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Resumo: 

A presente pesquisa teve como finalidade analisar o sistema prisional e as 
rebeliões do Estado de São Paulo (1988-2006), à luz da Lei de Execução Penal 
(LEP) e suas regulamentações, com vistas à identificar como acontecem na 
prática. Tal cotejamento identifica a prática do Estado no que concerne às suas 
finalidades em relação às pessoas que ficam sob sua custódia no sistema 
carcerário. Esse compõe conjuntos de unidades cada vez maiores, com 
prédios construídos conforme padrões cada vez mais sofisticados, regidos por 
regras de condutas, cujas normas são consideradas as mais modernas. Os 
espaços são controlados por contingentes de policiais que vêm se ampliando, 
com treinamentos permanentes em técnicas de segurança e que seguem como 
lógica o entendimento de que este universo se assemelha às situações de 
guerra.  

Esse sistema mantém sob controle uma população muito diversificada, em 
todos os sentidos, particularmente quanto à sua classificação perante os 
códigos, civil e criminal. No interior de seus altos muros, os agentes do Estado 
designados para tanto, controlam um contingente enorme de pessoas (que no 
período analisado ultrapassava os 500 mil), os quais, na prática, perderam 
qualquer direito de cidadania e vivem na mais completa degradação humana, o 
que se acresce à sua pena legal. A inserção de tais indivíduos neste sistema, 
muitos dos quais sem julgamento formal, representa a perda de qualquer 
direito, inclusive os vinculados à dignidade humana. Reduzidos aos níveis de 
desumanidades inconcebíveis em um sistema que se diz moderno e regido por 
leis consideradas avançadas quanto à finalidade de reinserção de tais 
indivíduos na sociedade, tais pessoas perdem quaisquer referências de 
sociabilidade do mundo fora daqueles muros. Como é da natureza humana, 
nestas condições gestam novas regras de sociabilidade, nascidas sob o signo 
da violência máxima entre si e regidas pelos sentidos mais obscuros do ser 
humano. Emergem sob a égide da lei da sobrevivência em situações limites de 
desumanidade o que os leva a formar bandos em disputa territorial, que 
tendem a reconhecer como líderes aquele que se mostra mais forte, mais cruel, 
implacável e radical para com os inimigos.  

A ação do Estado nesse universo é o antagônico do que preconiza a lei e 
resulta num sistema que não cumpre as finalidades previstas pelos códigos 
penais e, além disso, constitui um dos fatores que aumenta a violência já 
vigente na sociedade.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizadas fontes diversas, como 
notícias de jornais, entrevistas a ex-encarcerados, dados oficiais das agências 
do Estado e leis que regulam o sistema no período em questão. Esses dados 
foram analisados à luz da bibliografia que discute a questão, respaldados em 
autores que fundam preceitos teóricos afetos a essa realidade.      

Palavras-chave: sistema carcerário, indivíduos sob custódia do Estado, 
violência institucional e rebeliões. 

 



 

 

 

Abstract: 

This research aimed to examine the prison system and rebellions of the State of 
São Paulo (1988-2006), in the light of Penal Execution Law (LEP) and its 
regulations, to identify how these are put into practice. This comparison 
identifies state practice with respect to its purposes in relation to persons who 
are in custody in the prison system. This composes sets of increasingly larger 
units, with buildings constructed as increasingly sophisticated patterns, 
governed by rules of conduct, whose standards are considered the most 
modern, controlled by contingents of police that come broadening, with ongoing 
training in safety techniques whose logical understanding of this universe that 
resembles war situations 

This system keeps under control a very diverse population, in every way, 
particularly as to their classification before the codes, civil and criminal. Within 
its high walls, state agents assigned to both, control a huge number of people 
(who arrives in the analyzed period exceed 500 000) that, in practice, have lost 
any right to citizenship and live in utter human degradation, which is additional 
to their statutory penalty. The inclusion of such individuals in this system, many 
of them without formal trial, is the loss of any rights, including those linked to 
human dignity. Reduced to levels inconceivable inhumanities in a system that 
says modern and governed by laws considered advanced as to the purpose of 
reintegration of such individuals in society, such people lose any references 
sociability of the world outside those walls. As is human nature, these 
conditions administer new rules of sociability, born under the sign of the utmost 
violence to each other and governed by the darkest senses of the human being. 
Emerge under the aegis of the law of survival in situations limits of inhumanity 
which leads them to form flocks in territorial dispute, which tend to recognize as 
leaders who proves stronger, more ruthless, relentless and radical towards 
enemies. 

State action in this universe is the antagonist of the resulting law indicates that 
such a system cannot meet the objectives established by the penal codes, and 
moreover, is one of the factors that increases the violence existing in society. 

For the development of this research, several sources such as newspaper 
reports, interviews with former prisoners, official data from state agencies and 
laws governing the system during the period in question were used. These data 
were analyzed in light of the literature that has discussed this issue and with the 
help of authors who found theoretical teachings connected to this reality. 

Keywords: prison system, individuals in state custody, institutional violence and 
rebellions. 
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Introdução 
 

SISTEMA PRISIONAL E REBELIÕES: entre a teoria e a prática 
da lei de execução penal (São Paulo, 1988-2006) 

 

Analisar o sistema carcerário em São Paulo na última década do 

século XX e início do XXI é o objetivo desta pesquisa, o que significa situar 

seu crescimento e complexidade neste período, em face à legalidade que 

explicita sua finalidade, ou seja, preservar os indivíduos sob sua custódia e, 

a posteriori, buscar sua reintegração ao convívio social.  

A condição humana se realiza durante o processo de socialização, ou 

seja, depende em grande medida de sua integração social. Este termo tem 

sido usado na literatura sociológica para designar “no plano micro, o modo 

como os atores são incorporados num espaço social comum e, no plano 

macro, o modo como são compatibilizados diferentes subsistemas”.1 

Do ponto de vista do indivíduo, conforme esta mesma literatura que 

considera o Estado como o responsável pela regulação desta integração, o 

não respeito às normas estabelecidas legalmente, torna o indivíduo, de 

imediato, um infrator, passível de ser punido conforme as leis e submetido à 

punição definida pelo Judiciário. Nas situações que prevêem que o 

condenado fique sob custódia deste deve “assegurar aos presos o respeito 

à integridade física e moral” como ressalta o Artigo 5º, XLIX da Constituição 

Federal.  

                                                           
1 PIRES, Rui Pena. Uma teoria dos processos de integração. In: Sociologia, Problemas e 
Práticas, nº 30, 1999, pp. 9 a 54. Disponível em: http://sociologiapp.iscte.pt/pdfs/10/112.pdf. 
Acesso em: 11/03/2014. 
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O corpo de leis que rege as atribuições do Estado nestes casos é 

bastante enfática quanto ao cuidado que o sistema deve ter para não 

transformar a pena em degradação ou castigo que amplie o definido pela 

justiça. Pelo contrário, deve-se garantir condições e promover ações 

visando prepará-lo à não reincidência e à reintegração social. Segundo 

Herkenhoff, a pena expressa uma “resposta da sociedade ao 

comportamento de indivíduos que ofenderam, por ação ou omissão, os 

sentimentos coletivos e provocaram rupturas nas articulações do tecido 

social”.2 Para o autor,   

(...) Sob o ângulo analisado, ficou evidenciado que a prisão foi 
recriada como um espaço especial de disciplinamento do homem 
para viver e conviver na sociedade capitalista, e destinada a uma 
população especial que deverá ser submetida a técnicas especiais 
de transformação.3 

No entanto, será que o Estado tem-se mostrado eficiente na garantia 

da integridade moral e física das pessoas sob sua custódia e em cumprir a 

função da posterior reintegração social destes indivíduos? E, se não 

consegue cumprir com tais finalidades previstas, a resultante não seria 

contribuir para o aumento da violência social? De acordo com Monteiro,   

Outrossim, observa-se o aumento dos índices de violência em 
praticamente todas as cidades do país, não se restringindo mais o 
problema às grandes metrópoles, tornando-se presente em cidades 
de pequeno e médio porte. A resposta dos governos têm sido a de 
aumentar o número de unidades carcerárias e o contingente de 
policiais nas ruas. Paralelamente, o sistema judiciário atua no 
sentido de tornar mais rigoroso o sistema punitivo, enquanto se torna 
mais complexa a burocracia que deve cuidar de coibir ou controlar a 
criminalidade.4 

A percepção internacional acerca do sistema carcerário brasileiro 

também não é das melhores. Como descreve Wacquant, as prisões 

                                                           
2 HERKENHOFF, João Baptista. Crime: Tratamento sem prisão. 3. ed. Porto Alegre/RS: 
Livraria do Advogado, 1998. p. 31-32. 
3 Idem, p. 31-32. 
4 MONTEIRO, Felipe Mattos. A seletividade do sistema prisional brasileiro e o perfil da população 
carcerária. Um debate oportuno. In Revista Civitas. v. 13. n. 1. Jan.-Abr. 2013. Porto Alegre/RS: s.n., 
2013. p. 93-117, p. 94 
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brasileiras são “campos de concentração para pobres” que mais se 

assemelham a empresas públicas de “depósito industrial de dejetos sociais” 

do que instituições que servem para alguma função penalógica (como 

reinserção). Acompanhando o ritmo de outros países da América Latina, 

como Argentina e Chile, a população carcerária brasileira vem crescendo 

abruptamente (Salla; Ballesteros, 2008).5 Em um ranking mundial, o Brasil 

ocupa o quarto lugar como país com o maior número de encarcerados, 

conforme dados do Centro Internacional de Estudos Penitenciários (ICPS, 

na sigla em inglês) da Universidade de Essex (Reino Unido), publicado no 

início de 2014, com 7,3 vezes mais que a média mundial: 

Dono da quarta maior população carcerária do mundo, o Brasil 
prende, em termos relativos, 7,3 vezes mais que a média mundial. 
Enquanto o total de presos cresceu cerca de 30% nos últimos 15 
anos em todo o mundo, segundo estudo do Centro Internacional de 
Estudos Penitenciários (ICPS, na sigla em inglês) da Universidade 
de Essex (Reino Unido), no Brasil a taxa foi de 221,2% – passando 
de um total de 170,6 mil presos em 1997 para 548 mil em 2012, de 
acordo com o Ministério da Justiça. Com 513.713 presos no sistema 
prisional e 34.290 em instalações policiais, o Brasil tem hoje 1.478 
instituições prisionais com capacidade para comportar 318.739 
presos. O déficit de cerca de 230 mil vagas demonstra o 
sufocamento de um sistema que opera muito acima do que sua 
estrutura comporta. Segundo números compilados pelo ICPS, o 
Brasil atingiu um nível de ocupação de 171,9% de suas prisões.6 

Perde apenas para os EUA, com uma população carcerária da ordem 

de 2,28 milhões de presos, para a China, com 1,64 milhões, e a Rússia com 

680,2 mil presos.7 Mas dentre esses países, o Brasil é o único que extrapola 

                                                           
5 MONTEIRO, Felipe Mattos; CARDOSO, RIBEIRO, Gabriela. A seletividade do sistema 
prisional brasileiro e o perfil da população carcerária. Um debate oportuno. In: Revista 
Civitas. v. 13. n. 1. Jan.-Abr. 2013. Porto Alegre/RS: s.n., 2013. p. 93-117, p. 94.  
6 GOMBATA, Marsílea. Em 15 anos, Brasil prendeu 7 vezes mais que a média. In: Revista 
Carta Capital. 16/01/2014. Disponível 
em:http://www.cartacapital.com.br/sociedade/populacao-carceraria-brasileira-cresceu-7-vezes-
mais-que-a-media-mundial-nos-ultimos-15-anos-5518.html>. Acesso em: 24/04/2014. 
7 Idem. 



