspeita era de que
diretores tenderiam a ter uma opinião mais restritiva e punitiva em relação aos
presos quando estes oferecessem alto risco.

Do mesmo modo, unidades prisionais onde as facções exercem controle
sobre a população presa, conferir Figura 24, supostamente influenciariam a
opinião do diretor sobre sua capacidade disciplinar sobre os presos.
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Figura 20 – Proximidade e confiança nos agentes penitenciários
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Proximidade e confiança nos agentes penitenciários

Por fim, um alto percentual de presos provisórios na unidade, como reve-
lado na Figura 25, indicaria alta rotatividade e menor controle do diretor sobre o
fluxo da unidade. Unidades com maior número de condenados apresentariam
um quadro mais estável e
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Figura 21 – Percepção sobre a posição do agente como policial em relação ao
tempo de serviço
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Figura 22 – Percepção sobre a posição do agente como policial em relação à
idade
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Figura 23 – Como você classificaria os presos de sua unidade segundo os riscos
oferecidos
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Figura 24 – Os presos dessa unidade têm convívio com qual facção?
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Figura 25 – Qual a situação processual dos presos sob sua custódia?
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3.5 Análise das propensões latentes dos diretores

Como anteriormente dito, para análisar as propensões latentes dos dire-
tores com respeito à política criminal e sua autonomia em relação os demais
grupos, optamos por definir somente três variáveis latentes, punitividade, pro-
ximidade e autonomia. O Quadro 3.1 mostra a descrição das variáveis e os
respectivos fatores nos quais elas carregam (load).
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Quadro 3.1 – Quadro dos indicadores e fatores

indicador descricao fator

v1
Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação:

"Atualmente, as facções exercem muito poder sobre a
população presa".

autonomia

v41 A direção da unidade prisional tem menos poder sobre os
presos do que a coordenação regional e o gabinete da SAP. autonomia

v19 A perda do cargo de diretor geralmente se dá mais por
razões políticas do que por falta de capacidade técnica. autonomia

v20 Muitos aspectos da dinâmica da unidade são decididos
pela Coordenação Regional ou pelo gabinete da SAP. autonomia

v18 O cargo de diretor deveria ser ocupado por meio de
concurso público interno e não por indicação. autonomia

v17 O diretor deveria ter mais autonomia para administrar a
prisão. autonomia

v4 Não dá para confiar nos presos. proximi-
dade

v5 É importante ganhar o respeito dos presos.
proximi-

dade

v6 Conversar com presos é inútil para fazê-los repensarem
suas atitudes.

proximi-
dade

v9 O contato pessoal do diretor com os presos deve ser
evitado.

proximi-
dade

v7 A vida na prisão é muito fácil para os presos. punitivista
v8 Os presos têm muitos direitos. punitivista

v10 Melhorar as condições das prisões torna os presos piores
para os agentes. punitivista

v27 Se agentes penitenciários fossem policiais, os agentes e
diretores teriam mais autoridade sobre os presos. punitivista

v43 Qual a sua idade? estrutural
v44 Qual o seu sexo? estrutural

v45 Qual o nível de segurança da unidade prisional que você
atua? estrutural

v46 Em quantas unidades prisionais você já foi diretor? estrutural

v47
Há quanto tempo você ingressou na administração

penitenciária de São Paulo? Por favor, inclua todo o tempo,
mesmo se ingressou antes da instituição da SAP.

estrutural
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As medidas de ajuste do modelo, Tabela 4 indicam um ajuste razoável
para alguns índices (GFI = 0,84) e bom para outros (X2, pvalor>0,05), CFI>0,9
e RMSEA<0,05. No entanto, para erros robustos o modelo está mal ajustado.
Medidas de ajuste do modelo informam o grau de aproximação entre o modelo
predito e os valores observados. Neste caso, o modelo, embora com deficiência,
aponta na direção de que os indicadores selecionados medem adequadamente
os construtos (fatores).
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Tabela 4 – Medidas de ajuste do modelo de equação estrutural

Medida Valor Medida Valor Medida Valor

npar 101 pnfi 0.64
rmsea
pvalue
scaled

0.38

fmin 0.94 ifi 0.99 rmsea
robust

chisq 136.46 rni 0.99 rmsea ci
lower robust

df 129 cfi scaled 0.89 rmsea ci
upper robust

pvalue 0.31 tli scaled 0.86
rmsea
pvalue
robust

chisq scaled 157.4 cfi robust rmr 0.09
df scaled 129 tli robust rmr nomean 0.09

pvalue scaled 0.04 nnfi scaled 0.86 srmr 0.09
chisq scaling factor 1.38 nnfi robust srmr bentler 0.09

baseline chisq 693.85 rfi scaled 0.53 srmr bentler
nomean 0.09

baseline df 161 nfi scaled 0.62 srmr bollen 0.09

baseline pvalue 0 ifi scaled 0.62 srmr bollen
nomean 0.09

baseline chisq
scaled 418.04 rni scaled 0.95 srmr mplus 0.09

baseline df scaled 161 rni robust srmr mplus
nomean 0.09

baseline pvalue
scaled 0 rmsea 0.03 cn 05 83.58

baseline chisq
scaling factor 2.08 rmsea ci

lower 0 cn 01 90.32

cfi 0.99 rmsea ci
upper 0.06 gfi 0.84

tli 0.98 rmsea
pvalue 0.8 agfi 0.71

nnfi 0.98 rmsea
scaled 0.06 pgfi 0.47

rfi 0.76 rmsea ci
lower scaled 0.01 mfi 0.95

nfi 0.8 rmsea ci
upper scaled 0.08
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A Tabela 7 mostra a correlação entre os resíduos. Todos os valores são
baixos, menores que 0,1, com exceção de dois indicadores (v20 e v6) que
carregam em autonomia e proximidade, mas isso é correlação espúria, obra
do acaso, vez que eles medem dois construtos que não se confundem. Esta é
razão porque não incluímos os resíduos na seção 3.6.

3.6 Interpretação dos resultados

Se observarmos os resultados da seção 3.6 com relação a influência
da idade, do sexo e experiência no sistema prisional, vemos que as setas são
praticamente transparentes, indicando que o efeito prático dessas variáveis
sobre proximidade, autonomia e punitivismo é virtualmente nenhum. Aparen-
temente, apenas as diferenças entre sexo se mostram relevantes quanto ao
punitivismo. Isto é, conforme já comentamos na análise descritiva, mulheres são
aparentemente menos punitivas que os homens.

Ainda assim, se observamos a significância estatística na Tabela 6, ou
seja, na linha que relaciona punitivismo com a variável v44, o p-valor é de 0,17,
indicando não significância, não estamos autorizados a concluir que essas variá-
veis influenciam as orientações político-criminais dos gestores. Eventualmente,
futuros modelos, com maior amostra e um desenho de pesquisa menos limitado
que este, poderão oferecer melhores insights com respeito às diferenças. Por
ora, nossa conclusão caminha no sentido de que a comunidade dos gestores
prisionais aparenta ser homogênea6 quando se trata de expressar sua opinião
sobre esses temas.

Uma vez que os diretores são em geral menos punitivos que os juízes,
como se verá no capítulo seguinte, e possivelmente menos punitivos que a soci-
edade em geral, resta entender o que os torna menos punitivos. Possivelmente
porque eles são menos influenciados por estereótipos.

Um dos aspectos mais importantes dessa análise é o de que os diretores
são menos punitivistas, embora o sejam. Não comparamos sua opinião com
6 Não estamos afirmando que ela é homogênea, apenas que não podemos descartar essa

conclusão e que ela é plausível
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Figura 26 – Modelo estrutural da análise dos fatores que influenciam as respos-
tas Desenho
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Figura 27 – Modelo estrutural da análise dos fatores que influenciam as respos-
tas Resultado
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a opinião da população em geral, mas há na literatura base suficiente para
afirmar que a população tende a adotar o discurso de que “bandido bom é
bandido morto” (BUENO, 2014) ou de que “quem está preso é porque fez
algo errado ou porque merece”. Esse discurso não se reflete na opinião dos
diretores, ao contrário, não há adesão a esse discurso, vez que eles detêm dois
conhecimentos importantes: sabem o que trouxe cada um dos presos àquele
lugar e conhecem, ainda que superficialmente, o comportamento de cada um
na interação codidiana com os demais presos e agentes penitenciários.

Ao que parece, o convívio dos diretores com a população presa os
torna mais empáticos a essa população, especialmente porque eles tendem a
etiquetar menos os presos enquanto grupo e assimilar menos os estereótipos re-
lacionados ao preso, e, por outro lado, fazer distinções próprias de burocratas do
nível de rua (LIPSKY, 2010), separando os presos entre aqueles considerados
merecedores dos não merecedores.

As medidas de ajuste do modelo Tabela 4 indicam um bom ajuste. É
importante observar que embora haja falhas no modelo, ele constitui um primeiro
esforço para se construir uma proposta de avaliação do sistema penitenciário
com base em uma análise sistemática e estrutural. As avaliações realizadas até
o momento baseiam-se somente na inspeção de uma unidade prisional por uma
autoridade de vigilância ou fiscalização. Essas autoridades geralmente trazem
um formulário na forma de checklist e simplesmente apontam a existência ou
não de um determinado serviço ou exigência legal na unidade prisional.

O modelo que estamos propondo visa avaliar aspectos do sistema prisio-
nal em seu conjunto. A análise das manifestações dos diretores é apenas um
exemplo de uma metodologia que pode ser ampliada para outros aspectos do
sistema prisional. Por exemplo, é possível avaliar o serviço de saúde do sistema
prisional a partir a partir de um conjunto de indicadores, ou seja, a assistência à
saúde operaria como variável latente e indicadores como: proporção de profis-
sionais de saúde, proporção de pessoas com tuberculose, número de mortes
funcionariam como indicadores ou variáveis observáveis do construto saúde.

Quanto aos resultados relativos às três variáveis latentes e seus impactos



Capítulo 3. Diretores prisionais e sua percepção sobre o sistema carcerário 141

sobre indicadores, a Figura 26 mostra o desenho conforme havíamos projetado.
A revela o modelo após rodar a análise fatorial. As setas entre as variáveis
latentes: punitivismo, proximidade e autonomia e os indicadores, declarações
à direita, mostram as cargas das variáveis latentes nos indicadores. Pelos
resultados observados na Tabela 6, há uma clara indicação de que os diretores
são punitivistas, mas esse punitivismo não é tão elevado. As cargas mais
elevadas foram do construto autonomia, mas isso na verdade se explica pela
alta variância (não foi possível explicar essa variância). Houve muita oscilação
nas respostas. Ao nosso ver, alguns diretores não hesitam em reconhecer que
não têm autonomia e que seu poder é diminuído em relação ao PCC e outros
atores, enquanto que outros diretores não reconhecem o PCC ou preferem evitar
expressar-se sobre esse tema.

Quanto à proximidade, durante as tentativas de contato com os diretores
para enviar o questionário e agendar as entrevistas, em muitas ocasiões a
conversa por telefone não se deu porque parte dos diretores estava realizando a
inspeção diária à unidade prisional. É nessa oportunidade que eles têm acesso
ao corpo de custódia e ao técnico, como também a alguns presos. Para alguns
diretores, visitar as instalações e conversar com a comunidade prisional faz
parte de sua rotina diária. Os resultados apontam nessa direção. Há relativa
proximidade entre os diretores e os presos, embora essa seja menor que a
proximidade dos demais diretores, ou subdiretores, como o diretor de disciplina,
o diretor de reintegração ou o de produção e os próprios agentes penitenciários.

3.7 Considerações finais sobre capítulo

Do levantamento feito junto aos diretores, tanto durante as entrevistas
quanto em relação às respostas, os resultados são pouco conclusivos com
respeito à sua orientação político-criminal. Embora tenhamos observado uma
orientação geral punitiva, com diferenças quando desagregamos por sexo ou
por idade, parece-nos que os gestores do sistema prisional não possuem uma
orientação elaborada sobre os principais aspectos político-criminais do sistema
prisional.
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Ao nosso ver, esta ausência de elaboração quanto aos propósitos do
sistema prisional de alguma forma reflete a política penitenciária no âmbito
estadual. O sistema prisional aparentemente serve aos propósitos elaborados
em outras instâncias, especialmente na Justiça Criminal e na Segurança.

O papel da administração prisional se reduziu à gestão de riscos e à
provisão dos serviços necessários ao mínimo existencial. A gestão de riscos se
caracteriza pela implementação de medidas que reduzam as chances de fuga,
mortes e rebeliões. Uma administração prisional eficiente é aquela que garante
a não ocorrência desses três eventos. Fugas e rebeliões têm maior relevância
porque despertam a atenção do público para a existência das prisões e de
seus problemas. Mortes, quando ocorridas em pequena escala, não provocam
críticas. Somente quando ocorrem em forma de massacres causados seja por
agentes do Estado, como quando ocorreu na Casa de Detenção do Carandiru
em 1992 ou mais recentemente em Manaus, quando 66 presos foram mortos em
conflito entre gangues é que as mortes são associadas seja à incapacidade do
Estado em gerir prisões seja à sua atuação em promover exclusão e eliminação
de minorias por meio do sistema prisional.

Uma outra característica a ser apontada é o informalismo e o perso-
nalismo que caracterizou a ocupação desses cargos ao longo da história. A
reforma administrativa promovida pelo governo Fernando Henrique Cardoso na
década de 1990, que culminou na aprovação da Emenda Constitucional número
19, não atingiu os órgãos do sistema de justiça. Não existe um plano de carreira,
carreiras diferenciadas e tampouco carreira única no sistema penitenciário. To-
dos são agentes penitenciários até que um superior hierárquico simpatize e o
convide a assumir um cargo de confiança.