13 

 

sua capacidade prisional, pois os três primeiros não possuem o problema 

grave de superlotação.8 

Os Estados Unidos lideram o ranking dos países com maior 

população mundial, e esse fato está diretamente ligado, e não único, à 

aplicação da lei nas questões criminais. Desde o governo do ex-presidente 

Richard Nixon, na década de 70, que declarou “guerra às drogas”, a 

população carcerária dos Estados Unidos aumentou drasticamente pois, 

com o passar do tempo, a aplicação da lei passou a ser mais severa, 

resultando na equiparação entre consumidor e traficante. O país tem uma 

das maiores populações do planeta, da ordem de 313.085.000 de pessoas, 

perdendo apenas para a China (1.347.565.000 de pessoas) e a Índia 

(1.241.492.000 de pessoas), o que leva a uma maior probabilidade das 

pessoas cometerem crimes. Além disso, os EUA prendem, julgam e 

encarceram muitas pessoas com problemas legais junto à Imigração do 

país. Segundo o informe do Serviço de Investigações: 

(...) uma quantidade crescente desses detentos é presa por 
acusações vinculadas a violações de normas migratórias e posse de 
arma. Mas o número maior se deve a pequenos delitos de drogas, 
uma tendência que pode ser contraproducente para reduzir as 
estatísticas de delinquência, afirmou o autor do informe, Nathan 
James, especialista em políticas penais.9 

Outra questão que possibilita aos analistas a comparação entre os 

países é relativa à idade mínima para o encarceramento. Por exemplo, 

dependendo da Legislação adotada em cada estado da federação norte-

americana, a maioridade penal varia entre 16 e 18 anos. Mas em todos os 

50 Estados e na Capital Federal (Washington, D. C.), os menores que 

cometem crimes como homicídio (assassinato), assalto, estupro e qualquer 

ligação com o tráfico de drogas são tratados como adultos. 

                                                           
8 O problema da superlotação nos presídios brasileiros será tratado com mais ênfase no decorrer 
da pesquisa. 
9 BIRON, Carey L. População carcerária dos EUA crescem 780% em 30 anos. In: Revista 
Fórum. 07/02/2013. Disponível em: http://revistaforum.com.br/blog/2013/02/populacao-
carceraria-dos-eua-cresceu-780-em-30-anos Acesso em: 04/07/2013. 
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O Brasil também priva os adolescentes entre 12 e 18 anos de idade 

com restrição de liberdade chegando ao máximo de 3 anos como previsto 

no artigo 121, inciso 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente.10 Caso 

houvesse a diminuição da maioridade penal, tão requisitada por setores da 

sociedade e pelos programas policiais televisivos,11 o percentual aumentaria 

cerca de 4% (19.000) no total de pessoas nos presídios brasileiros: “Hoje, 

no país, temos 550 mil presos e 19 mil adolescentes privados de liberdade. 

Não representa nem 4%. Na verdade, eles [os adolescentes] são muito 

mais vítimas do que propriamente autores”.12  

 Nos últimos anos, os governos no Brasil, tanto o Federal quanto os 

Estaduais, têm investido milhões na construção de presídios para abrigar 

criminosos de toda ordem, com a utilização de inovação tecnológica nos 

edifícios de altíssima segurança para evitar fugas, contatos ou tentar 

impedir a continuidade de redes de criminosos, o que faz com que o país 

figure internacionalmente como exemplo para outros que queiram inovar 

neste sentido.   

Parece que as medidas adotadas têm sido inócuas para cumprir os 

objetivos propostos e, na esteira de alguns poucos autores que trabalham 

com o tema, observa-se que tais políticas públicas e as formas como vêm 

sendo aplicadas contribuem para o aumento da violência, particularmente 

no que concerne ao funcionamento do próprio sistema carcerário.  

No caso específico dos encarceramentos, que é o objeto da presente 

pesquisa, uma das evidências empíricas apontadas é que, apesar dos 

investimentos acima indicados e das políticas para reintegrar pessoas que 

passaram pelas prisões existentes na sociedade, isto não vem ocorrendo. 

No interior de toda a trajetória que constitui o processo de encarceramento 

                                                           
10 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal n˚ 8069 de 13/07/1990. 
11 A pressão popular por medidas mais severas na punição será tratada com mais ênfase 
posteriormente.  
12 AMÉRICO, Jorge; NETO, José Francisco.  A vida sob olhar de jovens infratores. In: Brasil 
de Fato. 02/05/2013. Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/12800. Acesso em: 
28/04/2014.  
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chamam a atenção, apesar das poucas notícias divulgadas pela imprensa, 

as condições de encarceramento e suas consequências diretas na 

possibilidade de reintegração do indivíduo na sociedade. Por outro lado, os 

investimentos em prisões públicas e/ou entregues à iniciativa privada –em 

ações de parceria com o Estado– integram as políticas públicas para o 

enfrentamento de uma violência crescente, respondendo à necessidade 

imposta pela sociedade. Ou seja, ataca-se rapidamente (e porque não dizer, 

de modo raso) o problema da insegurança social.  

Também corrobora para o obscurantismo dado ao tema a forma como 

a mídia divulga as notícias sobre tal realidade. São poucas as matérias que 

tratam das atuais condições dos encarcerados e praticamente nada se 

escreve sobre o seu impacto na reintegração social dos indivíduos que já 

cumpriram suas penas.  

A mídia, quase que em sua totalidade, enfatiza os crimes cometidos 

no cotidiano, atribuídos sempre aos segmentos mais excluídos da 

população, o que resulta na culpabilização de tais segmentos pela violência 

e incita, muitas vezes, ao aumento da repressão pelo Estado, como se as 

Leis tivessem um cunho benevolente e as condições de aprisionamento 

fossem as melhores praticadas no país. Um exemplo de tais evidências é a 

associação que alguns destes noticiários de imprensa fazem entre a 

descoberta do uso de celulares no interior das prisões (para a continuidade 

de ações de organizações criminosas altamente especializadas) com as 

notícias oficiais sobre a modernização das cadeias. No entanto, conforme 

dados de 2014:  

cinquenta e cinco por cento (55%) dos presos recolhidos no sistema 
penitenciário brasileiro não praticaram crimes violentos; 30% 
referem-se a furto, receptação, porte ilegal de arma de fogo, 
corrupção, peculato e associação criminosa; [e] 25% relacionam-se 
com o tráfico de drogas.13  

                                                           
13 GOMES, Luiz Flávio. Prisão só para Crimes Violentos. In Universo Jurídico. Ano XI. 
10/02/2014. Juiz de Fora/MG: s.n., 2014. Disponível em: 
http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/9588/prisao_so_para_crimes_violentos Acesso em: 
12/02/2014. 
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Através desses dados fica evidente que há um caráter seletivo, 

repressivo e estigmatizante conferido aos crimes, pois a maioria dos presos 

recolhidos não praticou atos contra a vida, mas são tratados e mostrados 

como expressão máxima de violência, ao que se acresce a importância 

peculiar dada ao fato de estarem concentrados nas periferias. Ou seja, 

estigmatizam-se e selecionam-se lugares mais pobres para a divulgação 

das notícias, consolidando uma opinião pública de que crimes contra a vida 

são cometidos em maior quantidade do que crimes contra o patrimônio e 

que todos são cometidos pelos moradores da periferia.  Conforme observa 

Alba Zaluar14, em entrevista para a Revista Sexta Feira:  

Voltando ao tema da distribuição da criminalidade em São Paulo, ela 
ocorre de maneira invertida: os crimes contra a pessoa estão 
concentrados na periferia, enquanto os crimes contra o patrimônio, 
no centro. Assim, o risco de morrer é muito pequeno no centro. A 
taxa de homicídios em Perdizes, onde eu moro, é algo entre 2,0 ou 
3,0 para cada 100 mil habitantes. Sabemos que o medo, no entanto, 
é bastante democrático; se a criminalidade não afeta todo mundo de 
maneira igual, o medo acaba afetando, independentemente de você 
correr o risco ou não, e acaba orientando os padrões de 
sociabilidade, você vivendo na periferia ou não.15

 

Em decorrência, observa-se que o Estado tem apoio social para usar 

da violência “preventiva” na coerção das pessoas que moram nas regiões 

que aglutinam moradores de baixa renda. Segundo um estudo de Alba 

Zaluar referente a três bairros cariocas com perfis socioeconômicos 

diferentes, comparativamente, os bairros mais pobres são os mais 

vitimizados pelos crimes contra a pessoa, mas diferente do que estamos 

destacando em São Paulo, também são os bairros com as maiores taxas de 

crimes contra o patrimônio.16 

                                                           
14 Socióloga e antropóloga especialista em estudos sobre a pobreza urbana, violências, tráfico de 
drogas, cidadania, juventude, gênero, religiosidade e políticas públicas, aposentada da UFRJ.  
15 Pobreza e Criminalidade. In: Revista Sexta Feira, Editorial, n.8. 2005. São Paulo: Editora 34. 
Disponível em: 
http://www.antropologia.com.br/tribo/sextafeira/num8/pobreza_criminalidade.pdf. Acesso em: 
06/05/2014. 
16  Idem. 
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O aumento da criminalidade, tanto contra a pessoa, quanto contra o 

patrimônio, resulta no temor da sociedade que demanda medidas imediatas, 

o que é agravado pela mídia sensacionalista, repercutindo na ação mais 

rigorosa e violenta do Estado. Assim, vários círculos viciosos se articulam: o 

aumento da violência social atrai a mídia que escandaliza e tais notícias são 

mais acessadas, incentivando os meios de comunicação a centrarem seus 

noticiários nos casos mais violentos. Esse processo contribui para a 

formação de uma opinião pública favorável às medidas de exclusão mais 

radicais, o que leva o Estado a atuar com maior rigor, tanto no uso da 

violência dos agentes de segurança pública no controle sobre os suspeitos, 

infratores ou criminosos, quanto no aumento das penas que levam ao 

confinamento.  Tais circunstâncias ocorrem em uma sociedade na qual a 

concentração de renda sempre foi uma das maiores no ranking mundial, 

decorrente de um capitalismo hipertardio, cujas particularidades 

configuraram no que podemos denominar de cultura da excludência. 

Essa excludência era tão banalizada que se tornou invisível, embora 

se mantivesse atemorizante aos olhos das classes médias e dos segmentos 

dominantes. O aumento da violência social (que não trataremos nesta 

dissertação) trouxe à tona as características subjacentes à particular 

formação de nossa sociedade. Um dos lugares onde este conjunto de 

fatores se aglutina é no sistema carcerário. 17 

A pesquisa traçou a configuração desses fatores no interior do 

sistema carcerário, particularmente no Estado de São Paulo, com as 

incursões no cenário nacional consideradas necessárias para melhor 

observar a situação. Por sua vez, centra em exemplos concretos e dados 

                                                           
17 Roberto Briceño-León, coordenador do Grupo de Violência e Sociedade do Conselho Latino-
americano de Ciências Sociais (CLACSO), analisa os fatores socioeconômicos e culturais que 
vêm sendo atribuídos à crescente violência social na região e o consequente aumento dos 
efetivos policiais e ampliação de suas atribuições repressivas. Ver: BRICEÑO-LEÓN, Roberto.  
La nueva violencia urbana de América Latina. In: DOSSIÊ- Sociologias.  nº. 8.  Porto 
Alegre. jul./dez. 2002.  
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específicos sobre o Complexo Penitenciário de Osasco.18 A cidade, que já 

pertenceu ao Município de São Paulo, tem uma trajetória de conflitos sociais 

e experimenta os mais variados tipos de “violências”, conforme veremos ao 

longo dos capítulos da pesquisa.  

Vários são os aspectos desta particular formação social a serem 

esclarecidos: a configuração socioeconômica, política e cultural acima 

referida; a necessária distinção entre violência social e institucional, ou seja, 

aquela praticada pelas forças do Estado no trato com a temática das 

contravenções, a configuração dos atuais padrões de isolamento do 

convívio social das pessoas sob custódia do Estado, que são os 

encarcerados.  

Iniciaremos nossa reflexão explicando o conjunto de normas que 

referencia a existência do sistema carcerário e dos encarcerados.   

Conforme apontam os teóricos da ciência da Criminologia, foi a partir 

do Iluminismo que, na Europa, inicia-se uma mudança radical na “definição 

de pena e de modalidade da sua execução e, consequentemente, a ideia de 

cárcere”. Sob a influência de Cesare Beccaria (1738-1794)19 e John Howard 

(1726-1790), o objetivo era introduzir cárceres mais humanos e com 

condições distintas, conforme o tipo de pena, juntamente com o conceito de 

que caberia ao sistema carcerário a responsabilidade de inserir medidas 

necessárias para tentar reintegrar, corrigir, emendar, enfim, ressocializar o 

réu.20 O pensamento destes autores se relacionavam com o 

desenvolvimento dos ideais iluministas que buscavam ampliar os direitos de 

                                                           
18 O Complexo Penitenciário de Osasco será analisado em nossa pesquisa, haja vista que 
entrevistamos  ex-encarcerados deste local.  
19 Cesare Beccaria, “Jurista y economista italiano, autor del célebre tratado De los delitos y de 
las penas (1764), obra que vino a representar los puntos de vista oficiales de la Ilustración en el 
terreno jurídico y que ejercería una gran influencia en las reformas penales posteriores” In: 
Biografías y Vidas. Disponível em: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beccaria.htm. 
Acesso em: 11/03/2014. Esta obra denuncia a pena de morte e a tortura e analisa a desproporção 
entre os delitos cometidos e os castigos aplicados. Critica ferozmente a irracionalidade, a 
arbitrariedade e a crueldade das leis penais e processuais do século XVIII.  
20 MARTINO, Paolo di. In: Criminologia. Analisis interdisciplinare dela complessitá del 
crimine. Napoli/Italia: Edizioni Giuridiche Simone, 2009. p. 261. 
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cidadania e, a partir daí, as conquistas sociais foram impulsionando leis 

mais humanitárias, embora nem sempre, efetivamente praticadas.  De 

qualquer forma, ao longo do século XX,21 observa-se, por exemplo,  

[que o] modelo de cárcere da Filadélfia (que praticava o isolamento 
diurno e noturno do detento) foi substituído pelo modelo irlandês que 
preconizava métodos de tratamento progressivo e depois, pelo 
método lombrosiano (tratamento da doença, o crime, através de 
presídios terapêuticos), até chegar-se às experimentações de 
submeter o interno nas instituições a programas de psicoterapia, 
estudos de caso, conselhos em grupos, técnicas de modificações do 
comportamento de matriz behaviorista. (...) Tal evolução conduziu à 
elaborações conceituais de novas formas de instituições 
penitenciares baseadas segundo princípios próprios da comunidade 
terapêutica.22  

Também Rousseau, autor do Contrato Social (1762), trata do tema e 

considera que o delinquente é aquele que rompe o pacto social e, nesse 

sentido, se automarginaliza da sociedade, devendo ser tratado como um 

rebelde. Isso deveria ser feito mais pela educação do que pela penalização. 

Para ele a pena inútil atenta contra a justiça, contra as mesmas bases do 

Contrato Social. Apenas em meados do século XIX que a ciência da 

criminologia surgirá, a partir de autores vinculados ao sistema judiciário ou 

medicinal. Dentre eles, o que mais exerce influência até os dias atuais, sem 

dúvida foi Cesare Lombroso (1835-1909), autor do método antropobiológico. 

A partir de experiências realizadas em hospitais, ele afirma haver uma 

relação entre delinquências graves e características físicas raciais. Logo 

depois, Enrico Ferri (1856-1929) refuta Lombroso ao considerar as razões 

sociais e econômicas dos crimes e propõe métodos preventivos no lugar de 

punições e castigos. Aqui no Brasil, no momento da elaboração do Código 

Penal, na década de 1940, as teorias de Lombroso eram as mais utilizadas 

conforme os argumentos dos processos criminais. A partir de 1945, 

introduz-se o método positivo como norma para os julgamentos, sem que 

fosse excluída a lógica lombrosiana, cuja influência se faz presente até hoje.   

                                                           
21  Esse tema será tratado com mais particularidade no Capítulo 1: As mudanças das penas ao 
longo do contexto histórico. 
22 MARTINO, 2009. Op. cit., p. 262. 



20 

 

No presente estudo, pode-se observar que tal evolução não se 

comprova no cotidiano do sistema carcerário vigente no Brasil e, na 

particularidade em estudo –no Estado de São Paulo–, os preceitos vigentes 

sequer chegaram aos princípios elaborados no Iluminismo, em que pese à 

existência de um corpo de leis ditas progressistas, vigentes teoricamente.  

A resposta que os órgãos oficiais dão para esta situação é a de 

atacar o que consideram o problema, ou seja, agem quando têm a 

informação sobre algum ato criminoso promovido por uma pessoa ou por 

algum grupo e, neste sentido, a ação adotada sempre é a de confronto 

imediato, com o objetivo de retirar essas pessoas imediatamente do 

convívio social. São conhecidos os confrontos das Polícias com tais 

criminosos, sendo que o objetivo quase sempre é alcançado: retira-se o 

indivíduo do convívio social, por seu aprisionamento, pelo assassinato 

praticado pura e simplesmente ou em situação de “ação e reação”. As 

chacinas e as mortes de pessoas rendidas são tão comuns que adquirem 

ares de banalização, justificadas sempre pela questão da pessoa 

assassinada ser suspeita de ter cometido algum crime, forçosamente. O 

fato do indivíduo ter sido morto em tais circunstâncias acaba adquirindo 

pouca importância diante do fato que, aparentemente, o Estado agiu de 

“forma correta e bem”. A justificativa é que teria tirado da circulação social 

um “bandido”, sem se importar que não houvesse uma acusação formal, 

seguida dos procedimentos judiciais e processuais previstos na Constituição 

do país, e pelas Leis acessórias que a regulamentam e a complementam.  

Desde a criação do sistema carcerário, ainda durante o Período 

Imperial (século XIX), o distanciamento entre a teoria e a prática se 

manifestava.23 O Estado pretendia construir um modelo de prisão que 

“resgatasse” o indivíduo, isolando-o do convívio social por um período para 

que, depois, esse mesmo indivíduo saísse da penitenciária com valores 

agregados. Conforme a Lei promulgada em meados do século XIX, a prisão 

                                                           
23 As diferentes maneiras de se lidar com os crimes serão analisadas no Capítulo 1: Condições 
de encarceramento: as mudanças das penas ao longo do contexto histórico. 
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–a partir de uma visão utópica–, tinha como principais metas o que rezava o 

Estatuto Legal de 1841, ou seja: 

(...) modificar a índole dos detidos através da recuperação dos 
prisioneiros; reduzir o crime, a pobreza e a insanidade social; dirigir 
suas finalidades para a cura e a prevenção do crime; reforçar a 
segurança e a glória do Estado.24    

Tal perspectiva perdura até hoje e, sobre tal utopia, assim se 

posiciona Geraldo Ribeiro de Sá: 

(...) se perguntássemos aos nossos legisladores e às respectivas leis 
quais são as funções da pena privativa de liberdade ou, em outros 
termos, para que serve a prisão, sendo fiéis aos princípios de seus 
discursos certamente eles responderiam em coro: proteção do 
condenado e retribuição do dano causado pelo crime.25 

Percebe-se que a intencionalidade utilizada em meados do século 

XIX é a mesma que o citado autor utiliza quando analisa o problema no fim 

do século XX. Esse modelo vem sendo idealizado desde o século XIX, mas, 

na prática, construiu-se um sistema que desumaniza o prisioneiro, pois 

como o próprio nome diz: “prisão privativa de liberdade”, o que significa que 

até a dignidade do indivíduo é confiscada pelo Estado. 

Optamos por centrar a análise em São Paulo, uma vez que é o 

Estado da Federação que abriga o maior número de detentos, sendo que o 

grande contingente dos presidiários é confinado por roubos e apresenta o 

seguinte perfil: jovem, solteiro, desempregado, com baixa escolaridade e 

negro. Trata-se –quase sempre– do mesmo perfil de personagens. Além 

disso, desde os anos 1990, o modelo adotado para o sistema carcerário em 

São Paulo serve de referência para os outros Estados da Federação. Neste 

sentido, nos respaldamos na opinião de Silva e Moreira, para os quais: 

                                                           
24 Lei de 3 Dezembro de 1841. Art. 4, parágrafo 7. In: Coleção de Leis do Império do Brasil, 
1872.  
25 SÁ, Geraldo Ribeiro de. In: A prisão dos excluídos: origens e reflexões sobre a pena 
privativa de liberdade. Rio de Janeiro/RJ, Juiz de Fora/MG: Editora Diadorim / EDUFJF, 1996. 
p. 109. Grifo nosso. 
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(...) o gradual e corrente movimento de substituição do cambiante 
“Estado de Providência” pelo modelo de “Estado de Penitência”, 
sendo a realidade de São Paulo paradigmática no que tange ao 
sucateamento da rede de proteção social e ao incremento do 
aparelho repressor estatal.26 

O Estado de São Paulo tem sido governado pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) desde os anos 1990, quando a mais 

importante liderança do partido, Fernando Henrique Cardoso, foi eleita para 

a Presidência do país, em dois mandatos consecutivos (oito anos).  No 

Governo paulista, o mesmo partido liderou as políticas públicas através dos 

governadores Mário Covas (1995-1998, em primeiro mandato; 1999-2000, 

em segundo mandato, interrompido em razão de sua morte) e Geraldo 

Alckmin (2000-2002, completou o mandato de Covas, quando era vice-

governador, e no período de 2003-2006, em novo mandato). Quando 

Alckmin renunciou para concorrer à Presidência da República, assumiu em 

seu lugar o então vice-governador, Cláudio Lembo, do Partido dos 

Democratas. A seguir, o Estado foi liderado por José Serra (eleito para o 

período 2007-2010) e, em seguida, novamente por Geraldo Alckmin, eleito 

no pleito posterior.27 

A década de 1990 foi marcada pela influência das políticas 

denominadas neoliberais, que entraram em voga no mundo capitalista para 

fazer frente à crise do Estado de Bem-Estar Social (wellfare state), que 

assolava principalmente os países desenvolvidos e assombrava os de 

capitalismo dependente e subordinado. Conforme preconiza Rosa Maria 

Antonio e outros: 

                                                           
26 SILVA, Júlia Lenzi; MOREIRA, Roberto Henrique Junior. Reflexões acerca da política 
carcerária no estado de São Paulo: a construção da legitimidade simbólica do modelo de 
‘estado de penitência’. In: Diritto Brasiliano , 06/10/2011. Disponível em: 
http://liberalizzazioni.diritto.it/docs/32340-reflex-es-acerca-da-pol-tica-carcer-ria-no-estado-de-
s-o-paulo-a-constru-o-da-legitimadade-simb-lica-do-modelo-de-estado-de-penit-ncia. Acesso 
em: 19/02/2014.  
27 Esses governos serão explicados detalhadamente no decorrer da pesquisa para se ter uma 
ideia de como eles agiram com a questão do sistema prisional. 
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[a] implantação da política social do Estado neoliberal apresenta 
quatro estratégias essenciais: o corte nos gastos públicos; a 
privatização; a centralização dos gastos sociais públicos em 
programas seletivos contra a pobreza; e a descentralização. A 
privatização é o elemento articulador das estratégias do 
neoliberalismo, atendendo aos objetivos econômicos de abrir todas 
as atividades econômicas rentáveis aos investimentos privados com 
o intuito de ampliar os âmbitos de acumulação e atendendo aos 
objetivos político-ideológicos de remercantilizar o bem-estar social.28  

Neste período, o Orçamento da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de São Paulo aumentou cerca de 70%, sendo que a pasta foi a 

segunda que mais recebeu recursos desde 2001, ficando atrás apenas da 

Educação, engessada pela vinculação orçamentária constitucional. De 

acordo com o Sistema de Gerenciamento Orçamentário do Estado de São 

Paulo (Sigeo), considerando-se a dotação orçamentária total do período 

entre 2001 e 2005, atesta-se que, dos cerca de R$ 29 bilhões que a pasta 

acumulou, R$ 17 bilhões (58%) foram investidos na Polícia Militar, R$ 5,3 

bilhões (18,5%) na Polícia Civil e R$ 608 milhões na Polícia Técnico-

Científica.  

Para melhor compreensão dos períodos citados e como o sistema 

carcerário no Brasil vem sendo moldado, destaca-se a obra de Geraldo 

Ribeiro de Sá, pesquisador do Núcleo de Pesquisa do Movimento Humano 

(NUPEMH). Em Tratamento sem prisão: origens e reflexões sobre a pena 

privativa de liberdade,29 o autor mostra um trabalho onde sociólogos, 

historiadores, antropólogos e cientistas políticos brasileiros romperam o 

monopólio imposto pelos juristas no tratamento de estudos brasileiros sobre 

a pena privativa de liberdade e suas consequências. Nesta linha, Sá mostra 

                                                           
28 ANTONIO, Rosa Maria, et alii. O neoliberalismo e as políticas educacionais públicas do 
Brasil a partir da década de 1990. In: Cadernos de pesquisa. Universidade Tuiuti do Paraná. 
Disponível em: 
http://www.utp.br/cadernos_de_pesquisa/pdfs/cad_pesq10/4_o_neoliberalismo_cp10.pdf 
Acesso em: 19/02/2014. Ver também: AURORA. In: Cadernos de Pesquisa. Ano II. n. 3. Dez. 
2008. Disponível em: 
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/aurora_n3_miscelanea_01.pdf 
Acesso em: 19/02/2014. 
29 SÁ, Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos: origens e reflexões sobre a pena privativa de 

liberdade. Rio de Janeiro/RJ, Juiz de Fora/MG: Editora Diadorim / EDUFJF, 1996. 