Em contrapartida, o afastamento do diretor pode ocorrer por toda sorte
de razões. Durante a pesquisa, identificamos que um dos cargos mais im-
portantes no sistema penitenciário, o cargo de coordenador regional, foi ocu-
pado por um agente penitenciário frequentemente elogiado por seus servi-
ços(PENITENCIáRIA, ). Por causa de suposta fraude em unidade prisional sob
sua coordenadoria, ele foi afastado do cargo e foi transferido para atuar como
agente prisional dentro de uma unidade(FRAUDE. . . , ). Ascensão dentro do sis-
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tema penitenciário ocorre por razões políticas e basta a perda da confiança para
alguém com um cargo chave dentro do sistema ser substituído. Essa ausência
de garantias torna precária a atuação do gestor, que teme inclusive expressar
sua opinião.

Durante as tentativas de contato para solicitar dos diretores que respon-
dessem ao questionário, muitos deles se mostraram assustados e insistiram
que contatássemos a coordenadoria a qual ele estava subordinado. Mesmo
enviando a eles toda a documentação com autorização do Secretário da pasta
e autorização do Comitê de Ética, alguns deles somente responderam após
expressa autorização de seu superior hierárquico. O diretor que no passado era
senhor da unidade prisional, atualmente está na maior parte do tempo confinado
em seu escritório, despachando demandas externas.

Algo que ficou patente é a impotência do diretor diante da população
carcerária. No âmbito interno, o controle da população está dividido entre o
diretor de disciplina e as facções internas. Como disse um diretor, “eu apenas
exijo do diretor de segurança ser informado do que está ocorrendo”. O fluxo
penitenciário, ou seja, o controle sobre o ingresso, a saída temporária, a remição
de pena por estudo ou trabalho e todos os outros benefícios são controlados
pelo Judiciário. Resta ao diretor, no âmbito interno, tarefas como a supervisão
geral dos serviços penitenciários e operar como elo entre o interior e o exte-
rior da prisão. Nesse sentido, seu papel é relevante, vez que ele controla o
fluxo de informações que ingressam e que saem da unidade prisional. Toda a
comunicação oficial é filtrada e autorizada por ele.

Dois poderes remanescentes que posicionam o diretor como um relevante
“player” na cena carcerária é o de impor sanções disciplinares aos presos, que
eles chamam de “poder da caneta”, e isso tem impacto sobre tempo da pena,
vez que a sua antecipação depende do bom comportamento carcerário7 e o
pedido de transferência.

Embora não decida sobre a transferência dos presos, somente o poder
de iniciar o seu processo opera como dispositivo de poder e de barganha.
7 Como será visto no capítulo seguinte, o Judiciário apenas usa a certidão de comportamento

carcerário quando é conveniente
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Presos podem não querer ser transferidos por diversas razões, dentre elas
o distanciamento dos familiares, a possível existência de inimigos dentro da
unidade para onde será removido e, mais importante, as constantes remoções
terminam por ampliar o seu tempo na prisão. Um preso que está prestes a
solicitar progressão de regime e livramento condicional, se for transferido, terá
de reiniciar a contagem do tempo de adaptação até realizar novo pedido. Os
diretores sabem que a transferência é um mecanismo indireto de exercício de
controle e a utilizam como barganha e, por vezes, como ameaça.
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Tabela 6 – Valores estimados resultado da análise fatorial

lhs op rhs est se z pvalue ci.lower ci.upper
autonomia =˜ v1 1.00 0.00 1.00 1.00

autonomia =˜ v41 11.67 22.79 0.51 0.61 -32.99 56.33

autonomia =˜ v19 12.34 24.75 0.50 0.62 -36.17 60.85

autonomia =˜ v20 5.78 12.00 0.48 0.63 -17.74 29.30

autonomia =˜ v18 12.35 24.69 0.50 0.62 -36.05 60.75

autonomia =˜ v17 10.43 21.02 0.50 0.62 -30.78 51.63

proximidade =˜ v4 1.00 0.00 1.00 1.00
proximidade =˜ v5 -0.49 0.38 -1.28 0.20 -1.23 0.26
proximidade =˜ v6 1.17 0.47 2.48 0.01 0.24 2.10
proximidade =˜ v9 2.07 0.65 3.17 0.00 0.79 3.36
punitivismo =˜ v7 1.00 0.00 1.00 1.00
punitivismo =˜ v8 0.87 0.14 6.05 0.00 0.59 1.15
punitivismo =˜ v10 1.09 0.16 7.00 0.00 0.78 1.39
punitivismo =˜ v27 0.63 0.14 4.49 0.00 0.35 0.91
autonomia ˜ v43 0.00 0.02 0.31 0.76 -0.03 0.04
autonomia ˜ v44 -0.01 0.04 -0.40 0.69 -0.09 0.06
autonomia ˜ v45 -0.00 0.01 -0.37 0.71 -0.03 0.02
autonomia ˜ v46 0.00 0.00 0.03 0.97 -0.01 0.01
autonomia ˜ v47 -0.00 0.01 -0.24 0.81 -0.02 0.01

proximidade ˜ v43 0.09 0.09 0.96 0.34 -0.09 0.26
proximidade ˜ v44 0.44 0.24 1.81 0.07 -0.04 0.91
proximidade ˜ v45 -0.04 0.07 -0.52 0.60 -0.17 0.10
proximidade ˜ v46 0.01 0.03 0.24 0.81 -0.05 0.06
proximidade ˜ v47 -0.01 0.06 -0.24 0.81 -0.13 0.10
punitivismo ˜ v43 0.02 0.14 0.11 0.91 -0.26 0.29
punitivismo ˜ v44 0.29 0.35 0.84 0.40 -0.39 0.98
punitivismo ˜ v45 -0.13 0.09 -1.38 0.17 -0.32 0.05
punitivismo ˜ v46 0.01 0.04 0.18 0.85 -0.08 0.09
punitivismo ˜ v47 0.01 0.08 0.17 0.87 -0.14 0.17
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Tabela 7 – Correlação entre os resíduos

indicado-
res v1 v41 v19 v20 v18 v17 v4 v5 v6 v9 v7 v8 v10 v27

v1 0.00 0.20 -0.00 0.10 -0.05-0.05 0.08 0.09 -0.09-0.09-0.12 0.04 -0.01 0.09

v41 0.20 0.00 -0.11 0.16 -0.05 0.11 0.05 0.03 -0.06 0.06 -0.11 0.07 -0.00-0.02

v19 -0.00-0.11 0.00 -0.03 0.12 -0.04 0.12 -0.10-0.11-0.08 0.02 0.08 0.04 -0.11

v20 0.10 0.16 -0.03 0.00 -0.04 0.05 0.16 0.15 -0.24-0.13-0.16-0.04 0.09 0.08

v18 -0.05-0.05 0.12 -0.04 0.00 -0.17-0.05 0.06 -0.20 0.14 0.01 0.20 -0.17-0.02

v17 -0.05 0.11 -0.04 0.05 -0.17 0.00 0.12 0.19 0.18 0.04 -0.07-0.09 0.02 0.15

v4 0.08 0.05 0.12 0.16 -0.05 0.12 0.00 0.12 0.04 -0.12-0.11 0.13 -0.06-0.08

v5 0.09 0.03 -0.10 0.15 0.06 0.19 0.12 0.00 -0.11-0.05 0.02 -0.00-0.03-0.04

v6 -0.09-0.06-0.11-0.24-0.20 0.18 0.04 -0.11 0.00 0.05 0.06 -0.05 0.00 0.12

v9 -0.09 0.06 -0.08-0.13 0.14 0.04 -0.12-0.05 0.05 0.00 -0.06-0.16 0.02 0.06

v7 -0.12-0.11 0.02 -0.16 0.01 -0.07-0.11 0.02 0.06 -0.06 0.00 0.09 0.10 -0.09

v8 0.04 0.07 0.08 -0.04 0.20 -0.09 0.13 -0.00-0.05-0.16 0.09 0.00 -0.20-0.05

v10 -0.01-0.00 0.04 0.09 -0.17 0.02 -0.06-0.03 0.00 0.02 0.10 -0.20 0.00 0.03

v27 0.09 -0.02-0.11 0.08 -0.02 0.15 -0.08-0.04 0.12 0.06 -0.09-0.05 0.03 0.00
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4 O JUDICIÁRIO COMO GESTOR
DO SISTEMA PRISIONAL

4.1 Considerações iniciais

Em 2014, a associação de juízes do Rio Grande do Sul ingressou com
uma petição junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da
Organização dos Estados Americanos (OEA) contra o Poder Executivo daquele
estado por violações de direitos humanos. Dois anos antes, dois deputados
federais integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o sistema
prisional haviam tomado a mesma ação contra o Poder Executivo Federal por
violações dos direitos presos.

Essas duas ações são reveladoras de uma postura prevalecente entre
vários setores sociais, e.g., agentes públicos e comunidade acadêmica, de que
as mazelas do sistema prisional são consequência de uma política penitenciária
gestada no âmbito do Executivo. No entanto, ao analisar a dinâmica penitenciá-
ria, os processos decisórios que conformam seu estado em um determinado
momento, o Judiciário emerge como um importante ator no cenário prisional. Se
incluirmos o controle sobre a população carcerária exercido pelas lideranças
internas entre presos, também denominado autogoverno (BAKER, 1964b), en-
contramos uma situação complexa em que diferentes atores, legais e extralegais,
interagem de forma independente no sistema prisional, sem implicações sobre
accountability desses diversos atores.

Decisões judiciais impactam o sistema prisional em vários aspectos. Des-
sas decisões depende a quantidade de recursos que a administração prisional
deve empregar para, e.g, custodiar, prover alimentação, segurança, saúde e
transporte de presos. A aplicação de sanções disciplinares é efetivada somente
após homologação judicial. A remição por trabalho ou estudo somente é validada
após reconhecimento do juiz da execução. Esses são exemplos de como a dinâ-



Capítulo 4. O Judiciário como gestor do sistema prisional 148

mica interna de uma prisão é decisivamente determinada por decisões judiciais.
Juízes não convivem diretamente com presos, mas decidem, a distância, sobre
parcela significativa do que ocorre no interior das prisões.

A atuação judicial não se limita a interferir na dinâmica interna das prisões.
Juízes também são chamados a manifestar sobre a própria estrutura burocrática
do sistema prisional, e.g., por meio das interdições, da proibição de ingresso de
novos presos numa unidade prisional, da decisão sobre quanto a administração
deve fornecer de alimentos, equipes de saúde, sobre gastos com reformas da
unidade e sobre direito de greve dos agentes penitenciários.

A questão de saber como juízes, que não estão em posse da espada
nem da bolsa 1, e tampouco possuem familiaridade com a gestão das organi-
zações públicas, concebem e supervisionam administrações complexas, tem
sido debatida por vários autores (FEELEY et al., 1992). Ou seja, a atuação
do Judiciário tem impacto decisivo sobre a gestão prisional, mas este atua
independentemente de qualquer subordinação hierárquica.

A questão mais problemática tem sido saber se são apropriadas interven-
ções judiciais que ocorrem frequentemente de forma ad hoc, isto é, caso a caso,
numa política penitenciária supostamente planejada no âmbito do Executivo
e do Legislativo. Essa falta de coordenação entre os atos do Judiciário e do
Executivo tem tido impacto significativo na criação de discrepâncias no sistema
penitenciário, dentre elas, a superlotação tem sido a mais nociva.

A segunda está relacionada à falta de previsibilidade sobre o número de
presos que ingressam e deixam a prisão a cada dia. Isso, segundo os direto-
res entrevistados, afeta no desequilíbrio entre recursos humanos e materiais
colocados à disposição da unidade e o número de internos.

Um outro aspecto revelado durante as entrevistas foi a manifestação dos
diretores de que a maior parte do seu tempo é tomada para responder a de-
mandas externas, especialmente da Defensoria Pública. Enquanto os diretores
enxergam juízes e promotores como parceiros, a Defensoria Pública é vista
1 Neither sword nor purse. O Judiciário não tem poder sobre o orçamento (purse), que é incum-

bência do Legislativo e tampouco o poder de executar (sword), competência do Executivo
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como aquela que, em vez de atuar nos processos individuais, ocupava-se de
inspecionar as unidades prisionais para detectar irregularidades ou está cons-
tantemente demandando por providências, por prestação de informações ou por
justificativas dos diretores sobre queixas levadas a ela por presos e familiares.

O presente capítulo complementa o capítulo anterior ao observar a atua-
ção do sistema de Justiça, Juízes, promotores e defensores e as consequências
sobre o sistema prisional. Para tanto, o capítulo está dividido em duas partes. A
primeira delas analisa as reformas prisionais a partir da litigância estratégica, ou
seja, a litigância que visa atingir a coletividade dos presos, seja no âmbito das
unidades prisionais individualmente consideradas, seja no âmbito do conjunto
da administração prisional.

Para identificar a atuação desses atores na litigância estratégica, fez-se
um levantamento das ações civis públicas iniciadas pela Defensoria Pública
e pelo Ministério Público a fim corrigir ilegalidades na administração prisional.
Existem ações judiciais contra o estado de São Paulo iniciadas por entidades da
sociedade civil, tal como aquela que atualmente corre na Corte Interamericana
para apurar a responsabilidade do estado sobre o Massacre do Carandiru. No
entanto, essa ação é esporádica isolada no contexto das reformas do sistema
prisional. As ações do Ministério Público e da Defensoria Pública são em maior
número e fornecem um quadro mais amplo das principais questões do sistema
prisional.

Na segunda parte deste capítulo, o estudo se debruça sobre as ações
individuais que impactam no quantitativo populacional do sistema prisional. A
pergunta que norteará esta parte será quais os fatores que importam nas deci-
sões judiciais sobre o encarceramento. Serão estudados tanto o encarceramento
resultante das decisões sobre ingresso do sistema prisional quanto das decisões
sobre saída do sistema prisional.