24 

 

a prisão como um mecanismo de controle social, comprovando como a 

administração e as técnicas vigentes transformam o sistema de 

aprisionamento em uma relação na qual o processo social ao qual o detento 

é submetido se resume às formas de coação e coerção que extrapolam a 

condição dos indivíduos aprisionados. O Estado, diz Sá, articula várias Leis 

(Lei de Execução Penal) que conseguem, ao mesmo tempo, legitimar a 

pena sem dar a assistência devida ao encarcerado. 

O resgate dos aspectos históricos da consolidação e da construção 

do modelo penitenciário no Brasil, desde a colonização até o século XX, foi 

realizado por Regina Célia Pedroso, em seu trabalho intitulado Os signos da 

opressão – história e violência nas prisões brasileiras.  As informações 

trazidas pela autora –à luz das evidências encontradas na documentação 

analisada–, permitem constatar que ainda persistem, no período entre 1990 

e 2000, as mesmas falhas do sistema carcerário já constada nas antigas 

estruturas das prisões. São elas corpo de Leis, conduta do Estado, 

condições de encarceramento, entre outras que eram predominantes 

durante o século XVIII e que já não traziam melhoria para o indivíduo 

encarcerado.30 Assim, apesar de já terem se passado mais de 200 anos, 

ainda perduram o mesmo sistema falho, os mesmos vícios e as mesmas 

incoerências, o que nos remete à reflexão sobre o teor do Estado que 

mantém a inoperância de tal sistema nestas condições. 

Propostas para alterar tal situação são encontradas na obra de João 

Baptista Herkenhoff, intitulada Crime – Tratamento sem prisão, na qual o 

autor relata suas próprias experiências enquanto Juiz de Direito do interior, 

nas comarcas do Espírito Santo, onde reservou aos presos um espaço 

importante do seu tempo e preocupações, para modificar o Sistema 

Penitenciário vigente.  

                                                           
30 Sobre este período anterior, ver também estudo de Clarissa Nunes Maia, Flávio de Sá Neto, 
Marcos Costa e Marcos Luiz Bretãs – História das prisões no Brasil. O livro estuda o sistema 
carcerário entre os séculos XVII-XX. Também traz uma série de pesquisas acadêmicas sobre as 
prisões nos estados do Brasil, mostrando como era o funcionamento das prisões no período 
colonial e começo da República. 
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Com ênfase na violência no Brasil, o Núcleo de Estudos de Violência, 

Centro de Investigação, Inovação e Difusão31 tem publicado pesquisas que 

comparam diferentes governos ao longo da transição democrática brasileira 

(pós-ditadura militar, no período compreendido entre 1964 e 1983) e como 

foi tratado, por cada um deles, o tema relativo ao sistema prisional.  

Muitos dos estudos realizados, particularmente os afetos à área do 

Direito, buscam, a partir de suas constatações, apontar soluções 

alternativas de políticas públicas que venham a cumprir com maior 

eficiência o que propõe o escopo do Estatuto Legal. Diante da constatação 

de que os números de detentos e de violências diversas vêm aumentando a 

cada ano, consideram que a construção de mais penitenciárias e vagas 

para detentos não seria a solução e não seria capaz de alterar tal dinâmica. 

Para Maurício Kuehne, diretor-geral do Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen): “Temos penas alternativas, medidas alternativas, formas 

de fazer com que o infrator da lei penal seja punido sem que 

necessariamente seja recolhido a um estabelecimento penal”. 32  

A questão das penas alternativas também aparece como proposta de 

João Baptista Herkenhoff, no livro Crime: Tratamento sem prisão, que traz 

uma visão sobre o problema do aumento absoluto de detentos no Brasil e 

no mundo: 

Congresso de especialistas, documentos internacionais de direitos 
humanos e vozes autorizadas de pessoas e grupos vêm 
recomendando, repetidamente, que se elimine, ou que se reduza 
drasticamente o aprisionamento de pessoas, substituindo-o por 

                                                           
31 O estudo foi coordenado por Sérgio Adorno –professor da Universidade de São Paulo (USP)-  
e refere-se ao período de 1990 a 2000, em São Paulo. Desse estudo decorreram várias obras, das 
quais destacam-se Crime, Punição e Prisões no Brasil: um retrato sem retoques; Insegurança 
versus Direitos Humanos: entre a lei e a ordem, Políticas de controle e repressão ao tráfico 
internacional de drogas: estudo comparativo de Brasil e Portugal (1980-1990) e Violência, 
crime e insegurança: há saídas possíveis? Todas do mesmo autor. 
32 Cf. Jornal Brasil. Brasil é oitavo do mundo em população de detentos. In: JB, 19/09/2007. 
Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.oabrj.org.br/noticia/54064-Brasil-e-oitavo-do-
mundo-em-populacao-de-detentos Acesso em: 20/02/2014. 
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outros mecanismos, quer para garantia do processo (prisão 
provisória), quer como forma de sanção (prisão como pena).33 

Inúmeros autores têm analisado alternativas consideradas mais 

eficientes para lidar com esta situação, mesmo que de forma paliativa, como 

o que se observa na proposta abaixo:  

A solução que visualizamos, para amenizar os problemas que 
atualmente se apresentam quanto à administração penitenciária 
estatal, seria transferir o gerenciamento dos presídios diretamente 
para a comunidade em geral, de uma forma mais democrática 
possível, isto é, para um Conselho da Comunidade composto por 
diversos segmentos da sociedade civil profissionais, estudantes de 
direito, associações, sindicatos, igrejas, etc –na forma de 
voluntariado, deixando o Estado somente com a incumbência da 
construção do prédio e da segurança externa do estabelecimento. 
Justifico esta proposta em dois aspectos, primeiro pela comprovada 
falta de capacitação dos agentes penitenciários de tratar o interno –
preso– segundo aos objetivos reeducadores; bem como pela 
premente necessidade de transferir, para a sociedade, a 
responsabilidade de aceitar e reintegrar o egresso; talvez só assim, 
diminuir-se-iam os encarceramentos.34  

A bibliografia sobre essa temática é muito diversificada. Todavia, 

poucos historiadores refletiram sobre o tema. A possibilidade de analisar a 

expressão do Estado nesse sistema carcerário, que cresce 

vertiginosamente, juntamente com a população que abriga e que mantém 

praticamente os mesmos problemas e padrões que o caracterizam desde 

tempos primevos, pode se transformar em uma contribuição à nossa 

História. 

Para a presente análise, decidimos pela consulta a um acervo 

documental extraído de jornais e revistas, além de entrevistas realizadas 

                                                           
33 HERKENHOFF, 1998. Op. cit., p. 42. João Baptista Herkenhoff é livre docente da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), advogado, Promotor de Justiça e Juiz do 
Trabalho. 
34NETO, Cândido Furtado Maia. Política penitenciária mundial. In: Portal Jurídico 
Investidura. Florianópolis/SC. 6 Nov. 2008. Disponível em:  
http://www.investidura.com.br/biblioteca-juridica/artigos/direito-penal/1550  
Acesso em: 20/02/2014. 
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com ex-detentos do Estado de São Paulo –em unidades prisionais da 

cidade de Osasco –, na região fronteiriça com o Município paulistano.  

Dentre os jornais e revistas consultados, além dos reconhecidos 

tradicionalmente como a “grande imprensa”, pela abrangência de seu 

público, como O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil, 

Veja, Isto É, Caros Amigos, e outros congêneres, há que se considerar a 

imprensa veiculada na internet. Composta por múltiplas alternativas e com 

uma enorme variedade de informações ao pesquisador, é conhecida como 

imprensa alternativa. Esse universo torna a classificação tradicional “grande 

imprensa” um pouco desatualizada, pois a cobertura on-line (obtida por 

blogs, sites, e mesmo jornais que adquirem visibilidade conforme os 

interesses de leitores que formam “tribos”, pessoas ou grupos que se 

identificam com a linha do periódico, ou que acompanham o debate) por 

vezes é maior do que a tradicionalmente dimensionada.  

Do ponto de vista acadêmico, como tal universo é muito recente e 

ainda não há critérios muito claros a serem seguidos, optamos por 

considerar notícias divulgadas por tais veículos cuja autoria foi possível 

identificar e confiar objetivamente. Particularmente sobre o tema, o enorme 

volume de informação circulando faz com que o pesquisador precise, de 

fato, tomar determinados cuidados para garantir um mínimo de objetividade 

à análise do objeto. 

Também foram analisados relatórios de pesquisas que versam sobre 

o tema, desenvolvidos por entidades, órgãos do governo e associações 

diversas, os quais contêm dados estatísticos e levantamentos numéricos 

que permitem ao pesquisador uma visão clara do estado da arte do sistema 

carcerário em São Paulo e no Brasil, no período em estudo e no período 

imediatamente posterior –utilizado a título de comparação–, para dar melhor 

visibilidade sobre os problemas e as situações que se apresentam no 

presente estudo.  
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Dentre eles, destaca-se o Observatório de Segurança Pública,35 que 

permite uma visão mais ampla do complexo prisional, com dados sobre 

custos financeiros, estatísticas criminais, estrutura policial, distribuição das 

penitenciárias, debates atuais sobre o assunto em questão, relatórios e 

inúmeras notícias sobre o tema de Segurança Pública no Estado de São 

Paulo. A Universidade do Estado de São Paulo (UNESP), responsável pelo 

site, possui material riquíssimo com documentos sobre o Sistema 

Penitenciário desde 1989. 

Foram também realizadas entrevistas com alguns ex-detentos que 

residem na cidade de Osasco, os quais relataram suas experiências em 

cárceres públicos e expressaram suas vivências após tal período, 

principalmente na condição social de ex-detentos. A escolha desses 

indivíduos não foi aleatória. Primeiro foram realizados estudos de fontes 

primárias relativas ao tema da pesquisa e depois decidiu-se utilizar a 

entrevista como peça fundamental de enriquecimento das fontes, pois como 

ressalta Verena Alberti: 

O conhecimento prévio do objeto de estudo é requisito para a 
formulação de qualquer projeto de pesquisa. No caso da história 
oral, dele dependem as primeiras escolhas que devem ser feitas no 
encaminhamento da pesquisa: que pessoas entrevistar, que tipo de 
entrevista adotar e quantas pessoas ouvir. Tais escolhas fazem parte 
da prática da história oral e devem ser objeto de reflexão no 
momento da elaboração do projeto da pesquisa. Convém então 
recorrer às fontes secundárias e à documentação primária, se 
possível, para, conhecendo melhor o tema, imprimir uma base 
consistente ao recorte.36   

 

                                                           
35 Disponível em: http://www.observatoriodeseguranca.org Acesso em: 10/11/2013 
36 ALBERTI, Verena. In: Manual da história oral. FGV Editora, 2005. p. 32. A autora é 
Coordenadora do Setor de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil (CPDOC-FGV), mestre em Antropologia Social pelo Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (PPGAS-UFRJ) e doutora em 
Literatura pela Universidade de Siegen (Alemanha). 
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A pesquisa valeu-se de referenciais da História Oral, segundo a qual 

os depoimentos fazem ressurgir “memórias e lembranças”, que traduzem 

dados da vivência das pessoas e de suas relações com a sociabilidade em 

curso, afeta ao fato rememorado. Conforme postula o estudioso italiano 

Alessandro Portelli,37 apesar da subjetividade das narrativas inerentes à 

rememoração dos fatos a posteriori, a História Oral é capaz de dar voz aos 

que não têm visibilidade através de fontes impressas tradicionais. 

Constatou-se que as informações coletadas com os ex-detentos coincidiam 

com o que já havíamos obtido através de outras fontes, particularmente nos 

relatórios de defesa dos direitos humanos, vinculados às entidades 

internacionais, como setores da ONU, ou da OIT, citados ao longo da 

dissertação. 

A partir de tais dados pôde-se fazer uma reflexão de como o modelo 

prisional veio se transformando com o passar do tempo, ou melhor, como 

esse sistema se modelou conforme o contexto histórico existente. Percebe-

se que a política penitenciária paulista se modificou, desde o tratamento dos 

presos até a estrutura arquitetônica dos presídios. Isso sem alterar aspectos 

essenciais relacionados à lógica do aprisionamento que permanece, 

conforme se verá, vinculada aos padrões anteriores ao Iluminismo. 

Quando o Brasil vivia sob a ditadura militar (1964-1985), as prisões 

assumiram características particulares e, até fins dos anos 1970, 

predominava a lógica da cadeia repressiva, tendo em vista apenas a 

punição do indivíduo, sem pensar em sua reabilitação. 

A partir da década de 1980, as penitenciárias passaram a adotar um 

modelo de vigilância e disciplina,38 calcada na ideia de uma possível 

reabilitação do indivíduo encarcerado –o que mostra claramente uma 

contradição do Sistema Penitenciário no contexto inserido. O país ainda 

                                                           
37 PORTELLI, Alessandro. O que faz a história oral diferente. In: Projeto História. Revista do 
Programa de Estudos Pós-Graduados em História. PUC-SP. n. 14, 1997. p. 25-39. 
38 Nesse contexto, podem-se analisar as ideias de Michel Foucault em seu livro Vigiar e Punir, 
que aborda o tema da vigilância e da disciplina nos sistemas prisionais. 
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vivia sob a ditadura, nas prisões grassavam as torturas39, o sistema judicial 

estava sob a tutela direta dos militares, a censura aos críticos ou “suspeitos” 

era frequente e os poderosos permaneciam impunes e sem qualquer 

controle policial, do Sistema Judiciário ou de seus atos criminosos. Embora 

o princípio adotado fosse o da humanização dos presídios na tentativa de 

reintegrar o indivíduo para o convívio social. 

O Capítulo 1, Condições de encarceramento: as mudanças das 

penas ao longo do processo histórico, dá prioridade, em um primeiro 

momento, às mudanças pelas quais o sistema prisional passou desde a 

época colonial no Brasil até a contemporaneidade. Pretende-se mostrar que 

o tratamento dado aos criminosos na Idade Média ainda era adotado após o 

século XIX, ou seja, a lógica inquisitiva ainda prevalecia para julgar um 

indivíduo infrator.  

No Capítulo 2, mapeia-se ainda a distribuição dos estabelecimentos 

prisionais no Estado de São Paulo, especificando cada estabelecimento e 

sua respectiva função ao demonstrar que não há um modelo único de 

sistema prisional: há cadeias, centros de detenção provisória, regime 

disciplinar, entre outros, que serão tratados com mais ênfase no decorrer 

deste capítulo. Recupera-se também o crescimento do número de presídios, 

desde a década de 1990, tentando solucionar –o que é analisado com mais 

cautela– o problema crucial que é o da superlotação dos mesmos. 

O Capítulo 3, nomeado As rebeliões, apresenta um estudo sobre as 

rebeliões no Estado de São Paulo e, em particular, em Osasco (1990-2006), 

demonstrando como essas “desordens” em estabelecimentos prisionais 

possuem especificidades, e de como o Estado age nos diferentes contextos 

históricos, desde sua ação autoritária, que resulta em massacres, como o 

do Carandiru (1992), até suas medidas mais flexíveis, como entrar em 

acordo com os encarcerados para não cometer o mesmo erro praticado em 

1992. Situa-se ainda como as rebeliões podem tomar um rumo mais radical, 
                                                           
39 Mesmo com o fim da Ditadura Militar no Brasil as práticas de torturas são constantes até os 
dias atuais e a herança autoritária da tortura persiste fortemente na sociedade. 
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como ocorreu em 2001 e 2006. No período, diversos estabelecimentos 

prisionais do Estado de São Paulo e do Brasil atuaram de forma articulada e 

conseguiram verdadeiramente abalar o sistema prisional, devido ao poderio 

alcançado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) em comandar e 

promover rebeliões dentro e fora das prisões. 
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Capítulo 1- Condições de encarceramento: as mudanças 

das penas ao longo do contexto histórico 

 

Antes de dar início ao estudo sobre as condições de encarceramento 

no Estado de São Paulo é preciso demonstrar qual é a finalidade dada ao 

Sistema Prisional, pois a partir dessa definição poder-se-á refletir com mais 

clareza sobre as contradições entre as teorias e as práticas que o 

constituem. 

O Sistema Penal é composto pela Justiça Penal e regulado pelos 

Códigos Penais (que fixam as bases da doutrina), enquanto a Justiça Penal 

segue o Código de Procedimento Penal ou Código do Processo Penal. Tais 

códigos, segundo Duce e Perdomo, “tratam do processo penal que começa 

com a ação da polícia e termina com o que ocorre depois da sentença –o 

tratamento do criminoso”.40 Fixadas a doutrina e os procedimentos penais, 

seguem-se as leis de execução. Dentre elas, está o conjunto de leis que 

regula o sistema prisional. No Brasil, este sistema está regulamentado pela 

Lei de Execução Penal:41   

[a] qual determina como deve ser executada e cumprida a pena de 
privação de liberdade e restrição de direitos, fixa os conceitos 
tradicionais da justa reparação, repreensão pelo crime que foi 
cometido, o caráter social preventivo da pena e a ideia de 
reabilitação.42 

Conforme apontam os autores, o grande problema é que, em que 

pese à modernidade dos códigos, com adaptações à realidade brasileira e à 

                                                           
40

 DUCE, Mauricio e PÉREZ PERDOMO, Rogelio. Seguridad ciudadana y reforma de la 
justicia penal en América Latina. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. UNAM Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 1995. Disponível em:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/presenta/. Acesso em 11/03/2014. 
41 LEP nº. 7210 de 11/07/1984. 
42 PEREIRA, Letícia Larsson. Educação prisional: da prisão que pune à privação que educa. 
In: Anais do 7º Encontro Paranaense de Pesquisa e Extensão em Ciências Sociais Aplicadas. - 
ENPPEX, Universidade e Gestão Pública. Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo 
Mourão. Paraná, pp. 01-18. 2001, p. 5. 
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lógica de funcionamento, tanto dos códigos penais, quanto do sistema 

prisional seguem a dos primórdios de sua implantação, segundo o que, o 

“novo paga sempre um grande tributo ao velho”,43 configurando-se assim, 

seu conservadorismo. Mas, como se pode depreender das leituras destes 

autores e dos dados que seguiremos analisando, tal perspectiva 

conservadora se agrava pela manutenção dos aspectos mais perversos das 

práticas anteriores.  Ela mantém das ordenações Afonsinas (1446-1603) a 

lógica da prisão como prevenção, o que permite ao suspeito ficar confinado 

até seu julgamento. Tanto naquela época como hodierno, isso pode levar 

anos, dependendo da condição socioeconômica do indivíduo.44  

A regulação do Direito Penal e sua processualidade (Direito 

Processual Penal) foram mantidas quando o código foi substituído pelas 

Ordenações Filipinas (1603),45 no momento em que o Império Português se 

encontrava sob o domínio espanhol (1580-1640). Essas ordenações 

vigoraram na colônia até início do século XIX. Não nos esqueçamos de que, 

em 1536, foram instituídos formalmente os Tribunais da Inquisição, os quais 

funcionarão até meados do século XIX em vários países europeus. As 

Ordenações Filipinas permitiam a prática da tortura, consideravam os 

escravos “bestas”, animais sem direito algum e previa a pena de morte para 

vários crimes, além da deserção e do confisco.46 

                                                           
43 Tratam-se de formas que, no seu caminho lento e irregular para o progresso social, pagam  
alto tributo ao atraso, dois particulares que, conciliando ambos com o historicamente velho, 
conciliam, no entanto, com um velho que não é nem se põe como o mesmo. CHASIN, In: A 
miséria brasileira. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, p.45.   
44 Célio Juvenal Costa, Ariele Mazoti Crubelati, Amanda Barbosa Lemes e Gilmar Alves 
Montagnoli (Bolsista Capes). In: História do Direito Português no período das Ordenações 
Reais. Disponível em:  http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/153.pdf. Acesso em: 
11/03/2014. 
45 Em 1512, foram editadas as Ordenações Manuelinas que mantiveram a subordinação do 
direito à religião e à moral católica, assim como o aprisionamento preventivo até o julgamento. 
46
 CANTO, Dilton Ávila. Regime inicial de cumprimento da pena reclusiva ao reincidente. In: 

Jus Navigandi (site jurídico que faz parte do portal da Record) - revista on line. Teresina, ano 
4, n. 35, 1 out. 1999. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/1099>. Acesso em: 21 maio 
2014. 
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 Tal lógica configura o que Duce e Perdomo47 denominam a 

permanência do funcionamento judicial, penal e carcerário, calcado na 

lógica do “processo inquisitiva”, advindo da Idade Média e vigente durante o 

Antigo Regime, no qual a tortura era usada com regularidade e “aceita como 

meio de se obter informações confiáveis, podendo o juiz emitir sentenças 

sem que o acusado tivesse qualquer oportunidade real de defender-se” 

(Tomáz y Valiente, 1969. In Duce e Perdomo, p. 93).  

Nessa época em que se praticava o suplício como punição aos 

indivíduos que saíam da normalização da sociedade, a intenção era mostrar 

para o coletivo as consequências de quem cometesse algum crime, 

expondo o criminoso em praça pública e torturando-o, às vezes até a morte, 

para servir como lição àqueles que cometessem futuros crimes.  

O suplício se inseriu tão fortemente na prática judicial, porque é 
revelador da verdade e agente do poder. Ele promove a articulação 
do escrito com o oral, do secreto com público, do processo de 
inquérito com a operação de confissão; permite que o crime seja 
reproduzido e voltado contra o corpo visível do criminoso, faz com 
que o crime, no mesmo horror, se manifeste e anule.48  

Com o passar do tempo, constatou-se que essa forma de punição 

não funcionava na teoria, ou seja, não diminuía a criminalidade. 

Os reformadores do século XVIII e XIX perceberam que os rituais de 
suplício além de não funcionarem como instrumento pedagógico, 
funcionavam na contramão de todos os objetivos, acendiam os 
sentimentos de revolta e injustiça. Mediante tal cenário surge a ideia 
da execução "higiênica'''. Uma nova maneira de castigo capital na 
qual o horror seria substituído pela celeridade, ausência dos antigos 
requisitos cênicos e de todo um ritual de grandiosidade. A pena, sob 

                                                           
47DUCE, Mauricio e PÉREZ PERDOMO, Rogelio. Seguridad ciudadana y reforma de la justicia 
penal en América Latina. In: Boletín Mexicano de Derecho Comparado (on-line). Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nº 102. nov. a dez. de 2001, pp. 755-787, p. 750. 
Disponível em:http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/102/art/art3.htm. Acesso 
em: 11/03/2014.  
 
48 FOUCAULT, Michel.Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 
Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1987. p. 47. 
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essa perspectiva, seria um ''mal necessário'', no qual o que aplica a 
pena não mais é glamourizado, mas o faz por dever.49 

A transição entre as formas de lidar com o encarceramento ocorreu 

na Europa entre os séculos XVII e o XVIII, momento no qual a punição 

passa a incorporar o preceito de coibir as contravenções. A partir daí, o 

suplício foi sendo substituído, aos poucos, pela noção de deixar o indivíduo 

–que cometesse algum crime– em estabelecimento prisional, na tentativa de 

reabilitá-lo, enquanto indivíduo e ser social.50
  

As reformas introduzidas a partir do século XIX na Europa incluíram 

vários mecanismos de defesa do réu, como provas documentais, contra 

interrogatórios conduzidos pelo juiz, depoimentos orais dos acusados, 

fiscais sumarizadores das provas e audiências públicas.   