A análise das demandas individuais igualmente permite oferecer um
diagnóstico do sistema penitenciário sob uma diferente perspectiva, a das de-
mandas individuais. As estatísticas do sistema prisional oferecem dados sobre
a localização da unidade prisional, a população e o perfil das unidades. Esses
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números, todavia, apresentam um caráter estático e são divulgados segundo
a conveniência da administração penitenciária, ou seja, são informações co-
locadas à disposição. Ao obter informações sobre a litigância individual, um
perfil diferente da população prisional e da dinâmica prisional é revelado. Por
meio dessas estatísticas, é possível identificar uma série de características da
dinâmica prisional. A primeira delas visa permitir um diagnóstico do sistema
prisional a partir do conflito. Questões como, de onde surgem o maior número
de demandas, qual o perfil das queixas provenientes de presos de uma determi-
nada prisão, como se posicionam ideologicamente os juízes, são passíveis de
respostas.

4.2 Referencial teórico

James (1983) estudou a Penitenciária de Statefille, em Chicago, estado
de Illinois, e descreveu as prisões como organizações complexas que operam
em ambientes institucionais turbulentos. Jacobs foi um dos primeiros a estudar
os efeitos de influências externas (e.g tribunais de justiça, interesses de grupos
sobre prisões e sindicatos de agentes prisionais) sobre a operacionalização das
prisões.

Para ele, as prisões não podem ser separadas da sociedade a qual elas
servem. Elas integram a ordem política, social, econômica e moral. Jacobs deu
uma importante contribuição ao postular que as prisões contemporâneas não
são sistemas fechados e estáticos existentes no vácuo, mas são influenciadas
por tendências sociais.

Seu trabalho foi um dos primeiros a analisar a influência das decisões
judiciais sobre o sistema penitenciário, o que permitiu abrir os horizontes sobre
as transformações institucionais do sistema prisional. Antes dele, a análise do
sistema penitenciário se confinava ao estudo da administração burocrática e das
relações entre presos e gestores. Jacobs estudou a interação entre diretores
de presídios e as decisões das cortes e como aqueles criavam mecanismos de
resistência às decisões judiciais.

O presente trabalho segue na mesma esteira, na medida em que extra-
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pola a análise da gestão penitenciária para além da burocracia prisional para
integrar a ação de atores externos, sendo o principal deles o Judiciário.

4.2.1 Ordem Pública Vs. Garantismo

A partir da análise jurisprudencial, foi possível identificar dois grupos de
juízes. Um grupo enfatiza em suas decisões a manutenção da ordem pública e
outro, a garantia de direitos.

A questão de saber se há influências externas nas decisões judiciais
e, para além disso, se essas influências são determinantes, tem sido objeto
de constante escrutínio acadêmico. Kramer e Steffensmeir (1993)) estudaram
o efeito da cor/raça dos réus nas sentenças criminais e concluíram que há
significante viés racial em desfavor de negros nas decisões judiciais sobre
encarceramento, mas que não observaram diferenças no tamanho da pena.

Um pressuposto comum da retórica jurídica é o de que as decisões
judiciais são baseadas na lei e nos fatos, resumido no brocardo: "da mihi factum,
dabo tibi ius"(Dá-me os fatos, que te darei o direito). Esse entendimento é
conhecido como formalismo jurídico, o qual propõe que juízes aplicam a lógica
da lei aos fatos de maneira mecânica, racional e deliberativa. O legalismo ou
formalismo jurídico apregoa que ideologia e carreirismo não exercem qualquer
papel nas decisões judiciais, vez que juízes apenas aplicam leis aos fatos
que lhe são apresentados (COX, 2003). 2. Uma versão mais complexa desse
legalismo e que tomou corpo ao longo das últimas décadas, ficou conhecida
conhecida como "originalismo"ou "textualismo", porque faz referência ao resgate
da intenção do constituinte originário objetivado no texto constitucional. Juízes,
especialmente ministros da Suprema Corte, aplicam aos casos concretos um
sistema metodológico adotado em bases politicamente neutras a fim de gerar
decisões objetivas.

O realismo jurídico contende no sentido de que as razões jurídicas não
explicam suficientemente as decisões judiciais, mas que motivações psicológi-
cas, políticas, ideológicas, sociais e mesmo pessoais, influenciam as decisões
2 O extremo oposto defende que juízes não são mais que políticos de toga
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(DANZIGER; LEVAV; AVNAIM-PESSO, 2011). Posner (2010) oferece o exemplo
da substituição de um ministro da Suprema Corte americana (O’Connor), que
era moderadamente conservador por um nitidamente conservador (Alito) em
2007 e como isso alterou significativamente a interpretação constitucional da-
quela corte. Para ele, esse fato levantou a questão de que os adágios legalistas:
"um governo de leis e não de homens"ou o "Estado de Direito"(The rule of law)
não passariam de retórica legalista e que mais apropriado seria afirmar que a
nação é governada por juízes e não pelo direito ou que, se ao mudarem-se os
juízes, mudam-se as leis, não está claro nem mesmo o que a lei é.

O opção por estudar a jurisprudência do Tribunal de Justiça, e não as
decisões de primeira instância, se deu por várias razões. Uma delas tem a ver
com a perspectiva institucionalista de que as decisões judiciais são influenciadas
por incentivos e desincentivos. Nesse sentido, é possível afirmar que as decisões
judiciais de segunda instância estão menos motivadas por carreirismo, uma vez
que desembargadores têm menor expectativa de ascensão hierárquica, vez
que o mais que podem aspirar, dentro da instituição, é assumir cargo eletivo
de presidente ou de corregedor geral de justiça. Ademais, desembargadores
estão menos expostos ao escrutínio público e à crítica social. As decisões
são colegiadas o que acaba por ter um efeito neutralizador das críticas sobre
eventuais erros individuais.

O segundo fator está relacionado ao fato de que as decisões judiciais de
primeiro grau no âmbito da execução penal não estarem acessíveis via sítio do
Tribunal de Justiça. Seu acesso é somente possível mediante consulta direta
aos autos do processo de execução ou por meio de busca no Diário da Justiça.
O problema desse último é que não há um bom sistema de busca e somente
os despachos e decisões judiciais nos processos patrocinados por advogados
particulares são publicados. As manifestações judiciais em processos em que
atua a Defensoria Pública são comunicadas diretamente ao defensor mediante
ciência. Além disso, o sistema não permite distinguir uma decisão terminativa
ou interlocutória de um mero despacho judicial.

Por fim, as decisões judiciais de segunda instância tendem a definir o
entendimento da Justiça estadual como um todo, daí a formulação de emenda
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e a produção de repertório jurisprudencial, cujo papel é justamente contribuir
para a unificação da interpretação judicial sobre um determinado tema. Mesmo
havendo divergências entre as câmaras, os tribunais tendem a consolidar o
entendimento da lei.

4.3 Metodologia

A primeira parte deste capítulo referente às ações coletivas é predomi-
nantemente qualitativa. Como o número de ações para corrigir irregularidades é
pequeno e cada uma versa sobre matéria bem distinta da outra, optou-se por
ler e interpretar todas as decisões.

Foram utilizadas técnicas quantitativas de webscrapping (raspagem de
dados), mineração de textos, aprendizado de máquina e regressão logística
binária para analisar as decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Por meio de um script construído no software R, foram feitas as requisi-
ções http na página de jurisprudência do Tribunal de Justiça. Os dados obtidos,
e.g. número do processo, ementa, relator, comarca de origem e assunto, foram
organizados em uma planilha por meio de técnicas de manipulação de dados
(xpath, regex, glob etc). Feito isso, passou-se à segunda etapa, que foi baixar
o inteiro teor dos acórdãos em pdf. Como o site do Tribunal de Justiça de São
Paulo impõe captcha para acessar o inteiro teor dos acórdãos, tivemos de utilizar
um algorítimo para resolver esses captchas 3. Uma vez baixados os acórdãos, os
textos foram convertidos em formato txt e incorporados num corpus e apensados
na planilha anteriormente criada.

A partir disso, foram utilizadas técnicas de mineração de texto para extrair
do inteiro teor dos acórdãos as informações úteis para o estudo. Algumas
informações já haviam sido obtidas na primeira etapa: classe da ação (apelação
em sentença condenatória, agravo em execução em livramento condicional e
progressão de regime.)

Foram utilizadas técnicas de análise supervisionada, ou seja, os modelos
3 O script foi adaptado de outro script criado pelo estatístico Júlio Trecenti
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preditivos buscaram identificar quais os fatores que influenciam a decisão judicial
com base em variáveis independentes previamente estabelecidas. Os modelos
também buscaram identificar quais desses fatores são mais importantes na
decisão judicial.

Foram testados vários modelos de aprendizado de máquina para clas-
sificar as decisões judiciais entre concedidas, no caso de habeas corpus ou
mandado de segurança, ou providas, recurso de agravo, e denegadas ou impro-
vidas respectivamente. Ao final, optamos por apresentar os resultados de três
técnicas com desempenhos diferentes, mas com variações nas informações
fornecidas por suas respostas.

As técnicas de classificação consistem em predizer uma resposta quali-
tativa, no nosso caso, recurso concedido ou denegado, com base ou preditores,
tais como gravidade do crime, reincidência e perfil do julgador. Esses métodos
geralmente predizem inicialmente a probabilidade de cada uma das categorias
ou classes, no nosso caso, concedido ou denegado (JAMES et al., 2013).

A primeira delas foi regressão logística binária, um método apropriado
para predizer o resultado de dados binários com base em variáveis quantitativas
e categóricas. Os outros dois classificados utilizados foram floresta aleatória e
boosting. Esses dois classificadores são aperfeiçoamentos de um outro clas-
sificador, chamado árvores de decisão. Árvores de decisão são processos de
classificação das observações, no nosso caso os acórdãos, ordenando-as num
esquema similar a uma árvore invertida, ou seja, começando do tronco, mas de
cima para baixo. Cada nó da árvore representa um atributo, por exemplo, vara
judicial ou a gravidade do crime. Floresta aleatória utiliza processo similar, mas
a partir de dezenas ou centenas de árvores, tirando-se a média delas. Boosting
constrói as árvores em passos, aprendendo e utilizando-se dos erros anteriores.

4.4 Litígio coletivo

Para analisar o litígio coletivo, optamos por realizar uma busca das
decisões de primeira instância sobre ações civis públicas demandadas pelo Mi-
nistério Público e pela Defensoria Pública contra a Secretaria de Administração
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Penitenciária por irregularidades ou violações de direitos.

Optamos por reduzir os resultados somente àqueles casos em que
claramente havia uma ação civil pública contra a administração penitenciária,
seja no âmbito da SAP, seja no âmbito das unidades prisionais. Além disso,
optatamos somente por selecionar processos findos.

O que nos surpreendeu foi verificar o contraste entre as ações iniciadas
pela Defensoria Pública em relação ao Ministério Público. O Ministério Público
esteve voltado à defesa do interesse da sociedade em um relevante número
de casos. Mesmo quando defendeu os interesses dos presos em casos como
superlotação, o Ministério Público, em alguns casos, pediu a construção de
novos presídios, enquanto que a Defensoria Pública buscou sempre impedir o
ingresso de novos presos:

trata-se de ação civil pública promovida pela defensoria pública
do estado de são paulo, regional de osasco, em face do estado
de são paulo, com pedido de antecipação de tutela, na qual
requereu seja decretada a impossibilidade de encaminhamento
de outro preso provisório para os centros de detenção provi-
sória de osasco, bem como a redução gradativa e em prazo
razoável do número de detentos, para o patamar de mil (1.000)
presos, apesar de ultrapassar a capacidade de ocupação (sete-
centos e sessenta e oito presos para cada unidade prisional).
a autora alegou que há uma superpopulação carcerária em
ambos os centros, o que atentaria contra a dignidade da pes-
soa humana, o direito à saúde, à segurança, à integridade
física e à própria vida dos encarcerados, que, sob a sua ótica,
seriam os destinatários da efetiva proteção dos direitos huma-
nos (fl. 20). ademais, a autora defendeu a aplicabilidade da
convenção americana de direitos humanos e a necessidade
de observância da lei de execução penal (art. 92, parágrafo
único, “b”), sustentando, ainda, que o princípio da reserva do
possível não poderia invalidar a proteção dos direitos indivi-
duais, no seu “mínimo existencial”. por fim, a autora defendeu
a responsabilidade civil do estado pelos atos ilícitos por ela
relatados, destacando a importância do poder judiciário como
garantidor dos direitos fundamentais e pugnando, por fim, pela
distribuição dinâmica do ônus da prova..(Ação Civil Pública -
TJSP-2ª Vara da Fazenda Pública - comarca de Osasco - Juiz
Olavo Sá Pereira da Silva-Requerente: Defensoria Pública - Pro-
cesso: 3031082-93.2013.8.26.0405 - Julgamento: 15/07/2015.
Improcedente)
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trata-se de ação civil pública ajuizada pelo ministério público
de são paulo contra o estado de são paulo, visando a condena-
ção em obrigação de fazer no que diz respeito a necessidade
de ampliação de vagas no sistema prisional do estado para
cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semi-
aberto, objetivando, como fim precípuo, a cessação de danos
causados pela suposta omissão estatal. (Ação Civil Pública -
TJSP-12ª Vara da Fazenda Pública - comarca da Capital - Juiza
Paula Micheletto Cometti-Requerente: Ministério Público - Pro-
cesso: 0040002-33.2012.8.26.0053 - Julgamento: 25/03/2013.
Improcedente)

A Tabela 8 e a Figura 28 mostram os números e o percurso das ações
civis públicas. A Defensoria Pública teve um alto número de pedidos indeferidos,
enquanto que o MP teve pouquíssimos teve mais pedidos indeferidos. O Minis-
tério Público teve uma acentuada ação contra a administração penitenciária,
especialmente contra irregularidades relativas ao meio ambiente e à situação
jurídica de agentes penitenciários.

Tabela 8 – Ações Civis Públicas iniciadas pelo Ministério Público e pela Defen-
soria contra a administração penitenciária

requerente interessado | decisao extinto improcedente procedente

DP presos 0 15 3
sociedade 0 0 0

MP presos 0 7 4
sociedade 1 2 6

Uma importante observação com relação a essas ações é notar que
as transformações penitenciárias não ocorrem somente por meio das ações
do Executivo e do Legislativo, ou seja, no âmbito da formulação e implementa-
ção de políticas públicas. Ações judiciais constituem um importante fator nas
transformações penitenciárias e merecem uma abordagem mais aprofundada.
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Figura 28 – Ações Civis Públicas iniciadas pelo Ministério Público e pela Defen-
soria contra a administração penitenciária
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4.5 Litígio individual

O encarceramento pode ser medido em função da relação entre o número
de presos que ingressam e deixam a prisão num determinado período. O
ingresso ocorre majoritariamente pela prisão em flagrante. Alternativamente
se dá pela prisão preventiva, temporária ou em decorrência de sentença ou
pronúncia do tribunal do júri. Em todas as situações, a inclusão e a permanência
na prisão são mediadas por uma decisão judicial.

Após a condenação, a liberdade pode vir por meio do cumprimento
definitivo da pena ou da antecipação da liberdade, e.g. livramento condicional,
progressão de regime, indulto ou comutação da pena. O sistema progressivo é
composto por um conjunto de medidas que visam a integração social do preso
de forma gradual. Entre a condenação e o cumprimento definitivo da pena há
uma série de intercorrências que podem retardar ou acelerar o retorno às ruas.

4.5.1 Sistema de Justiça e ingresso no sistema penitenciário

Para esta análise, foram coletados 3377 acórdãos do Tribunal de Justiça
de São Paulo sobre audiência de custódia. Foram mantidos somente os acór-
dãos que versavam sobre ordens de habeas corpus ou mandado de segurança
impetrados respectivamente pela defesa ou pelo Ministério Público. A defesa
buscava revogar prisão preventiva decretada pelo juiz de primeira instância
durante a audiência de custódia ou anular a decisão de conversão do flagrante
em preventiva sem prévia audiência de custódia.

O Ministério Público, por sua vez, impetrou mandado de segurança para
dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito (RESE), no sentido de
revogar decisão de primeira instância que relaxou a prisão em flagrante. Em
palavras mais simples, a defesa buscou o Tribunal para revogar a decisão do juiz
de manter a pessoa presa, o Ministério Público, para prender a pessoa liberada
pelo juiz após prisão em flagrante.

Foram utilizados os casos sobre decisão de denegação ou de concessão
da ordem, de modo que foram excluídos os casos julgados prejudicados ou não
conhecidos. Ao final, os modelos foram rodados em 2703 processos.
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O Quadro 4.1 mostra o conjunto de características ou padrões que
foram utilizados para classificar as decisões contidas nos acórdãos. Em tese,
a decisão sobre prisão preventiva deve se basear nos requisitos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal diante de duas situações: fumus
commissi delicti ou “quando houver prova da existência do crime e indícios de
autoria” do periculum libertatis, ou seja, para “garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal”.

De todos os requisitos utilizados para manter a prisão cautelar, a garantia
da ordem pública tem sido objeto de severas críticas. Para Odone Sanguiné, a
garantia da ordem pública não encontra fundamento constitucional por afrontar
o princípio da legalidade e não possuir um caráter instrumental ínsito a qualquer
medida cautelar (SANGUINÉ, 2014). Para FILHO (1994)), a garantia da ordem
pública opera como antecipação da punição. Já Moraes (2010) entende que a
prisão como fundamento da garantia da ordem econômica deve sofrer limitações
externas, norteadas pela presunção de inocência e pela proporcionalidade.

Concretamente, se observarmos o conteúdo das decisões judiciais de
segunda instância frequentemente associam a garantia da ordem pública à
gravidade do crime:

Materialidade delitiva. Prisão em flagrante, testemunha pre-
sencial e confissão extrajudicial. Presença dos requisitos au-
torizadores da custódia cautelar (art. 312, do CPP). Prisão
processual necessária para a garantia da ordem pública. Gravi-
dade concreta da conduta revelada pela audácia do paciente
que, em via movimentada da cidade, em concurso com agente
não identificado e simulando passe de arma de fogo, subtrai
a bolsa da vítima, e tenta subtrair seu carro. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada.(Relator(a): Otávio
de Almeida Toledo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 10/03/2015;
Data de registro: 10/03/2015)

Ou à reincidência:

Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Indícios de au-
toria e prova da existência do crime. Paciente que voltou a
delinquir logo após receber o benefício da liberdade provisória
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em outro processo, fato que, por si só, revela sua incapaci-
dade de se ajustar ao ordenamento jurídico vigente e dá a
exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.
Ausência de constrangimento ilegal. Insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolu-
tamente necessário para resguardar a ordem pública, acautelar
o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos,
encontrando-se presente o ’periculum libertatis’. Ordem dene-
gada. (Relator(a): Sérgio Coelho; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
10/09/2015; Data de registro: 17/09/2015).

Os acórdãos foram classificados segundo a gravidade do crime. Co-
gitamos duas classificações possíveis. Uma baseada na gravidade abstrata
conforme a proporcionalidade entre crime e pena conforme cominação do le-
gislador. Outra conforme a hediondez como estipula a Constituição Federal.
Esta última é um tanto arbitrária e coloca numa mesma categoria, de crimes
gravíssimos, o tráfico de drogas e o latrocínio. A primeira parece mais razoável,
pois se observarmos a legislação penal, esta comina o tráfico de drogas e
os crimes patrimoniais violentos sem resultado morte com pena máxima de
15 anos. Entre eles estariam os crimes menos graves, com pena máxima de
oito anos, tais como o furto e as fraudes e no outro extremo os crimes com
pena máxima igual a 30 anos, como o homicídio, o latrocínio, o sequestro e o
estupro. Preferimos adotar esta classificação, embora ela não esteja imune a
erros, vez que muitas decisões denegam liberdade provisória ao autor de tráfico
considerando somente o fato de este crime estar classificado entre os hediondos
pela Constituição Federal.

Igualmente, as decisões foram classificadas segundo a apreciação sobre
a primariedade versus reincidência e antecedentes. Parte-se do pressuposto de
que primários, com bons antecedentes, perpetradores de crimes não violentos
teriam maior probabilidade de serem liberados pelas câmaras criminais no TJSP.

Para contrastar com esses elementos de natureza fática e circunstanciais
do crime e dos autores, foram incluídas dois outros atributos, ou variáveis,
relacionados aos operadores do direito. De um lado, os impetrantes foram
classificados em defesa e acusação (Ministério Público). De outro, os acórdãos
foram classificados segundo as câmaras criminais. A hipótese levantada aqui é
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saber se o crime e os pressupostos processuais são os aspectos mais relevantes
nas apreciações do Tribunal ou se as decisões dependem do posicionamento
social e ideológico dos membros do Tribunal de Justiça.

Quadro 4.1 – Fatores considerados para classificar os acórdãos

Decisão Circunstân-
cias Gravidade Impetrante Câmara Requisitos

concedido primariedade
Baixa (max = 8anos):

Furto, fraudes,
violência doméstica

Defensoria 1ª
Garantia da

Ordem
Pública

denegado anteceden-
tes

Média (max = 15
anos): Roubo, tráfico,

extorsão

Ministério
Público 2ª

Conveniên-
cia da

instrução
criminal

reincidência
Alta (max= 30 anos):
Homicídio, Latrocídio,

estupro, sequestro

Defesa
Particular 3ª Aplicação da

Lei Penal

4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª

A seguir apresentamos algumas estatísticas descritivas. A Figura 29 mos-
tra a relação entre as principais variáveis, a Figura 30 mostra a mesma relação
considerando-se some os habeas corpus da defesa. Algumas constatações
são visíveis. A maioria das ordens foi denegada. A defesa impetrou o maior
número de ordens (habeas corpus) e obteve proporcionalmente o maior número
de denegações. Os crimes de média gravidade, roubo e tráfico, integram a
maioria do casos. A maioria não era primária e aparentemente a frequência
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de concessões e de denegações coincide entre primários e não primários. O
argumento da ordem pública é massivamente utilizado, a despeito de não se
poder dizer que, ao menos pela visualização, que ele foi decisivo.

Figura 29 – Associação entre a decisão do TJSP e demais variáveis sobre
audiência de custódia - Defesa e Ministério Público
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Figura 30 – Associação entre a decisão do TJSP e demais variáveis sobre
audiência de custódia - Somente Defesa
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A visualização dos dois gráficos acima permite vislumbrar que os as-
pectos relativos à gravidade do crime, suas circunstâncias e o histórico do
acusado são menos importantes que a posição dos atores processuais. Os
pedidos do Ministério Público foram concedidos em maior número que os da
defesa. A terceira, quarta e oitava câmaras criminais foram mais produtivas e
consistentemente negaram os pedidos da defesa.

A Figura 31 mostra a classificação as decisões segundo os operadores
do direito. A maioria dos writs (habeas corpus ou mandado de segurança) são
provenientes da defesa. Dois aspectos se sobressaem da leitura do gráfico. O
primeiro deles diz respeito à distribuição das decisões favoráveis ao Ministério
Público e à Defesa. Algumas câmaras criminais julgaram desproporcionalmente
a favor do Ministério Público. Outras mantiveram maior equilíbrio entre as par-
tes. Igualmente notório é o desequilíbrio entre a produtividade das câmaras (
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Figura 31 – Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre audiência de
custódia conforme a câmara criminal e o impetrante.
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a tabela mostra os números de cada uma das câmaras criminais). As câma-
ras que decidem majoritariamente em desfavor da defesa são mais produtivas
numericamente. Esse aspecto levanta a suspeita de que alguns desembarga-
dores produzem decisões em série, ou seja, a maior produtividade se explica
pela ausência de análise cuidadosa do caso. Essa hipótese será analisada em
seguida.
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Tabela 9 – Distribuição das câmaras criminais conforme o número de ordens
concedidas ou denegadas

camara concedido denegado
3ª 9 335
8ª 19 277
4ª 13 174
2ª 25 162
12ª 90 157
6ª 2 153
14ª 10 152
13ª 11 133
5ª 7 124
11ª 5 116
16ª 74 115
1ª 17 105
9ª 10 99
15ª 7 96
7ª 6 92
10ª 21 87

A despeito do conteúdo aberto e poroso da garantia da ordem pública,
este é o argumento mais frequente na argumentação contida nos acórdãos. A
conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal foram
utilizadas em menor número de vezes e, assim mesmo, apenas retoricamente,
sem referência a fatos ou circunstâncias e comportamentos do acusado que as
fundamente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PRE-
VENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. "FU-
MUS COMISSI DELICTI"E "PERICULUM LIBERTATIS"COMPROVADOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INS-
TRUÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRI-
SÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁ-
VEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Com efeito, em
razão do princípio da presunção de inocência, postulado consti-
tucional, vigora no Direito Brasileiro a dicotomia existente entre
prisão-pena e prisão processual. Como cediço, aplicando-se
o princípio da não culpabilidade, por meio do qual "ninguém