Apesar da maioria dos países latino-americanos terem adotado os 

preceitos das reformas do século XIX a partir das independências, estes 

“permanecem estreitamente vinculados à antiga tradição inquisitiva” (Duce e 

Perdomo),51 mantendo-se, portanto, restringidos os direitos de cidadania, 

quanto à defesa dos réus. Dentre os fatores apontados para tal 

conservadorismo, os autores salientam que, nas sociedades latino-

americanas, incluindo-se aí o Brasil: 

(...) as pequenas elites dominantes, educadas na Europa, sentiam 
que, outorgar demasiadas garantias para proteger os direitos dos 
suspeitos –que geralmente vinham de grupos sociais menos 
educados e supostamente tinham maior propensão às atividades 
criminosas– poderia criar um impedimento para a preservação da 
ordem social.52  

                                                           
49 MACHADO, Beatriz Piffer. Punição e Ordem Social: considerações acerca das penalizações 
ao longo da história. Jus Navigandi. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/11841/punicao-e-
ordem-social Acesso em: 02/08/2013. 
50 FOUCAULT, op. cit., p. 164.  
51 Duce e Perdomo, op. cit., p. 94. Os autores apontam como aspectos desse conservadorismo: 
não se designa magistrado investigador; o fiscal cumpre apenas uma função burocrática quando 
existe; há uma concentração de funções em um mesmo juiz penal; não se inclui os 
procedimentos orais, nos quais o acusado é inquirido publicamente. 
52 DUCE E PERDOMO. Op. cit., p. 97.  
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Nos países que assumiram os preceitos liberais na área jurisdicional 

passou a prevalecer o sistema processual dispositivo, segundo o qual as 

partes têm o domínio do procedimento e de suas regras desde o início do 

processo, conforme a demanda de todas as partes envolvidas. Já no 

processo inquisitivo, os delitos são investigados diretamente pelo Tribunal, 

mediante autos, sem, necessariamente, a intervenção do Ministério ou das 

partes.  

Desta forma, nos países que adotaram as reformas liberalizantes na 

América Latina manteve-se a lógica de funcionamento do sistema utilizado 

durante o período colonial, sem grandes mudanças observadas 

relativamente ao sistema inquisitivo tradicional.  

No Brasil, tais reformas e contradições não ocorrem em meados do 

século XIX, pois o primeiro código penal e criminal brasileiro, sancionado no 

dia 16 de dezembro de 1830, pelo Imperador D. Pedro I, que vigorou por 60 

anos e tinha como principal objetivo assegurar a ordem social, não aboliu os 

principais preceitos das Ordenações Filipinas, como o trato com os 

escravos. Em que pese este código imperial de 1830 ter sido elaborado à 

luz das ideias iluministas, e de ter exercido uma grande influência em todos 

os estados em formação na América Latina, o grande problema, conforme 

Pimentel,53 é que, na ausência de leis complementares que orientassem as 

novas prédicas, os juízes, advogados e demais envolvidos no trato dos 

códigos penais e criminais, continuaram se utilizando da legislação anterior.  

Isso fica evidente quando é explicitado no código os títulos 

distribuídos nos 313 artigos: Dos crimes e das penas, Dos crimes públicos, 

Dos crimes particulares e Dos crimes policiais. Para se ter uma ideia da 

tentativa de manter a integridade do Império:   

Art. 68. Tentar directamente, e por factos, destruir a independencia 
ou a integridade do Imperio. 

                                                           
53 PIMENTEL, Jose Carlos Dantas. Código Criminal de 1830. Disponível em: 
http://www.dantaspimentel.adv.br/site/Content.aspx?sCod_IssueToLoad=%20172, acesso em: 
12.01.2014. 
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Penas - de prisão com trabalho por cinco a quinze annos. 

Se o crime se consummar. 

Penas - de prisão perpetua com trabalho no gráo maximo; prisão 
com trabalho por vinte annos no medio; e por dez no minimo. 

Art. 69. Provocar directamente, e por factos, uma nação estrangeira, 
á declarar a guerra ao Imperio, se tal declaração se verificar, e se 
seguir a guerra. 

Penas - de prisão com trabalho por seis a dezoito annos.54 

O suplício passou a ser menos utilizado e não abolido, pois ainda 

existiam como pena os açoites (somente para os escravos), a pena de 

morte para quem cometesse homicídios muito graves, insurreição e 

latrocínio. Na pena de privação passaram a ser mais usadas as penas de 

galés (trabalho forçado com correntes e argolas presas aos pés), a perda de 

emprego, o trabalho forçado (que poderia ser perpétuo), o degredo (ficar em 

lugar determinado pela sentença), o desterro (proibição de ficar perto do 

crime determinado pela sentença), o banimento (expulsão do território 

nacional com proibição de retorno), a prisão simples (simples na ideia de 

apenas aprisionar o indivíduo em cárcere), a multa e a suspensão do 

emprego. 

Esse primeiro Código Criminal ainda procedia ao inquérito baseado 

no suplício que se manteve legalmente e seguia os preceitos das 

Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, “às quais tinham por base 

um direito penal baseado na brutalidade das sanções corporais e na 

violação dos direitos dos acusados” (ASSIS).55 

 Em 11 de outubro de 1890, foi sancionado o Código Penal dos 

Estados do Brasil56 pelo chefe do Governo Provisório da República, o 

                                                           
54 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Código Criminal do Império. 
55ASSIS, Rafael Damasceno. As prisões e o direito penitenciário no Brasil. In: Direito Net. 
Disponível em:  
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3482/As-prisoes-e-o-direito-penitenciario-no-Brasil 
Acesso em: 10/02/2014. 
56 Percebe-se que houve mudança de nome. Em 1830, era Código Criminal e, em 1890 passa a 
ser Código Penal. 
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Marechal Manoel Deodoro da Fonseca (Decretos n. 847, de 11 de outubro 

de 1890, e n. 1.127, de 6 de dezembro de 1890). Esse Código apresentava 

algumas mudanças penais (principalmente com o fim da escravidão, pois a 

maioria dos artigos era aplicável somente aos escravos), extinguiu a galés, 

a pena de morte e a prisão perpétua (agora a pena máxima não poderia 

exceder 30 anos). As penas eram a prisão celular, reclusão, multa, prisão 

com trabalho obrigatório e suspensão do serviço público. 

O Código Penal da República perdeu a vigência quando, em 7 de 

dezembro de 1940 (em plena ditadura Vargas, 1937-1945), foi sancionado 

um novo Código Penal. Diferente do anterior, esse Código assumia uma 

nova característica: as medidas de segurança, que visavam o tratamento do 

acusado em manicômios, instituto de trabalho de reeducação, ensino 

profissional e liberdade vigiada e se mantiveram presentes até a edição do 

primeiro Código Penal Brasileiro, em 1941, editado em pleno rigor da 

ditadura getulista (1937-1945). 

Dentre as consequências destas situações, destaca-se a demora na 

tramitação dos processos judiciais, resultando em um grande número de 

pessoas encarceradas sem julgamento, por um período muito longo, 

conforme destacaremos mais abaixo. 

Ao longo do século XX tal situação não se altera substancialmente, 

particularmente pelo fato dos países da América Latina terem sido 

submetidos a longos períodos ditatoriais, nos quais quaisquer direitos civis 

foram suspensos. As reformas nos Códigos Penais, encetadas a partir da 

década de 1990 em diversos países, ainda não saíram do papel. 

Paralelamente, a mentalidade repressiva que se fixou nos altos escalões do 

Estado e, especificamente, nos Sistemas Penais e nos procedimentos 

processuais, se manteve quase que inalterada após o término das 

ditaduras, limitando a vigência dos preceitos democratizantes.  

Além disso, o preceito institucionalizado de que a pessoa processada 

pelo Sistema de Justiça Penal (mesmo que não julgada) é “perigosa” e, 
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portanto, deve ser submetida a medidas disciplinares –como o 

encarceramento preventivo, para além do que é estipulado por Lei, 

incorporou-se ao senso comum com o aumento da violência social.  

Outro aspecto que revela tal conservadorismo se evidencia no fato de 

que, com a importância que foi adquirindo a Polícia, na prática, esta acaba 

por conduzir o processo investigativo. Tais funcionários não apenas 

justificam a detenção, como também reúnem provas, coletam evidências 

circunstanciais, formalizam junto ao Delegado que instrui o processo e, “no 

momento em que considera que o caso já está ‘resolvido’, o apresenta 

perante o juiz e o acusado”.57 Vários estudos empíricos indicam que os 

juízes exercem pouca ou nenhuma vigilância sobre a atividade da Polícia e, 

quando o fazem, surgem queixas de que se está exercendo coerção física e 

psicológica sobre os acusados. 

No Brasil, corroboram para a manutenção dos preceitos inquisitoriais, 

tanto as situações acima descritas, quanto a aceitação como prova 

condenatória, pelos juízes, de confissões nitidamente obtidas através da 

tortura, havendo até mesmo Legislação sobre tais procedimentos, tais como 

a Lei da Tortura e suas regulamentações, conforme veremos ao longo do 

presente capítulo.58  

Soma-se a isso o fato de que, ao longo de praticamente todo o século 

XX, o país não fixou normas relativas ao Direito Penitenciário, apesar dos 

vários Projetos de Lei propostos por juristas desde 1933.  

Em 1983, foi aprovado um projeto de autoria do então Ministro da 

Justiça Ibrahim Abi-Ackel, fixando-se a Primeira Lei de Execução Penal do 

                                                           
57 RICO, 1985; JIMENEZ, 1994. In Duce e Perdomo. Op. cit., p. 99.  
58ASSIS, Rafael Damaceno de. As prisões e o direito penitenciário no Brasil. In: Direito Net 
31/05/2007. Disponível em:  
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3482/As-prisoes-e-o-direito-penitenciario-no-Brasil 
Acesso em: 09/08/2013. 
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país,59 de nº 2.710, de 1984. No entanto, reconhecem os especialistas da 

área do Direito e da jurisprudência que, apesar dessa Lei ter erigido à área 

da execução penal, na qual se inclui o encarceramento, à categoria de 

Ciência Jurídica e desta se destacar por seu espírito moderno –possui uma 

filosofia ressocializadora-, não se efetiva. O princípio que a norteia, de 

impedir que qualquer penalização venha a comprometer a dignidade 

humana, se torna letra morta. Da mesma forma que o preceito da 

ressocialização pelo cumprimento da pena privativa em liberdade não se 

efetiva pela manutenção da “lógica inquisitiva”. 

Tal conservadorismo foi acentuado durante o período da última 

ditadura (1964-1985) com a suspensão dos direitos civis e das regras da 

democracia, além da ampliação da justiça militar em relação à civil, 

configurando-se um processo de militarização da sociedade.  

Embora a sociedade brasileira já contasse, desde a época de D. João 

VI, com um Código Penal Militar, o qual sofreu várias alterações ao longo da 

história do país, será no início da ditadura que sua atual configuração 

ocorre. Em 21 de outubro de 1969, os Ministros da Marinha de Guerra, do 

Exército e da Aeronáutica Militar, “usando das atribuições que lhes confere 

o art. 3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado 

com o § 1° do art. 2°, do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 

1968”,60 decretaram o Código Penal Militar (Decreto-lei nº 1.001).   

Justificado pela necessidade de eliminação da “ameaça comunista” e 

do combate à guerra revolucionária que estava em desenvolvimento no 

território brasileiro, este Código consolidou a superioridade da Polícia Militar 

sobre a Polícia Civil no trato para com as questões internas ao país, 

consideradas de segurança nacional. Dessa forma, os crimes afetos à área 

de competência das Forças Armadas, que abrangiam inicialmente aqueles 

                                                           
59MACHADO, Beatriz Piffer. Punição e Ordem Social: considerações acerca das penalizações 
ao longo da história. In: Jus Navigandi. Teresina/PI. Ano 13. n. 1937. 20 out. 2008. Disponível 
em: http://jus.com.br/artigos/11841/punicao-e-ordem-social Acesso em: 02/08/2013.  
60 O Ato Institucional Nº 5 foi sancionado durante o governo do presidente Artur da Costa e 
Silva e concedia poderes ilimitados ao presidente e suspendia vários direitos políticos. 
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incursos na segurança interna da nação, passaram a ser julgados a partir 

da abertura de Inquéritos Policiais Militares (IPM). Na prática a justiça 

comum tornou-se refém da justiça militar, ocorrendo várias tensões entre 

essas instâncias durante a ditadura.  