Capítulo 4. O Judiciário como gestor do sistema prisional 166

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sen-
tença penal condenatória"(art. 5º, LVII, da Constituição Federal
de 1988), aquele que se encontra encarcerado se considera
preso provisório para fins penais. Tanto isso é verdade que a
prisão processual no Brasil, pelo menos didaticamente falando,
não pode ser vista como antecipação de pena. Deve, por outro
lado, na medida do possível, ser vista sob a óptica do binô-
mio "necessidade"x "proporcionalidade", para que ela não seja
vista como sinônimo de pena, pois esta última somente ocorre
posteriormente ao trânsito em julgado. Assim, como o Direito
Penal não reprova o ser humano, mas sim uma conduta típica,
antijurídica e culpável, por meio do Estado, o Direito Processual
Penal, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e
do princípio da presunção de inocência, está legitimado a utili-
zar todos os seus meios de coerção para buscar a verdade real
e aplicar o direito material. Daí porque se falar nos institutos
cautelares, dentre eles as prisões cautelares e, no caso que se
está a tratar, mais especificadamente, da prisão preventiva. 2.
A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória admitida
no direito processual brasileiro, de longe a mais importante de
todas as prisões cautelares, somente podendo ser decretada
por ordem escrita do Magistrado, durante a fase de inquérito
policial ou durante a instrução processual, desde que presen-
tes o "fumus comissi delicti"e o "periculum libertatis". O "fumus
comissi delicti"está consubstanciado na prova da existência do
crime e de indícios de autoria, não havendo a necessidade de
se provar a existência do crime em todos os seus elementos
constitutivos, mas apenas a demonstração da existência de um
fato típico. Já o "periculum libertatis"está consubstanciado nos
fundamentos para a decretação da prisão preventiva, todos des-
critos no art. 312, do Código de Processo Penal, a saber: como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveni-
ência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal. 3. Por força da Lei n. 12.403/11, de 04 de maio de 2011,
alteraram-se as hipóteses de cabimento da prisão preventiva,
antes resguardadas aos casos que envolvessem: (a) aos crimes
punidos com reclusão; (b) aos crimes punidos com detenção,
quando se apurar que o indiciado é vadio ou, havendo dúvida
sobre a sua identidade, não fornecer ou não indicar elementos
para esclarecê-la; (c) se o réu tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado
o disposto no parágrafo único, do art. 46, do Código Penal; e,
(d) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência. Hoje, todavia, as hipóteses
de cabimento foram reduzidas e alinhadas à ideia de prisão
como "ultima ratio", bem como inseriram-se medidas cautelares
diversas da prisão. Atualmente, a prisão preventiva poderá ser
decretada: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa
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de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver
sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I, do caput, do
art. 64, do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
- Código Penal; (c) se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo
ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das me-
didas protetivas de urgência. Destaco, de outra banda, que
a inserção das medidas cautelares diversas da prisão, bem
ou mal, veio em boa hora, afinal, a doutrina vinha criticando
muito o então Código de Processo Penal, que apenas trazia
a "fiança"como medida cautelar diversa da prisão, deixando
de inovar em outros aspectos. 4. Os fundamentos utilizados
pela autoridade coatora revelaram-se idôneos para manter a
segregação cautelar do paciente, pois presentes o "fumus co-
missi delicti"e o "periculum libertatis", este sob a perspectiva da
garantia da ordem pública, haja vista que se imputa ao paciente
a autoria de crime gravíssimo, tráfico de drogas, espécie de
crime que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor
público, estando o Estado de São Paulo infestado, em ordem
crescente, de crimes desta natureza, que trazem insegurança
social e ceifam inúmeras famílias (aqui, foram apreendidos 28
invólucros de "cocaína"), motivos estes que sem sombra de
dúvida são mais do que suficientes para a manutenção da
sua custódia cautelar e impedem, "ipso facto", a escolha por
medidas cautelares diversas da prisão. Decisão devidamente
fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, especial-
mente diante do conjunto indiciário que se formou. Inteligência
da doutrina de Pedro Henrique Demercian, Jorge Assaf Maluly,
Guilherme de Souza Nucci, Antônio Scarance Fernandes e
Hélio Tornaghi. Precedentes do STF (HC 134.132 AgR – Rel.
Min. Teori Zavascki – 2ª T – j. 07.06.2016 – DJe 21.06.2016;
HC 133.056 – Rel. Min. Gilmar Mendes – 2ª T – j. 07.06.2016 –
DJe 24.06.2016 e HC 134.444 AgR – Rel. Min. Dias Toffoli – 2ª
T – j. 07.06.2016 – DJe 28.06.2016) e do STJ (RHC 69.601/RS
– Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 6ª T – j. 28.06.2016
– DJe 01.08.2016; RHC 65.292/BA – Rel. Min. Jorge Mussi –
5ª T – j. 28.06.2016 – DJe 01.08.2016; HC 354.146/SP – Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5ª T – j. 28.06.2016 –
DJe 01.08.2016; HC 344.652/SP – Rel. Min. Felix Fischer –
5ª T – j. 28.06.2016 – DJe 01.08.2016; HC 344.652/SP – Rel.
Min. Felix Fischer – 5ª T – j. 28.06.2016 – DJe 01.08.2016; HC
349.634/SP – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – 5ª T – j. 28.06.2016
– DJe 01.08.2016 e RHC 67.005/MG – Rel. Min. Ericson Ma-
ranho – 6ª T – j. 08.03.2016 – DJe 21.03.2016). 5. Medidas
cautelares diversas da prisão. Impossível a aplicação de me-
didas cautelares diversas da prisão quando a segregação se
encontra justificada e se mostra imprescindível para acautelar
o meio social da reprodução de fatos criminosos ("periculum
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libertatis", aqui caracterizado pela garantia da ordem pública
e pela conveniência da instrução criminal). Inteligência do art.
282, §6º, do Código de Processo Penal: "A prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição
por outra medida cautelar (art. 319)."6. As condições pessoais
favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa,
emprego, dentre outras, não têm, em princípio, o condão de,
isoladamente, revogar a prisão preventiva, se há nos autos
elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. É di-
zer: os fundamentos que autorizam a prisão preventiva, "fumus
comissi delicti"(materialidade e indícios de autoria) e "pericu-
lum libertatis"(garantia da ordem pública, garantia da ordem
econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal) não são neutralizados
tão-somente pela só existência dos fatores de ordem pessoal
acima mencionados. Precedentes do STF (HC 130.412 – Rel.
Min. Teori Zavascki – j. 03.11.2015 – DJe 19.11.2015; RHC
125.457 – Rel. Min. Gilmar Mendes – 2ª T – j. 10.03.2015 –
DJe 30.03.2015; HC 122.409 – Rel. Min. Luiz Fux – 1ª T – j.
19.08.2014 – DJe 11.09.2014 e HC 74.666-7/RS – Rel. Min.
Celso de Mello – 1ª T. – j.26.11.1996 – DJU 11.10.2002). 7. A
remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente,
aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a
anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público
ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como
coator) – constitui meio apto a promover a formal incorpora-
ção, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou
como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fun-
damentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma
constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Fede-
ral. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP - Rel. Min.
Celso de Mello - j. 31.05.2011; AI 814.640/RS - Rel. Min. Ri-
cardo Lewandowski - j. 02.12.2010; HC 92.020/DF - Rel. Min.
Joaquim Barbosa - j. 21.09.2010; HC 101.911/RS - Rel. Min.
Cármen Lúcia - j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ - Rel. Min. Marco
Aurélio - j. 04.05.2010; HC 94.384/RS - Rel. Min. Dias Toffoli - j.
02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF - Rel. Min. Celso de
Mello - j. 13.06.2007; HC 98.814/RS - Rel. Min. Ellen Gracie - j.
23.06.2009; HC 94.243/SP - Rel. Min. Eros Grau - j. 31.03.2009;
HC 96.517/RS - Rel. Min. Menezes Direito - j. 03.02.2009;
RE 360.037/SC - Rel. Min. Cezar Peluso - j. 07.08.2007; HC
75.385/SP - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 07.10.1997). (Relator(a):
Airton Vieira; Comarca: Lençóis Paulista; Órgão julgador: 3ª
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 29/11/2016;
Data de registro: 30/11/2016)

A Tabela 10 mostra a frequência da utilização desses termos por docu-
mento.
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Tabela 10 – Frequência da utilização dos requisitos processuais nos acórdãos

Variable Levels n %
∑

%
Garantia da Ordem Pública não 382 14.1 14.1

sim 2321 85.9 100.0
all 2703 100.0

Conveniência da instrução criminal não 1581 58.5 58.5
sim 1122 41.5 100.0
all 2703 100.0

Aplicação da Lei não 1870 69.2 69.2
sim 833 30.8 100.0
all 2703 100.0

4.5.1.1 Análise preditiva

Na sessão abaixo utilizamos técnicas de classificação para interpretar
os dados. Há muitos classificadores disponíveis na área de aprendizado de
máquina. No entanto, alguns têm melhor desempenho. Fizemos testes com
vários classificadores 4. No entanto, os classificadores Floresta Aleatória e
Boosting forneceram resultados com melhor acurácia para os processos de
audiência de custódia.

Por meio de automação computadorizada foram baixadas as informações
obtidas quando se realiza uma busca jurisprudencial no site do Tribunal de
Justiça de São Paulo. O verbete utilizado foi "audiência de custódia". O resultado
dessa busca foi transformado em uma planilha em que constam vários dados:
assunto, relator, câmara criminal, comarca de origem e ementa. Como o inteiro
teor do acórdão está em pdf, novo procedimento foi utilizado para baixá-los. Uma
vez baixados, estes pdfs foram transformados em texto .txt, ou seja, texto com
mínima formatação para fácil e rápida leitura e processamento do conteúdo.

Em seguida, os casos foram classificados conforme o impetrante. Essa
informação é facilmente obtida quando para audiência de custódia porque o MP
sempre entra com Mandado de Segurança e a Defesa com Habeas Corpus. Feito
isso, utilizando-se de de técnicas de mineração de textos e processamento de
linguagem natural (natural language processing, NLP na sigla em inglês), foram
realizadas buscas para saber se a decisão foi de denegação ou de concessão.
4 Todos os testes estão no Anexo 4
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Foram descartados todos aqueles acórdãos que não continham uma decisão
sobre concessão ou denegação da ordem (HC ou MS), seja porque a ordem foi
prejudicada devido à prévia solução do pedido na primeira instância, seja porque
o Tribunal não conheceu do pedido, ou seja, devolveu sem decidi-lo identificar
quais acusados eram primários, reincidentes ou com antecedentes. Igualmente
foi adotado um procedimento para identificar os crimes cometidos.

Uma vez criada uma planilha com todas essas categorias, passamos à
classificação propriamente dita. As duas classes consideradas foram "conce-
dida"e "denegada". Os preditores foram: Câmara Criminal (1ª a 16º), impetrante
(MP ou Defesa), gravidade do crime (baixa, média, alta) e circunstâncias pesso-
ais (primário, reincidente, com antecedentes).

Isso permitiu verificar que as características ou variáveis independentes
mais importantes foram as câmara 16ª e 12ª, justamente porque estas contêm
um maior número de concessões para a defesa5.

Na Tabela 11 colocamos dois resultados de regressão logística binária.
Um deles (Modelo 1) em que consta o Ministério Público como impetrante, assim
como a defesa. Outro (Modelo 2) mostra somente a defesa como impetrante.
Antes disso mostramos os gráficos contendo a importância das variáveis na
ordem de importância para a determinação do resultado em dois diferentes
classificadores: regressão logística binária e Boosting, respectivamente. Os
gráficos (Figura 32) revelam diferenças entre a importância das variáveis para
cada modelo. No primeiro (regressão logística), a gravidade do crime (rankmedia:
furto e tráfico) e ordem pública estão no topo. No segundo, as câmaras criminais
5 Faz-se importante uma nota técnica aqui. Utilizamos o pacote caret para sintonizar (tune)

e treinar (train) vários modelos de aprendizado de máquina: regressão logística binária,
Floresta Aleatóra, Gradient Boosting e Extreme Gradient Boosting . A amostra de 2703
observações foi dividida aleatoriamente em duas bases: train(85%) e test (15%). A base é
desequilibrada, com o número de decisões favoráveis bem menor que o número de decisões
desfavoráveis. Por essa razão, optamos por elevar o número de observações (instâncias)
favoráveis para equilibrar os números. Foram rodados modelos com diferentes amostras
de train e de test. Além disso, utilizamos resampling (10 fold cross validation) em todos os
modelos. Ao final os resultados foram bastante similares em todas as situações, ou seja, foi
possível obter uma acurácia para concessão (verdadeiro positivo) de aproximadamente 85%
em todos os modelos, o que para nós foi satisfatório para dizer que essas variáveis foram
adequadamente selecionadas
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16ª e 12ª do TJSP assumem o topo. É importante destacar que essa importância
é sempre relativa, pois revela o contraste com uma categoria de referência. No
caso da gravidade do crime, o contraste é com a gravidade baixa. No caso dos
órgãos

Figura 32 – Importância das variáveis regressão logística binária
e Boosting para casos em que somente a defesa
impetrou o writ
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booktabs dcolumn longtable

Tabela 11 – Classificação das decisões

Modelo 1 Modelo 2

(Intercept) −1.32∗∗∗ −2.18∗∗∗

(0.34) (0.36)

camara11cam 1.31∗∗∗ 1.52∗∗∗

(0.30) (0.30)

camara12cam −1.72∗∗∗ −1.41∗∗∗

(0.20) (0.22)

camara13cam 0.42 0.86∗∗

(0.26) (0.28)

camara14cam 1.02∗∗∗ 1.75∗∗∗

(0.27) (0.31)

camara15cam 0.25 0.24

(0.29) (0.30)

camara16cam −2.56∗∗∗ −2.56∗∗∗

(0.22) (0.24)

camara1cam −0.08 0.01

(0.24) (0.25)

camara2cam −0.39 −0.26

(0.22) (0.23)

camara3cam 1.34∗∗∗ 2.55∗∗∗

(0.24) (0.33)

camara4cam 0.43 0.89∗∗∗

(0.25) (0.27)

camara5cam 0.58∗ 1.36∗∗∗

(0.26) (0.29)

camara6cam 2.36∗∗∗ 3.00∗∗∗

(0.39) (0.46)

camara7cam 0.62∗ 1.31∗∗∗

(0.29) (0.33)
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Modelo 1 Modelo 2

camara8cam 0.44 0.68∗∗

(0.23) (0.24)

camara9cam 0.29 0.61∗

(0.27) (0.30)

impetranteMP −2.87∗∗∗

(0.16)

primariedadesim −0.04 −0.12

(0.09) (0.09)

gravidadebaixa −0.13 −0.05

(0.28) (0.29)

gravidademedia 1.25∗∗∗ 1.35∗∗∗

(0.28) (0.29)

ordemPublicasim 1.28∗∗∗ 1.68∗∗∗

(0.11) (0.11)

instrucaoCriminalsim 0.47∗∗∗ 0.69∗∗∗

(0.11) (0.12)

aplicacaoLeisim −0.07 −0.11

(0.11) (0.12)

AIC 3723.41 3286.68

BIC 3868.42 3424.52

Log Likelihood −1838.71 −1621.34

Deviance 3677.41 3242.68

Num. obs. 4042 3888

∗∗∗p < 0.001, ∗∗p < 0.01, ∗p < 0.05

Para testar o desempenho dos classificadores, aplicamos o modelo
preditivo construído sobre a base de treinamento na base teste, ou seja, nos
15% dos dados que não foram utilizados para gerar o modelo. As figuras abaixo,
Figura 33 Figura 34, mostram respectivamente o desempenho da regressão
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logística e do Boosting. O boosting apresentou melhor desempenho geral,
praticamente 87% de acurácia e no verdadeiro negativo (especificidade), ou
seja, quando predizemos denegação e de fato a decisão foi denegação. Por
outro lado, a regressão logística indicou melhor sensitividade, verdadeiro positivo,
ou seja, quando prevemos concessão e de fato a decisão foi de concessão.
Mas como as diferenças são pequenas, entendemos que seja melhor optar pela
regressão logística, vez que seus efeitos são mais claramente interpretáveis,
como se pode verificar da Tabela 11.

4.5.1.2 Interpretação dos resultados

Duas câmaras criminais tomam orientações bem distintas nas decisões.
A 3ª Câmara Criminal concedeu mais ao Ministério Público e denegou consisten-
temente à defesa. Por sua vez, a 16ª Câmara decidiu de forma mais equilibrada
em relação à defesa. Ao observarmos os resultados , essas duas posturas
aparecem com sinais opostos. A 3ª Câmara aparece com um sinal positivo para
"denegação"e a 16ª Câmara com sinal negativo para "denegação". Isso significa
que, ao nosso ver, a 3ª Câmara assumiu uma postura claramente punitivista.