Mas o que nos interessa ressaltar é que, na busca de provas de 

atividades subversivas, uma extensa rede de espionagem foi montada, a 

qual contou com agentes próprios, mas também investiu todo o corpo 

policial, fosse de autoridade civil ou militar, para a busca e apreensão dos 

suspeitos. Este imbricamento entre policiais, assim como a expansão 

jurídica da competência dos militares através do novo Código Penal Militar, 

garantiu aos militares um, fórum próprio para julgamento, tanto de crimes 

contra outros militares, quanto de crimes resultantes de suas ações, o que 

permanece até os dias de hoje.61 A “transição transada”, no dizer de 

Florestan Fernandez, em um ambiente de forte presença militar, culminou 

com a Constituição de 1988, como destaca Zaverucha: 

A Carta Magna mudou substancialmente a Constituição autoritária 

anterior (1967‑69). Porém, manteve incólume vários dos artigos 

desta Constituição autoritária, referentes às relações civil‑militares e 

policiais. Por exemplo, quando os constituintes decidiram retirar a 
faculdade das Forças Armadas de serem garantes da lei e da ordem, 
o general Leônidas ameaçou interromper o processo constituinte. Os 
constituintes recuaram. No texto final, mantiveram, por meio do 
artigo 142, o poder soberano e constitucional das Forças Armadas 
de suspender o ordenamento jurídico sem precisar prestar contas a 
qualquer outra instância de poder; ou seja, os militares podem dar 
um golpe de Estado amparados por preceito constitucional.62 

Apesar de seu teor democratizante, a nova Constituição não alterou a 

Lei de Execução Penal, promulgada em 11 de Julho de 1984, de nº 7.210, 

tida como o conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo garantir e 

                                                           
61WANDERLEY, Erika Kubik da Costa. A Institucionalização da Repressão Judicial na 
Ditadura Civil-militar Brasileira. Disponível em: 
http://www.sinteseeventos.com.br/abcp/trabalho_ErikaWanderley.pdf. Acesso em: 11/03/2014.  
62 ZAVERUCHA, Jorge. Relações Civil-Militares: o legado autoritário da Constituição 
brasileira de 1988. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (Orgs.) O que resta da ditadura: a 
exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 67. 
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regular a execução de todas as penas, e seus substitutivos, dos incidentes 

da execução (Mirabete, 2004, p. 22).63 Possui então duas funções diversas:  

 

assegurar o cumprimento da lei e da sentença condenatória com 
respeito aos direitos e deveres impostos ao condenado e regular os 
incidentes do processo executório, ocorrentes durante o 
cumprimento da pena.64 

 
Isto implica, entre outros aspectos, que tal lei define as competências 

legais para garantir o fiel cumprimento de todos os preceitos legais relativos 

ao sistema prisional. Inclusive em seu artigo primeiro, enuncia que a LEP 

tem por objetivo “(...) propiciar condições para a harmônica integração do 

condenado e do aprisionado”, regulando assim os preceitos doutrinários do 

Direito Penal.  

O Direito Penal pode ser definido como um regulador da harmonia 

entre indivíduo e sociedade na tentativa de solucionar conflitos sociais e, 

para tanto, o Estado estabelece normas jurídicas as quais não podem ser 

desrespeitadas por nenhum indivíduo, caso em que este é submetido a 

determinadas sanções. Segundo o jurista Nilo Batista: 

Devemos distinguir entre Direito Penal e Sistema Penal. 
Provisoriamente, diremos que direito penal é o conjunto de normas 
jurídicas que preveem os crimes e lhes cominam sanções, bem 
como disciplinam a incidência e validade de tais normas, a estrutura 
geral do crime, e a aplicação e execução das sanções cominadas.65 

 Antes de um indivíduo ser privado da sua liberdade ele passa por 

uma sequência de estruturas que consolidam o Sistema Penal: a instituição 

policial, a instituição judiciária e a instituição penitenciária. Em sua pesquisa, 

Zaffaroni conceitua o sistema penal como:  

Controle social punitivo institucionalizado, que na prática abarca a 
partir de quando se detecta ou supõe detectar-se uma suspeita de 

                                                           
63 FONSECA, Juliane Schons da. A viabilidade da utilização da prisão domiciliar como 
alternativa à pena privativa de liberdade. Universidade de Passo Fundo. Dissertação de 
mestrado, 2012, p. 8.    
64 Idem, idem. 
65 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2007. p.24. 
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delito até que se impõe e executa uma pena, pressupondo uma 
atividade normativa que cria a lei que institucionaliza o procedimento, 
a atuação dos funcionários e define os casos e condições para esta 
atuação. Esta é a ideia geral de “sistema penal” em um sentido 
limitado, englobando a atividade do legislador, do público, da polícia, 
dos juízes, promotores e funcionários e da execução penal. 

Em um sentido mais amplo, entendido o sistema penal -tal como 
temos afirmado- como “controle social punitivo institucionalizado”, 
nele se incluem ações controladoras e repressoras que 
aparentemente nada têm a ver com o sistema penal.66  

Desse modo, o Sistema Penal não é homogêneo, é complexo e 

possui algumas estruturas institucionais onde cada uma também possui 

suas particularidades. As instituições policiais, judiciais e penitenciárias, 

cada qual com suas funções, têm por finalidade a guarda e o controle dos 

indivíduos excluídos do convívio social.   

A Lei de Execução Penal dispõe, em seu Artigo 85, que “o 

estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com sua estrutura e 

sua finalidade”, mas, conforme se vê no exemplo em estudo –e objeto desta 

pesquisa –, isto não se efetiva, pelo contrário: a ilegalidade institucional se 

põe aí de forma escancarada. Observe-se inicialmente a composição do 

sistema prisional no Estado de São Paulo. 

1.1. O sistema carcerário no Estado de São Paulo 
 

Até o momento da realização desta pesquisa, no Estado de São 

Paulo, o sistema prisional era constituído por 156 estabelecimentos67 

distribuídos conforme sua finalidade: cadeias, centros de progressão 

penitenciária, centros de detenção provisória, centros de ressocialização, 

unidades de regime disciplinar, penitenciárias e hospitais. 

                                                           
66 ZAFFARONI, Eugenio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal 
Brasileiro. Volume 1: Parte Geral. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.p.69-
70. 
67 N. do A. Alguns estabelecimentos estão em fase de construção. Após 2013, o Estado contará 
com novos estabelecimentos prisionais.  
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As cadeias são estabelecimentos que, na maioria dos casos, ficam 

próximos ou dentro da área urbana. Têm como finalidade recolher possíveis 

criminosos até serem transferidos para um centro de detenção provisório 

onde irão aguardar o julgamento.  

Existiam até então 13 Centros de Progressão Penitenciária, 

destinados exclusivamente aos internados em regime semiaberto; 40 

Centros de Detenção Provisória destinados aos internados que estão 

esperando por julgamento; 22 Centros de Ressocialização que foram 

implantados a partir de 2000. Nesses estabelecimentos, a proposta foi uma 

tentativa de sair do modelo tradicional das penitenciárias com superlotação 

e horários regrados, garantindo maior autonomia ao internado. Os 

resultados, segundo os diagnósticos oficiais, eram positivos, constatando-se 

um baixo índice de reincidência dos detentos.  

Existe ainda uma Unidade de Regime Disciplinar Diferenciado 

destinada aos internados com alto índice de periculosidade e 77 

Penitenciárias onde se encontram a maioria dos internados já condenados 

em São Paulo. O complexo penitenciário do Estado conta ainda com 13 

hospitais e outras 13 unidades estavam em construção. Todos esses 156 

estabelecimentos estão distribuídos por todo o Estado de São Paulo, 

conforme se observa no mapa a seguir.68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68
 N. do A. Todos os dados aqui demonstrados foram retirados do site da Secretária de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), que tem dados numéricos dos 
estabelecimentos. Dados disponíveis em: http://www.sap.sp.gov.br/ Acesso em: 10/04/2013. 
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Unidades Prisionais do Estado de São Paulo (2013) 

 
Fonte: Secretária da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

 As Penitenciárias e os Centros de Progressão Penitenciária estão 

distribuídos por toda a região do Estado de São Paulo, mas a maioria se 

encontra na região Oeste, Noroeste e Central. A única Unidade de Regime 

Disciplinar Diferenciado está localizada na região Oeste, em Presidente 

Bernardes. Dois hospitais estão em Franco da Rocha (Capital e Grande São 

Paulo) e um em Taubaté (Vale do Paraíba e Litoral). Os Centros de 

Ressocialização estão localizados em várias regiões, exceto na Grande São 

Paulo e na Capital. Os Centros de Detenção Provisória estão distribuídos 

em todas as regiões, com maior concentração na Grande São Paulo e 

Capital.  

 Na maioria dos estabelecimentos de Centros de Ressocialização 

existem anexos de regime semiaberto (identificados no mapa como ARSA). 

Os anexos ficam dentro do próprio Centro de Ressocialização e são 

destinados aos presos que cumprem pena em regime semiaberto e os que 

têm alguns benefícios, como o de trabalhar fora desses estabelecimentos. 
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 Além da ampliação de unidades, o sistema carcerário passou por 

reformas burocráticas. Até 1979, tal sistema era subordinado à Secretaria 

da Justiça do Estado, conforme fixado desde 1892, diretamente gerenciado 

pelo Departamento dos Institutos Penais do Estado (DIPE). A partir daí, foi 

transferido para a Secretaria da Segurança Pública (SSP) pelo Decreto 

13.412, de 13 de Março de 1979, denominado de Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários (COESPE).   

 Conforme o Observatório da Segurança Pública (OSP),69 a partir de 

dados da Secretaria da Administração Penitenciária, tal decisão foi 

“polêmica, pois vinculou à mesma pasta as unidades prisionais e as 

polícias”.70 Ainda conforme o OSP, após o Massacre do Carandiru –ocorrido 

em dezembro de 1992–, foi criada a Secretaria da Administração 

Penitenciária (SAP) –Lei 8.209, de 1º de Janeiro de 1993. 

 Em algumas penitenciárias existem Alas de Progressão Penitenciária 

(APP, no mapa) destinadas a condenados que respondem também em 

regime semiaberto e Anexo de Detenção Provisória (ADP, no mapa), onde o 

preso espera julgamento, ou seja, os que tiveram a prisão decretada ou 

mantida pelo Judiciário, sob alegação de garantia “à ordem pública ou 

porque considerou necessário para as práticas dos atos investigatórios”. 

Conforme completa o advogado Guilherme Portugal, “em tese, eles 

deveriam estar, segundo a Lei de Execução Penal (LEP), em cadeias 

públicas”.71 

Para manter os 156 estabelecimentos prisionais em São Paulo, o 

Estado precisa investir em vários setores: manutenção dos prédios, agentes 

                                                           
69 O Observatório de Segurança Pública é um site na UNESP, com diversas informações sobre a 
Segurança Pública do Estado de São Paulo. Observatório da Segurança Pública. Mais detalhes, 
ver: http://www.observatoriodeseguranca.org/quemsomos Acesso em: 07/08/2013. 
70 Sistema Penitenciário Paulista.  
Disponível em: http://www.observatoriodeseguranca.org/dados/penitenciario Acesso em: 
12/12/2013. 
71 DUARTE, Nathália. Mais de 40% dos presos no Brasil ainda aguardam julgamento. In: O Globo,  
21/06/2010. Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/mais-de-40-dos-presos-
no-brasil-ainda-aguardam-julgamento21052010.html Acesso em: 07/08/2013. 
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carcerários, profissionais da educação e da saúde, entre outros aparatos, 

com um alto custo para os cofres públicos.  

1.2. Os custos da manutenção do Sistema de Segurança 
Pública 

Os custos de manutenção do Sistema de Segurança Pública devem 

ser analisados de forma mais específica, pois demonstram como o Estado 

investe em segurança pública. A simples construção de mais 

estabelecimentos prisionais soluciona o problema de superlotação? Ou 

seria preciso ir mais a fundo, reconhecer, de antemão, os problemas de 

ordem social, judicial, educacional e de saúde existentes dentro dos 

próprios estabelecimentos?  