Para facilitar a intepretação dos resultados, optamos por plotar dois grá-
ficos. Um deles em que foram selecionados aleaotoriamente dois casos de
predição correta e o outro dois casos de predição incorreta. No primeiro Fi-
gura 35, casos 250 e 360 respectivamente, a previsão foi de que seria concedido
para o primeiro e denegado para o segundo. Essa previsão correta no primeiro
caso seu muito por força do papel exercido pela 16ª Câmara Criminal. Com
efeito, a probabilidade era de 80% de que a decisão seria de concessão, mesmo
sendo o réu não primário e o crime ser de roubo ou de tráfico de entorpecente.
Outra sorte não deve o caso 360, em que a previsão de concessão foi de 48%,
mesmo sendo um crime de baixa gravidade. Isso porque a 2ª câmara tem um
papel relevante na decisão.

No segundo caso, previsões incorretas, Figura 36, a 2ª Câmara concedeu
a ordem para de defesa, em caso de gravidade baixa, quando havia 0,64 de
probabilidade de não concessão. Por outro lado, esse mesmo perfil de crime
torna-se quase imprevisível quando cai na 10ª câmara. Praticamente 50% para
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Figura 33 – Matriz de confusão - Classificador Logit
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Figura 34 – Matriz de Confusão - Classificador Boosting
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Figura 35 – Predição correta da decisão sobre audiência de custódia
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Figura 36 – Predição incorreta de decisão do TJSP sobre audiência de custódia
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qualquer um das duas opções. O impetrante não teve a mesmo sorte.

Com exceção da 12ª e da 16ª câmaras, a maioria simplesmente denega
o pedido da defesa, com alguma flexibilização na 1ª, 2ª e 10ª câmaras. A 3ª
câmara, por sua vez, se destaca pelo alto percentual de denegações para esses
dois crimes e pela alta produtividade.

Para compreender esses posicionamentos, é importante identificar alguns
dos desembargadores que atuam nessas câmaras criminais. Na 12ª Câmara
há uma desembargadora conhecida por suas postura em defesa de direitos
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humanos e membro da Associação de Juízes para a Democracia. Em outra
câmara atuou um juiz convidado da primeira instância, conhecido por sua
defesa intransigente da pena de morte e por condenar presos por furto de
bagatela(RAMOS, 2010).

4.5.1.3 Reutilização das decisões

A alta produtividade de alguns julgadores levou-nos à suspeita de que
possivelmente esses resultados se devem ao reúso do próprio texto 6. Para
verificar isso, selecionamos apenas as decisões sobre tráfico de drogas, que do
total são 1304 casos. Feito isso, aplicamos o algorítimo Jaccard para verificação
de similaridade entre os textos da mesma câmara criminal. Existem procedimen-
tos que permitem a comparação de textos para verificar se foram reutilizados ou
não.

Evidentemente, há toda uma parte preambular que é similar em todos os
textos. No entanto, se assumirmos que houve digressão sobre os fatos, sobre
as condições pessoais do acusado e sobre os argumentos da defesa e da
acusação, há significante espaço para tratar especificamente do caso e não
produzir decisões em série, alterando somente o nome do réu.

A Tabela 12 compara os textos com decisões sobre audiência de custódia
em casos de tráfico de drogas por câmara criminal. Os scores variam de zero a
um. Os documentos foram comparados um a um. Ao final, calculamos a média
desses scores. A 3ª câmara criminal apresenta a maior média, com um desvio
padrão bem alto, se comparado com outras câmaras. Isso indica que os os
scores individuais podem ser muito superiores à média. Possivelmente, porque
alguns relatores dentro de uma mesma câmara utilizam mais seus próprios
textos que outros.

Por fim, calculadas as médias, verificamos a correlação entre a produ-
tividade das câmaras e o score de reutilização dos próprios textos Figura 37.
Como esperado, ela é significativa e positiva, sendo que as terceira e oitava
6 Inicialmente pensamos em utilizar a expressão autoplagiarismo, mas estão não goza de

consenso na literatura que debate plágio e possui uma forte conotação pejorativa
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Tabela 12 – Scores de similaridade dos textos dos acórdãos sobre audiência de
custódia em casos de tráfico de drogas

camara media desvio.padrao erro.padrao
3cam 0.38 0.25 0.02
8cam 0.17 0.10 0.01
6cam 0.12 0.10 0.01
14cam 0.11 0.06 0.01
10cam 0.10 0.16 0.03
4cam 0.09 0.04 0.00
16cam 0.09 0.05 0.01
11cam 0.08 0.07 0.01
12cam 0.07 0.06 0.01
13cam 0.07 0.05 0.01
9cam 0.07 0.06 0.01
5cam 0.07 0.03 0.00
7cam 0.07 0.04 0.01
15cam 0.07 0.03 0.00
1cam 0.06 0.02 0.00
2cam 0.05 0.02 0.00

câmaras, que estão dentre as mais punitivas, são também as que mais proferem
decisões.

Essa relação entre produtividade, reutilização das decisões e alto pu-
nitivismo, sugere uma produção em série da punitividade na Justiça de São
Paulo.

4.6 O controle da saída

De forma similar ao que foi realizado em relação ao controle sobre o
ingresso no sistema prisional, a presente sessão mostra o controle judiciário
sobre a antecipação da liberdade. A diferença é que aqui é possível observar a
discrepância entre a posição do Judiciário e a da administração penitenciária
sobre a mesma pessoa em relação à sua liberdade. Há tipos tipos de ante-
cipação da liberdade, os mais importantes são o livramento condicional e a
progressão de regime. Via de regra o livramento condicional exige um lapso
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Figura 37 – Correlação entre a produtividade das câmaras criminais e o score
médio de reutilização dos própios acórdãos
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temporal de cumprimento de pena maior, no mínimo 1/3 para não reincidentes
e, no máximo, 2/3 para condenados por crimes hediondos ou equiparados (e.g.,
tráfico, homicídio qualificado, estupro, latrocínio), enquanto que a progressão
de regime exige o cumprimento de 1/6 da pena, mas esta, a princípio, não se
aplica a crimes hediondos.

Foram baixados 17.336 acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo
versando sobre progressão de regime ou livramento condicional referentes a
novembro de 2014 a novembro de 2016, ou seja, dois anos. Uma vez que a
pessoa é condenada, expede-se a guia de recolhimento com as informações
pessoais e as informações do processo. Essa guia é enviada para o juiz da
execução penal e uma cópia para a administração penitenciária. O juiz da
execução penal instaura o processo de execução penal com esta guia ou a junta
em outro processo quando o condenado é reincidente.

Conforme as regras de tempo acima mencionadas, o condenado poderá
solicitar a progressão de regime ou o livramento condicional. Da decisão judicial,
a defesa ou o Ministério Público, se insatisfeitos, ingressam com um recurso
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denominado agravo de execução junto ao Tribunal de Justiça. Os acórdãos
contendo as decisões de provimento ou improvimento foram analisadas. Os
agravos não conhecidos ou julgados prejudicados foram excluídos.

Seguiu-se o mesmo procedimento de conversão, leitura automatizada e
classificação supervisionada dos documentos realizado em relação aos acór-
dãos sobre audiência de custódia. No entanto as variáveis consideradas são
um pouco distintas. O Quadro 4.2 mostra essas variáveis. Como anteriormente,
foram consideradas tanto os fatos como as circunstâncias pessoais do preso.
Como se trata de recurso7, as decisões são “provido” ou “improvido”. Esta é
a variável resposta, ou classes. A segunda variável é “comportamento”, que
nada mais é do que a certidão de comportamento carcerária emitida pela
administração penitenciária. Se constam faltas disciplinares recentes, estas
resultam em certidão de mau comportamento carcerário, do contrário, em bom
comportamento carcerário.

A variável “gravidade” faz referência, como já mencionado em relação à
audiência de custódia, a três grupos de crimes, de baixa, de média e de alta
gravidade. A variável “agravante” refere-se ao autor do recurso de agravo: a
Defesa ou o Ministério Público. A variável "falta"indica as faltas disciplinares
anteriores ao período de consideração para efeitos de certidão de comporta-
mento carcerário, ou seja, mesmo quando a falta não pode mais constar no
prontuário do preso, ela ainda assim é, por vezes, considerada pelo Judiciário
como argumento para eventualmente negar o pedido de progressão de regime.

A variável “criminológico” refere-se a situações em que o exame crimino-
lógico 8foi considerado na decisão ou quando sua própria pertinência para um
processo está sob debate. Mesmo tendo sido legalmente abolido em 2002, a
exigência do exame criminológico continua sendo um tema não resolvido pelo
Judiciário, alguns juízes o exigem, outros o refutam. As ementas abaixo ilustram
7 Habeas Corpus e Mandado de Segurança não são considerados recursos, mas ações

autônomas
8 O exame criminológico estava previsto na Lei de Execução Penal até 2002, quando excluído

pelo Lei 10.792/2002, após severas críticas sobre sua prestabilidade como requisito para aferir
as condições da pessoa de viver em sociedade sem delinquir e porque seu processamento
atrasava muito o trâmite do pedido de livramento condicional
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esta situação:

Execucao penal - progressao de regime prisional - preenchi-
mento do requisito temporal e boa conduta carceraria - conces-
sao de beneficio - possibilidade. para a progressao de regime
prisional e preciso que o reeducando revele aptidao para ficar
recolhido em regime menos severo, que demonstre senso de
responsabilidade e capacidade de readaptacao, o que e o caso
dos autos.boletim informativo - irrelevancia da gravidade do
crime e da longevidade da pena. o juiz deve aplicar o direito
positivo, o direito expresso ou latente nas leis, e nao o direito
idealmente concebido. recurso nao provido. (relator(a): willian
campos; comarca: marilia; orgao julgador: 15ª camara de di-
reito criminal; data do julgamento: 24/11/2016; data de registro:
25/11/2016).

Art. 33 do cp, ainda e necessaria a analise do merito. agra-
vado encontra-se encarcerado por pratica de crimes graves, de-
monstrando possuir mentalidade voltada para a criminalidade,
assim, simples atestado de bom comportamento, que nao apre-
senta qualquer elemento aprofundado da personalidade atual
do agente nao e suficiente, neste caso, para preenchimento do
requisito subjetivo, sendo necessaria a realizacao de exame
criminologico - dado provimento ao agravo, para determinar
o retorno do agravado ao regime fechado, submetendo-se ao
exame criminologico. (relator(a): sergio ribas; comarca: marilia;
orgao julgador: 5ª camara de direito criminal; data do julga-
mento: 24/11/2016; data de registro: 25/11/2016).

Criminologico - inadmissibilidade - gravidade abstrata do crime
nao conduz a indispensabilidade da realizacao de exame cri-
minologico - sentenciado, ademais, possuidor de boa conduta
carceraria, sem registro de falta disciplinar - recurso improvido.
(relator(a): moreira da silva; comarca: assis; orgao julgador:
13ª camara de direito criminal; data do julgamento: 17/11/2016;
data de registro: 01/12/2016).

Por fim, a câmara criminal foi igualmente incluída como variável. Como
na análise sobre audiência de custódia, as diferenças são significativas entre as
câmaras. Elas na verdade, seguem em direção oposta. A utilização de modelos
estatísticos para analisar quantitativamente a distribuição das decisões confere
validade externa às conclusões de que essas diferenças não são aleatórias e
que as câmaras criminais podem facilmente ser agrupadas entre aquelas que
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consistentemente decidem em desfavor da defesa e aquelas que decidem de
forma equilibrada.

Quadro 4.2 – Fatores considerados para classificar os acórdãos da execução
penal

Decisão Compor-
tamento Gravidade Agravante Falta Crimino-

lógico Câmara

provido Bom
Baixa (max = 8anos):

Furto, fraudes,
violência doméstica

Defensoria Sim Sim 1ª

improvido Mau
Média (max = 15

anos): Roubo, tráfico,
extorsão

Ministério
Público Não Não 2ª

Alta (max= 30 anos):
Homicídio, Latrocínio,

estupro, sequestro
3ª

4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª

A Figura 38 mostra o caminho dos agravos, agrupados em feixes, pelas
variáveis. A maioria das decisões nega provimento. Os recursos do Ministério
Público estão melhor equilibrados entre favoráveis e desfavoráveis. Como na
análise sobre audiência de custódia, os recursos da defesa são denegados na
maioria, mas com um maior equilíbrio. A gravidade do crime parece não pesar
na decisão pois as proporções são similares. O mesmo se pode dizer sobre o
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comportamento, o exame criminológico e a falta.

Figura 38 – Associação entre a decisão do TJSP e demais variáveis sobre pro-
gressão de regime ou livramento condicional - Defesa e Ministério
Público
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Figura 39 – Associação entre a decisão do TJSP e demais variáveis sobre
progressão de regime ou livramento condicional - Somente Defesa
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A Figura 40 revela a relevância do Ministério Público na decisão. Seus
recursos são proporcionalmente providos em maior número que os recursos da
defesa em um grupo de câmaras criminais. O contrário se dá em outro grupo
de câmaras criminais, em que o improvimento é equilibrado entre defesa e
Ministério Público. Como ocorreu anteriormente, as câmaras conservadoras são
mais produtivas.Revela também a relação de oposição em que se encontram
algumas câmaras criminais. Enquanto as câmaras 3,4,5,6,7 e 8 decidem con-
sistentemente a favor do Ministério Público em prejuízo da defesa, as câmaras
criminais 1,2, 12 e 16 assumem uma postura clara em desfavor do Ministério
Público, sendo que na primeira câmara os recursos da defesa estão em clara
vantagem.
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Figura 40 – Decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre progressão e
livramento condicional conforme a câmara criminal e o agravante.
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4.6.1 Análise preditiva

Foram utilizados os mesmos classificadores9. No entanto, regressão
logística binária mostrou resultados mais tímidos. Os melhores classificadores
foram Boosting e Floresta Aleatória.

Para classificar os casos, inicialmente a base foi dividida entre entra
aquela que seria submetida ao modelo (base de treinamento - 90%) preditivo e
uma base teste (10%) para validação. Uma vez rodados os classificadores, os
resultados foram comparados com a base de validação. Foi possível alcançar um
nível de 78% de acurácia, menor do que os casos sobre audiência de custódia,
onde alcançamos até 87%.

Dos 215 casos providos, foi possível prever corretamente 164 deles. Dos
443 casos improvidos, foi possível prever corretamente 346. Há espaço para
aperfeiçoamento, mas com o que temos, é possível afirmar quais os fatores
mais importantes para a definição do TJSP sobre um caso criminal.

## provido improvido

## provido 164 97

## improvido 51 346

## valor

## Sensitivity 0.76

## Specificity 0.78

## Pos Pred Value 0.63

## Neg Pred Value 0.87

## Precision 0.63

## Recall 0.76

## F1 0.69

## Prevalence 0.33

## Detection Rate 0.25

## Detection Prevalence 0.40

## Balanced Accuracy 0.77

## valor

9 Regressão Logística binária, Gradient Boosting e Random Florest (Floresta Aleatória)



Capítulo 4. O Judiciário como gestor do sistema prisional 188

## Accuracy 0.78

## Kappa 0.52

## AccuracyLower 0.74

## AccuracyUpper 0.81

## AccuracyNull 0.67

## AccuracyPValue 0.00

## McnemarPValue 0.00

A Figura 41 mostra a importância das variáveis, o que torna evidente que
os operadores do direito assumem papel crucial na decisão. A variável mais
importante é o agravante, seguida pela câmara criminal. A gravidade do crime e
o comportamento do preso assumem papel secundário na decisão.
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Figura 41 – Importância das variáveis (classificadores C.50 (Bo-
osting) e Floresta aleatória) sobre acórdãos do
TJSP

Árvore de decisão C5.0

Importância

camara15ª

camara14ª

camara3ª

camara7ª

camara6ª

camara8ª

camara11ª

camara9ª

camara5ª

camara4ª

gravidademedia

gravidadealta

camara13ª

camara2ª

faltasim

comportamentonao

camara1ª

camara16ª

camara12ª

agravanteMP

100 200 300 400

Floresta Aleatória

Importância

gravidademedia

camara14ª

camara13ª

camara11ª

gravidadealta

camara3ª

comportamentonao

faltasim

camara15ª

camara7ª

camara2ª

camara16ª

camara1ª

camara8ª

camara6ª

camara4ª

agravanteMP

camara9ª

camara12ª

camara5ª

20 40 60 80 100

A Figura 42 ilustra o mesmo que foi dito acima. Trata-se de uma árvore
de decisão invertida. No tronco, parte superior, está o agravante, se for o MP, o
ramo segue para o lado direito, onde, se encontrar as câmaras 1,2,10,12,13 ou
16, terá maior probabilidade de perda. Se encontrar as câmaras 3,4,5,6,7,8,9
ou 14, terá maior probabilidade de vitória. Se encontrar as câmaras 11 ou 15, o
comportamento do preso terá um peso na decisão.

Por sua vez, o ramo à esquerda representa as decisões referentes aos
recursos da Defesa. Se encontrar as câmaras 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 ou
15, ha maior probabilidade de perda, independentemente de outros fatores. Se
encontrar as câmaras 1,12 e 16, a gravidade será considerada. Se for alta,
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Figura 42 – Árvore das variáveis até decisão do TJSP sobre progressão de
regime ou livramento condicional
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improvido. Se for baixa ou média, o comportamento do preso é considerado.

A Tabela 13 consiste provavelmente num dos aspectos mais importantes
da análise comparativa entre a Administração Penitenciária e o Judiciário. As
direções das unidades prisionais deram parecer favorável ao preso em 4151 ca-
sos, mas houve um número muito pequeno de provimentos, ou seja, a postura do
Judiciário é decisivamente mais punitiva que a da Administração Penitenciária.

Tabela 13 – Decisões do TJSP em comparação com o parecer da Administração
Penitenciária sobre progressão de regime e livramento condicional

comportamento provido improvido total
bom 1403 2748 4151
mau 752 1684 2436

A Tabela 14 é ilustrativa da predição de uma caso e seus possíveis
desfechos, com base nas probabilidades, que variam de 0 a 1. Um recurso da
defesa, quando o preso tem bom comportamento terá diferentes resultados
conforme a câmara. Há 75% de chances de vitória na 1ª câmara e zero porcento
na 9ª câmara.
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Tabela 14 – Probabilidades de provimento ou improvimento do recurso da defesa
pedindo progressão de regime ou livramento condicional conforme
a câmara criminal, quando o preso por roubo tem bom comporta-
mento, sem antecedentes de indisciplina.

camara provido improvido
1ª 0.75 0.25
2ª 0.52 0.48
3ª 0.30 0.70
4ª 0.08 0.92
5ª 0.00 1.00
6ª 0.18 0.82
7ª 0.29 0.71
8ª 0.18 0.82
9ª 0.00 1.00
10ª 0.41 0.59
11ª 0.53 0.47
12ª 0.74 0.26
13ª 0.30 0.70
14ª 0.41 0.59
15ª 0.07 0.93
16ª 0.52 0.48
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4.7 Considerações Finais sobre o capítulo

Os dados produzidos pelo presente capítulo revelam que a gestão pri-
sional está refém de uma produção em série da punitividade. Ao nosso ver,
esta produção da punitividade abandonou o direito penal clássico baseado na
responsabilização individual e na individualização da pena para produzir um
controle penal fundado no risco. A manutenção da ordem pública e a prevenção
de riscos prevalecem sobre a responsabilização individual e sobre as garantias
individuais. O juiz se posiciona como agente de segurança e não como protetor
de direitos.

O mesmo vale para o Ministério Público. Este tem se posicionado na de-
fesa do patrimônio privado e público e focado na persecução penal de suspeitos
de roubo e tráfico de drogas. Uma vez que o Ministério Público paulista é três
vezes maior que a Defensoria Pública e, ao contrário desta, está concentrado na
persecução penal, evidencia-se uma política criminal destinada a enfraquecer
as propostas emancipadoras em favor de propostas repressivas.

Quando verificamos que juízes, dos 101 analisados identificamos duas
mulheres e nenhum negro, são homens de classe média e alta, temos uma
situação de uma justiça instrumentalizada para operar em favor da elite branca
e masculina e reprimir minorias compostas por negros, jovens, mulheres prove-
nientes das periferias. O sistema de justiça penal termina por cair na perda de
legitimidade e, em linha com Azevedo et al. (2005), torna-se incapaz de justificar
seu alto grau de seletividade e arbítrio.

Iniciamos esta pesquisa com a ideia de que os diretores das unidades
prisionais tinham um papel rela vante na condução dos negócios prisionais e
de que eles eram capazes de tomar as decisões mais relevantes. A conclusão
que chegamos é que esses "gestores"são meros burocratas responsáveis pelo
"paperwork"do sistema prisional. Se algum papel relevante a ele é atribuído,
este se limita a minimizar as chances de fuga, mortes e rebeliões. Todo o resto
da dinâmica prisional é determinado internamente pelas lideranças entre presos,
como já demonstrou Camila Nunes Dias e o Poder Judiciário.

Provavelmente o único poder de controle sobre os presos que eles ainda
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mantêm são o pedido de transferência e a aplicação de sanções disciplinares, no
entanto essas duas faculdades dependem de aprovação do superior hierárquico
ou de homologação judicial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prisão como resposta ao crime tornou-se prevalecente no Brasil ape-
nas nas últimas décadas. A expansão penitenciária se deve a uma série de
transformações sociais dentre elas o aumento da criminalidade, especialmente
a partidar da década de 1970, e mais tarde, a partir da década de 1980, com o
tráfico de drogas operando em larga escala.

Some-se a isso a política de guerra às drogas, manifestada especial-
mente na aprovação da leis dos crimes hediondos e nas práticas judiciárias
de intolerância a esses crimes, e a incapacidade dos governos estaduais em
oferecer respostas efetivas para o problema da criminalidade. Nesse contexto, a
prisão se apresenta como resposta mais fácil, mas significativamente onerosa,
tanto em termos sociais quanto em termos financeiros.

A principal conclusão da tese é de que a gestão prisional é compartilhada
de forma não planejada e não coordenada. A gestão é partilhada entre três
principais atores: Administração Prisional, Judiciário e Facções internas, cada
uma com diferentes âmbitos de atuação e distintos propósitos, quando não
divergentes. Ela é não planejada porque a participação das faccções nessa ges-
tão ocorre extralegalmente e decorre das insuficiências em termos de recursos
materiais e pessoais. Ela é não coordenada porque a atuação do Judiciário se
dá independentemente da atuação da administração prisional. Judiciário e Exe-
cutivo são dois poderes independentes. No entanto, o primeiro exerce o controle
sobre os atos do segundo. Além disso juízes gozam de garantias constitucionais
e mesmo de privilégios institucionais que os tornam menos suscetíves de serem
responsabizados por seus atos. Como se verificou no capítulo 2, os diretores
enviam os atestados de comportamento aos juízes avaliando positivamente os
condenados. Assim mesmo, as recomendações dos diretores são ignoradas.

Diretores constantemente se queixaram de que ante o volume de pessoas
que ingressam na unidade prisional, a gestão voltada à segurança e vigilância
daquels que apresentam maiores riscos se torna impraticável. Isto porque o
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Judiciário, que não convive com as mazelas de prisões superlotadas, define
previamente o perfil de pessoas que irá para a prisão, independentemente da
gravidade dos fatos e das circunstâncias da pessoa.

Ao iniciar a pesquisa, nosso objetivo era conhecer o perfil, a visão e a
atuação dos diretores das unidades prisionais. No entanto, após proceder à
revisão bibligráfica, aplicar os questionários e entrevistá-los, percebemos que
sua atuação é pouco efetiva em termos de exercício do controle da população
carcerária. Isto porque ela concorre com a intervenção de outros grupos, dos
quais os mais importantes são o Judiciário e o autogoverno dos presos. Esses
dois grupos exercem efetivo controle sobre a dinâmica prisional. Um deles, o
autogoverno, se caracteriza pelo controle da economia interna entre presos,
da comunicação e da disciplina, bem como, por seu um exercício extralegal de
poder. Dos dois, optamos por analisar mais detidamente o Judiciário.

Este último se caracteriza por operar a distância, pela soberania de suas
decisões e pela mínima responsabilização por seus atos. O Judiciário controla
tanto o ingresso quanto a soltura de presos, bem como toma todas as decisões
que afetam a antecipação da liberdade. Os dois crimes que mais populam
as prisões atualmente são o roubo e o tráfico, crimes de massa cometidos
principalmente por grupos sociais vulneráveis, cujo perfil é formado por jovens,
negros, pouco alfabetizados e moradores das periferias.

Nesse sentido, o Judiciário tem assumido um papel crucial em encar-
cercerar essa população. Poucos foram os casos em que os juízes liberaram
pessoas acusadas por tais crimes, os quais foram consistemente equiparados a
crimes mais graves como homicídio qualificado e estupro.

Desembargadores que julgaram as audiências de custódia são predomi-
nantemente brancos e do sexo masculino, com idade acima de cinquenta anos
e provenientes da classe média e alta. Em situação oposta estão os presos:
jovens, negros, vulnerabilizaos, pouco alfabetizados e provenitentes da periferia.

Frequentemente argumenta-se que isso não prova que há uma justiça de
classes, seletiva e a serviço das elites. No entanto, as evidências apresentadas
pelo estudo das quase 20 mil decisões evidenciam de forma contundente que
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pouco importa a gravidade do crime ou as circunstâncias pessoais do acusado
ou condenado. O que determina sua trajetória na relação com o sistema de
justiça criminal é o seu perfil enquanto pertencente a um determinado grupo
social em contraste com o perfil dos juízes, provenientes da elite.

O que se constatou é que, enquanto os gestores prisionais têm assumido
uma postura menos punitiva, o Judiciário está orientado ao punitivismo seletivo.
Isso fica evidente ao se observar que na maioria das câmaras criminais, o alto
número de decisões contra a defesa são fundamentados na garantia da ordem
pública, argumento cujo viés ideológico é patente. Igualmente, a reprodução em
série de decisões contrárias à liberdade sugere que o Judiciário assumiu o papel
de mantenedor da Ordem Pública e não da afirmação do Estado Democrático
de Direito.

Isso corrobora o argumento de que temos uma Justiça operando para
blindar as elites e incapacitar as classes baixas. Diretores prisionais são também
provenitentes da periferia. Muitos iniciaram a graduação anos depois que haviam
ingressado no sistema penitenciário. Nas entrevistas, muitos afirmaram que
trabalhavam no comércio antes de se tornarem agentes penitenciários. O seu
perfil os torna muito próximos do perfil dos presos. Integram o mesmo grupo
social com mínimo acesso aos bens da sociedade. Isso possivelmente os torna
menos punitivistas.

Ademais, sendo o Judiciário o principal responsável pelo fluxo prisional
(prisão e soltura), o investimento no seu fortalecimento em desfavor de políticas
sociais, como visto no capítulo 3, evidencia uma articulação no âmbito dos
três poderes para insistir no encarceramento em massa como mecanismo de
punição.

A ausência do controle do fluxo penitenciário somada à incapacidade de
cumprir suas atribuições, de garantir a segurança, bem estar e justiça ao seus
seus custodiados, ante o crescente número de presos, torna a administração
penitenciária um órgão meramente gestor da miséria, a qual é politicamente
articulada no âmbito da cúpula dos três poderes. O capítulo quatro mostra uma
administração penitenciária a serviço de uma política de construção de presídios



Capítulo 4. O Judiciário como gestor do sistema prisional 197

e incapaz de promover alternativas penais mais eficientes que a prisão.
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APÊNDICES



As respostas são anônimas e não é possível indentificar quem as forneceu.

O tempo estimado para completar o questionário é de 20 minutos.

Caso você não lembre de um dado exatamente, coloque o valor aproximado, não
precisa parar o questionário para buscar a informação.

Seção A: Perfil da população presa

A1. Qual o número aproximado de presos na unidade prisional nesse
momento?

A2. Qual o sexo da população presa?

 
Feminino

Masculino

A3. Os presos dessa unidade têm convívio com qual facção?

 
PCC

CRBC

Não se identificam com nenhuma facção (neutros)

Outros

Outros

A4. Qual a situação processual dos presos?

 
100% condenados

Cerca de 80% condenados, 20% provisórios

Cerca de 60% condenados, 40% provisórios

Cerca de 50% condenados, 50% provisórios

Cerca de 40% condenados, 60% provisórios

Cerca de 20% condenados, 80% provisórios

100% provisórios



A5. Há presos do semiaberto e do fechado nessa unidade?

 
Somente do fechado

Do fechado e do semiaberto

Somente do semiaberto

Todos os presos são provisórios

A6. Como você classificaria o perfil dos presos dessa unidade em relação
ao risco que oferecem à segurança e à disciplina?

 
Alto risco

Moderado para alto risco

Moderado

Moderado para baixo risco

Baixo risco

A7. Há prevalência de processados ou condenados por um determinado
crime?

 
Sim

Não

A8. Qual crime prevalece entre os presos como razão do encarceramento?

Seção B: Orientação em relação aos presos
As perguntas a seguir levam em conta a sua opinião pessoal sobre vários temas. É importante recordar que as respostas não são
consideradas individualmente, mas no seu conjunto, e não é possível revelar, nem mesmo para o pesquisador, a identidade de
quem respondeu.
B1.   Qual desses objetivos você acha mais importante para a

administração prisional. Dê uma nota conforme a importância.

  0 (zero) significa "nenhuma importância",  7 (sete) significa máxima
importância.

0 1 2 3 4 5 6 7

Ressocializar

Reforçar o respeito às leis

Impedir que a pessoa volte a praticar
crimes, ao menos enquanto estiver

presa.

Dar exemplo, para que as demais
pessoas da sociedade se convençam a

também não praticar crimes

Punir a pessoa pelo crime que cometeu



0 1 2 3 4 5 6 7

Proteger a sociedade

B2.   Com qual desses grupos você acha mais fácil trabalhar?

  Dê uma nota de 0 (zero)  a 7 (sete) conforme a facilidade ou
dificuldade. Zero indica muito difícil, 7 indica muito fácil.

0 1 2 3 4 5 6 7

Presos

Familiares de presos

Agentes penitenciários

Pessoal administrativo

Corpo técnico (enfermeiros, médicos,
psicólogos, advogados etc)

Coordenação regional

Gabinete da SAP

Juízes

Promotores

B3. Qual a sua opinião sobre a seguinte afirmação: "Atualmente, as
facções exercem muito poder sobre a população presa".

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



B4. A disciplina é a melhor forma de fazer os presos respeitarem as
ordens dos agentes e diretores.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B5. A ressocialização de presos é uma falácia.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B6. Não dá para confiar nos presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



B7. É importante ganhar o respeito dos presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B8. Conversar com presos é inútil para fazê-los repensarem suas atitudes.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B9. A vida na prisão é muito fácil para os presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



B10. Os presos têm muitos direitos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B11. O contato pessoal do diretor com os presos deve ser evitado.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B12. Melhorar as condições das prisões torna os presos piores para os
agentes.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



B13. O trabalho do diretor não é ressocializar presos, mas sim manter a
ordem e evitar que eles fujam ou pratiquem violência contra outros
presos ou agentes penitenciários.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B14. Os presos deveriam ter mais respeito à autoridade dos diretores e dos
agentes penitenciários.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B15. As faccções ajudam a manter a ordem na unidade prisional, pois não
há suficientes agentes penitenciários.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



B16. Nós deveríamos parar de tratar os presos como vítimas que merecem
ser ressocializadas e fazê-los pagar pelos crimes que cometeram contra
outras pessoas.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B17. Uma conversa com os presos dá mais resultado do que aplicar uma
sanção disciplinar.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

B18. É impossível manter a ordem na unidade sem contar com as
lideranças entre os presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



Seção C: Relação com a administração

C1. A direção de sua unidade foi submetida à alguma forma de avaliação
de desempenho nos últimos 12 meses?

 
Sim

Não

C2. O diretor deveria ter mais autonomia para administrar a prisão.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C3. O cargo de diretor deveria ser ocupado por meio de concurso público
interno e não por indicação.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C4. A perda do cargo de diretor geralmente se dá mais por razões políticas
do que por falta de capacidade técnica.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



C5. Muitos aspectos da dinâmica da unidade são decididos pela
Coordenação Regional ou pelo gabinete da SAP.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C6. Aprende-se a ser diretor na prática, no dia a dia.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C7. A formação para direção que eu tive na Escola de Administração
Penitenciária foi suficiente.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



C8. O tempo de formação dos agentes deveria ser aumentado.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C9. O que se aprende na EAP não ajuda a resolver os problemas do dia a
dia.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C10. É mais fácil trabalhar na administração do que diretamente com os
presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



C11. Deveria ser criada a polícia penitenciária.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C12. Se agentes penitenciários fossem policiais,  os agentes e diretores
teriam mais autoridade sobre os presos.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C13. A sociedade não tem o mesmo respeito por agentes penitenciários,
inclusive diretores, que tem por policiais.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

C14. Como você classificaria o desempenho dos seguintes órgãos ou grupos.
0 (zero) significa baixíssimo desempenho , 7 (sete) significa altíssimo
desempenho.

0 1 2 3 4 5 6 7

Gabinete do Secretário de
Administração Penitenciária

Coordenadoria Regional



0 1 2 3 4 5 6 7

Coordenadoria de Saúde

Coordenadoria de Reintegração social

Escola de Administração Penitenciária

GIR (Grupo de Interveção Rápida)

AEVPs

Corregedoria da SAP

Ouvidoria da SAP

Conselho Penitenciário

Juiz da Execução

Ministério Público

Defensoria Púbilica

Funap

Seção D: Agentes penitenciários

D1. Os agentes penitenciários são confiáveis com relação à sua conduta
ética e profissional no cotidiano prisional.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



D2. Há muito pouco que eu posso fazer contra um agente penitenciário
que causa problemas na unidade prisional

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

D3. Confio mais nos agentes que escolhi para trabalhar próximos a mim.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

D4. Se um agente penitenciário entra em conflito com um preso, eu dou
apoio integral ao agente.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



D5. Seria mais fácil contar com os agentes penitenciários se eles fossem
melhor qualificados.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

D6. Os agentes penitenciários contam com algum Procedimento
Operacional Padrão ou algum outro roteiro padronizado que os
oriente a cumprir suas funções?

 
Sim

Não

D7. Como se chama este documento de instruções mencionado na
pergunta anterior?

Seção E: Atores externos

E1. Jornalistas mais atrapalham que ajudam a administração prisional.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



E2. Jornalistas não deveriam ter acesso às prisões.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

E3. Não deveria haver interferência de grupos externos, como pastorais,
entidades que se denominam de direitos humanos e  jornalistas em
assuntos prisionais.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

E4. Quem aprova as leis sobre execução penal e prisões não entende nada
do que acontece na prisão.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



E5. Os juízes tomam decisões sobre presos sem conhecê-los bem e,
portanto, dão decisões erradas.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

E6. Quem deveria tomar as decisões sobre os presos são os diretores e
agentes penitenciários, que convivem com eles no dia a dia.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

E7. Juízes, promotores e defensores deveriam interferir menos nas
questões prisionais.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente



E8. A direção da unidade prisional tem menos poder sobre os presos do
que a coordenação regional e o gabinete da SAP.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

Seção F: Manutenção da ordem

F1. É impossível aplicar plenamente a lei de execução penal.

 
Discordo totalmente

Discordo

Mais discordo que concordo

Não discordo, nem concordo

Mais concordo que discordo

Concordo

Concordo totalmente

F2.   Como essas medidas, na sua opinião, contribuem para manter a
ordem na unidade prisional? Dê uma nota conforme a importância.

  0 (zero) significa "nenhuma importância",  7 (sete) significa máxima
importância.

0 1 2 3 4 5 6 7

A presença de organização interna de
presos

A autoridade do agente penitenciário

A negociação com os presos diante de
crises

O ingresso regular do GIR

As revistas periódicas nas celas

O serviço de inteligência interno



0 1 2 3 4 5 6 7

O receio dos presos de serem
transferidos para uma unidade distante

ou onde não têm convívio

O receio dos presos de não progredirem
de regime ou não terem concedido o

livramento condicional

Acordos com presos e o seu
cumprimento

A ocupação dos presos em oficinas de
trabalho e estudo

A visita de familiares nos fins de
semana

Seção G: Perfil do diretor

  Você aceitaria conceder uma entrevista ao pesquisador sobre sua atuação como diretor? Se sim, ao salvar as respostas,  para
preservar a a sua identidade, um outro ambiente será aberto para preencher os seus dados. Fique tranquilo,  o programa
LimeSurvey impede que mesmo o pesquisador tenha acesso à sua identidade. Se não quiser conceder entrevista, ignore o novo
ambiente.

G1. Qual a sua idade?

 
Entre 18 e 24 anos

Entre 25 e 34 anos

Entre 35 e 44 anos

Entre 45 e 54 anos

Entre 55 e 64 anos

Acima de 65 anos



G2.   Há quanto tempo você ingressou na administração penitenciária de
São Paulo?

  Por favor, inclua todo o tempo, mesmo se ingressou antes da
instituição da SAP.

 
De 0 a 3 anos

De 4 a 6 anos

De 7 a 9 anos

De 10 a 12 anos

De 13 a 15 anos

De 15 a 17 anos

De 18 a 20 anos

Acima de 20 anos

G3. Qual foi o último cargo que você ocupou imediatamente antes de ser
diretor geral?

 
Agente penitenciário sem cargo de direção

Diretor de segurança e disciplina

Diretor de produção

Diretor de reintegração social

G4. Em quantas unidades prisionais você já foi diretor?

G5. Desde quando assumiu o cargo de diretor dessa unidade, você já se
defrontou com quais dessas situações?

 
Tentativas de rebelião

Tentativas de fuga

Morte de preso praticada por outro preso

Suicídio de preso

Nenhuma dessas situações

Outros

Outros



G6. Qual o seu sexo?

 
Feminino

Masculino

G7. Você recebeu alguma capacitação para direção?

 
Sim

Não

G8. Como você classificaria a formação que você recebeu para direção?
Zero (0) é a nota mais baixa e Sete (7) é a nota mais alta.

0 1 2 3 4 5 6 7

Nota

G9. Quem são os seus colaboradores mais diretos?

 
O diretor de segurança e disciplina

O diretor de resssocialização

O diretor de produção

A equipe administrativa

Outros

Outros

G10. Qual o nível de segurança da unidade prisional que você atua?

 
Supermáxima (presos permanecem isolados de 22 a 24 horas)

Máxima

Máxima para moderada

Moderada

Moderada para baixa

Baixa
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Roteiro	para	entrevista	com	diretores	de	unidades	prisionais	
da	Administração	Penitenciária	de	São	Paulo	
	
1.	Informações	gerais	
	
Conte	um	pouco	sobre	sua	trajetória	no	sistema	penitenciário:	
	
Há	quanto	tempo	está	no	sistema	penitenciário?	
	
Há	quanto	tempo	é	diretor?	
	
O	que	fazia	antes	de	ser	diretor?	
	
Quais	tipos	de	unidades	já	dirigiu?	
	
Como	entende	que	os	demais	(presos,	familiares,	agentes	penitenciários...)	
enxergam	a	pessoa	do	diretor?	
	
Como	você	vê	o	papel	do	diretor?	
	
	
2.	Distribuição	do	tempo	
	
Como	é	sua	rotina	diária?	
	
O	que,	durante	o	dia,	consome	mais	do	seu	tempo?	
	
Que	tarefas	realiza	que	não	gostaria	de	realizar?	
	
O	que	mais	gosta	de	realizar?	
	
3	.	Relações	
	
Como	se	relaciona	com	a	Defensoria	Pública,	com	o	Juiz	e	com	o	Promotor	de	
Justiça?	
	
Como	é	sua	relação	com	os	agentes	penitenciários	com	os	agentes	
penitenciários?	
	
Como	é	sua	relação	com		os	familiares	de	presos?	Como	poderia	solucionar	
eventuais	dificuldades?	
	
Como	é	sua	relação	com	os	técnicos	
	
Como	é	sua	relação	com	a	coordenadoria	regional?		
	
4	Autonomia	



	
O	que	levaria	à	queda	do	diretor?	
	
Qual	a	autonomia	do	diretor	de	segurança	na	área	interna?	
	
Como	lida	com	o	controle	exercido	pelas	facções	sobre	a	população	carcerária?	
Você	entende	que	atualmente	o	diretor	tem	mais	autonomia	que	nas	décadas	
passadas?	
	
Você	acha	que	o	diretor	deveria	ter	mais	autonomia?	
	
5	–	Mecanismos	de	controle	
	
Você	tem	transferido	presos	para	Wenceslau	ou	Avaré?	
	
Você	já	pediu	transferência	de	presos	para	o	RDD?	
	
Como	lida	com	os	presos	de	alto	risco?	
	
Você	encontra	dificuldades	para	aplicar	o	isolamento	celular	de	lideranças?	
	
	
6.	Formalismo	
	
O	que	mais	prepondera	nas	suas	decisões,	a	experiência	ou	a	aplicação	da	lei?	
	
Você	faz	muito	uso	de	portarias	para	dar	a	conhecer	as	suas	decisões?	
	
7.	Outras	perguntas	
	
Você	entende	que	foi	capacitado	para	ser	diretor?	
	
Na	sua	opinião,	quais	os	principais	desafios	da	administração	penitenciária?	
	
Na	sua	opinião	quais	deveriam	ser	as	prioridades	da	administração	
penitenciária?	
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