O confinamento cada vez maior de indivíduos leva o Estado à 

permanente construção de mais unidades, com um custo imenso para o 

erário, conforme se observa nos dados abaixo, extraídos do OSP:  

O sistema penitenciário paulista tem obtido bastante visibilidade nas 
discussões da imprensa, bem como da opinião pública, não só pelas 
fugas, rebeliões e más condições em que se encontram as Unidades 
Prisionais do Estado, mas também pelos custos que as mesmas têm 
gerado para o Estado. Observando-se a evolução orçamentária da 
Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ao longo dos 
últimos oito anos, nota-se que a mesma tem tido um crescimento 
significativo, ocupando uma significativa participação nas despesas 
do Estado de São Paulo. No ano de 2007, por exemplo, a SAP 
representou para o Estado, uma despesa de R$ 556.242.552,31, ou 
seja, 1,26% das despesas correntes do Estado, representando um 
custo maior do que Secretarias como a de Desenvolvimento Social 
ou da Agricultura que representaram despesas de, respectivamente, 
0,77% e 0,73%, das despesas correntes do Estado. Entre 2000 e 
2007, as despesas da SAP quadruplicaram, saltando de 124 milhões 
aos atuais 556 milhões de reais.72 

                                                           
72 Orçamento da Administração Penitenciária. Observatório da Segurança Pública.  
Dados disponíveis em: http://www.observatoriodeseguranca.org/dados/custos/penitenciario 
Acesso em: 17/04/2013. 
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 Ao se realizar uma comparação entre os gastos da Secretaria de 

Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) e os de outros Estados 

brasileiros –a partir de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), resultantes de pesquisa sobre despesas 

públicas por funções e publicados em 2006–, observa-se: 

(...) [que] os Estados Brasileiros (incluindo o DF) gastaram mais em 
segurança pública em 2002 do que na comparação com 1999. Do 
total de gastos da ordem de 190,2 bilhões de reais em 2002, (...) 
13% foram destinados para a segurança, incluindo o Poder 
Judiciário. O gasto per capita da segurança era de 90 reais em 1999 
e passou a 140 reais em 2002. O peso maior desses gastos refere-
se ao pagamento de pessoal que equivale a 78% do orçamento, 
entretanto, no período os Estados começaram a gastar mais com 
custeio (manutenção e serviços). (...) Embora, é bom que se diga, há 
pressão para maiores gastos sendo feitas a partir de interesses 
corporativos fortemente representados nas instituições da segurança 
pública, como é o caso dos gastos com armamento e munição, com 
dispositivos eletrônicos de segurança e com fiscalização de 
serviços.73 

Em estudo sobre os custos da violência no Estado de São Paulo, o 

então assessor da Secretaria de Administração, Tulio Kahan, analisa os 

gastos diretos e indiretos do Estado decorrentes da violência, tanto a 

institucional, quanto a social, incluindo desde “o pagamento com o quadro 

de servidores vinculados ao sistema policial, operadores dos direitos 

policiais, carcereiros, juízes, promotores e procuradores, assim como o 

pagamento de seguros e indenizações públicas às vítimas da violência”. 

Não foram computados dados relativos ao sistema carcerário, pois não 

estavam disponíveis para consulta à época da elaboração do artigo. 

Segundo ele: 

O PIB nominal do Estado de São Paulo foi de 241,58 bilhões de 
dólares, ou 292,31 bilhões de reais, em valores de 1997, segundo a 
Fundação Seade. Os custos da violência aqui levantados, em caráter 
provisório, atingem a cifra de 8 bilhões e 96 milhões de reais, ou 
cerca de 3% do PIB estadual. (...) É sem dúvida um gasto elevado 

                                                           
73 Idem. Dados disponíveis em: http://www.observatoriodeseguranca.org/dados/custos. Acesso 
em 17/04/2013. 
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quando comparado com o que é investido em outros setores: 
representa, por exemplo, 2,7 vezes o gasto feito com a Secretaria da 
Saúde e 21,7 vezes o gasto com a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social em 1998. Conforme se observa, se gastam 
consideráveis verbas com a segurança pública e isso vem 
aumentando como apontam os dados acima (especialmente no 
Estado de São Paulo, já que a Secretaria de Administração 
Penitenciária recebe as verbas oriundas da Secretaria da Segurança 
Pública). Mas o que se destaca na citação do OSP é a sutil 
referência às pressões decorrentes de “interesses corporativos, 
representados nas instituições da segurança pública”. A construção 
de mais presídios como tentativa de diminuir a lotação em presídios 
é uma medida que, com o passar dos anos, não vem demonstrando 
eficácia, pois a violência e a criminalidade não diminuíram ao longo 
dos últimos anos e, além disso, assim como não se eliminou o 
problema da superlotação e sequer foram combatidos os abusos 
cometidos com os detentos. Acresce-se a isto, a demora da justiça 
em julgar ou absolver os presos provisórios que representam boa 
parte da população encarcerada. Em que pesem todos os 
investimentos na construção de mais unidades prisionais – “Em 
números absolutos (...) São Paulo é o Estado que precisaria abrir o 
maior número de vagas, com déficit de 74,03 mil vagas”.74 

 Em 2006, já se constatava que, em várias unidades do Estado, o 

número dos presos chegava a ser o dobro da capacidade do 

estabelecimento:  

 Os números de São Paulo, que enfrenta mais uma crise da segurança 
pública, revelam que há cerca de 35 mil presos no Estado, além do 
número de vagas disponível no sistema penitenciário. Nas 144 unidades 
prisionais, há 92.865 vagas, hoje ocupadas por mais de 125 mil 
detentos. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária, 
em maio, o déficit era de 28.801 vagas.75  

                                                           
74 Apesar do país ter quase 500 mil presos, existem apenas 295,41 mil vagas no sistema 
prisional, o equivalente a 1,6 detentos por vaga. A proporção é pior nos estados de Alagoas 
(2,6), de Pernambuco (2,4) e do Acre (2,2), com déficit de 2.085 mil, 15.283 mil e 2.045 mil 
vagas, respectivamente. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), Jan. 2012. Disponível em: Revista Piauí, 
http://piauinoticias.com/site/cidade/2-cidade/20947-pesquisa-piaui-e-o-estado-com-maior-
numeros-de-presos-sem-julgamento-.html Acesso em: Dez. 2012. 
75 BARBOSA, Bia. Situação de presídios em São Paulo é de barbárie. In: Repórter Brasil, 11 
jul. 2006. Disponível em: http://reporterbrasil.org.br/2006/07/situacao-de-presidios-de-sao-
paulo-e-de-barbarie/ Acesso em: 19/03/2013. A crise que o autor faz referência deve-se ao 
problema de segurança e ao aumento da violência. 
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              Apesar dos investimentos em novas unidades carcerárias, dados 

da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

atestam que as unidades têm “quase dois presos por vaga. São 205 mil 

detentos onde caberiam 105 mil. O Estado de São Paulo tem 37% da 

população carcerária do Brasil. E tem uma taxa de 486 detentos por 100 mil 

habitantes. No país, a taxa é de 287”76 

 Além disso, os estudos apontam para uma distribuição desigual dos 

presos por Estado, sendo que São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Sul juntos contabilizam cerca de 65% da população 

carcerária nacional.77 

1.3. O perfil dos que estão sob custódia do Estado 

Em comparação com outros países, o Brasil está entre os que 

possuem um dos maiores contingentes de encarcerados e, segundo a 

Organização Não Governamental Centro Internacional para Estudos 

Prisionais (ICPS, na sigla em inglês), “o Brasil só fica atrás em número de 

presos para os Estados Unidos (2,2 milhões), China (1,6 milhão) e Rússia 

(740 mil)”. Além disso, de acordo com os dados mais recentes do DEPEN 

(Departamento Penitenciário Nacional), de 2010, o Brasil tem um número de 

presos 66% superior à sua capacidade de abrigá-los (déficit de 198 mil), 

conforme dados de 2012.78 

                                                           
76 BENITES, Afonso. Presídios abertos neste ano em SP já estão superlotados. In: Jornal 
Folha de S. Paulo, 01/06/2013.  
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/06/1288245-presidios-abertos-
neste-ano-em-sp-ja-estao-superlotados.shtml Acesso em: 20/02/2014. 
77 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. 2. ed. 
Brasília/DF: Editora do Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_nacional_saude_sistema_penitenciario_2ed.pd
f Acesso em: 17/04/2013. 
78 Dados citados por KAWAGUTI, Luis. Brasil tem 4ª maior população carcerária do mundo e 
déficit de 200 mil vagas. In: BBC do Brasil em São Paulo, 29 maio 2012. Disponível em: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120529_presos_onu_lk.shtml. Acesso em: 
Nov. 2012  
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O gráfico a seguir situa quais Estados da Federação se encontram 

em condições mais precárias em termos da relação entre capacidade 

populacional e contingente carcerário.  

 

Tais informações demonstram que o problema de excesso de 

contingente populacional nas penitenciárias se agrava nas zonas urbanas, 

como as existentes nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul, que também estão entre os cinco mais 

populosos do país.79  

Fica evidente que o Estado de São Paulo é o que mais sofre com o 

déficit de vagas em todo o Brasil. Os estabelecimentos prisionais nessa 

federação estavam, em 2014, com 83.506 presos a mais, sendo o único 

lugar do Brasil cuja superlotação ultrapassa escandalosamente 20 mil 

encarcerados.  

Os órgãos oficiais apresentam o perfil dos presidiários nas diferentes 

regiões do país classificados segundo o regime de prisão: os provisórios, os 

                                                           
79 São esses Estados que contribuem majoritariamente na composição do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país e também possuem o maior montante de verbas para investir na Segurança 
Pública, além das que são oriundas do Governo Federal. 
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que estão em regime fechado, semiaberto ou sob custódia do Estado por 

“medidas de segurança”. Dados de 2009, apresentados pelo Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN), explicitam tais 

categorias nas seguintes dimensões numéricas, para todo o Brasil. 

Regimes de Prisão no Brasil 

Presos Provisórios 152.612 presos 

  Aguardam julgamento e tiveram as prisões decretadas ou 
mantidas para garantir a ordem pública, a aplicação da lei 
penal ou a prática de atos investigatórios. Devem ficar em 
cadeias públicas ou centros de detenção provisória. 

Regime Fechado 174.372 presos 

  Costumam receber penas maiores do que 8 anos e devem 
ficar presos em estabelecimentos de segurança máxima 
ou média (penitenciárias ou presídios). 

Regime Semiaberto 66.670 presos 

  Previsto para penas médias (entre 4 e 8 anos) e deve ser 
cumprido em Colônias Penais Agrícolas ou Industriais. O 
trabalho é admissível na própria unidade ou em ambiente 
externo, assim como a frequência a cursos 
profissionalizantes ou superiores. O preso deve retornar 
tão logo se encerre o expediente ou a última aula. 

Regime Aberto 19.458 presos 

  Deve ser cumprido em casa de albergado, pois se baseia 
no senso de responsabilidade do condenado que deverá 
trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade 
autorizada fora do estabelecimento e sem vigilância, 
recolhendo-se à noite e nos dias de folga. Em alguns 
estados que não possuem albergues o juiz pode converter 
a sentença em prisão domiciliar. 

Medidas de Segurança 4.000 presos 

  São aplicáveis a portadores de sofrimento mental que, no 
momento de cometimento de sua ação, não eram capazes 
de compreender o caráter ilícito das próprias ações. 
Nestes casos, não há condenação por não ser possível 
reprová-los por um comportamento ilícito. A medida de 
segurança só termina quando for elaborado laudo de 
cessação de periculosidade por médico psiquiatra. 
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Regimes de Prisão no Brasil 

Fonte: Infopen. Dez. 2009 e Guilherme Portugal 

Do total das 417.112 pessoas em prisões do país, 152.612 

aguardavam julgamento, ou eram mantidas sob custódia do Estado, por 

suspeição. Ainda conforme Portugal, “aproximadamente 40% dos 540.000 

presos estão cumprindo “pena” sem ter passado por julgamento e, logo, 

sem autorização judicial” e, ademais, sabe-se que tal dado é subestimado, 

já que “não se tem como saber exatamente, já que não existe controle 

automático e unificado”.80 

No Estado de São Paulo, o perfil do sistema carcerário revela o 

mesmo problema. Selecionamos os dados relativos a 2012,81 pois não se 

trata aqui de analisar a quantidade de pessoas, mas de reforçar a 

importância do confronto dos dados estatísticos apresentados segundo 

categorias definidas a priori, com o que as informações empíricas nos 

revelam sobre o cotidiano dessas realidades. Segundo informa o Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias (INFOPEN), o perfil do sistema 

carcerário no Estado de São Paulo era o seguinte: em 2012, o número de 

habitantes do Estado de São Paulo era de 41.252.160, sendo que a 

população carcerária atingia um total de 195.695 pessoas, ou seja, 474.39 

presos por 100.000 habitantes.  

Enquanto esse número extremamente alto de encarcerados é uma 

realidade que aumenta a cada ano, o número de defensores públicos de 

São Paulo é de apenas 610,82 se considerado o total da população que 

potencialmente, por qualquer razão, demandasse um defensor, caberia a 

cada um deles atender mais de 67 mil pessoas. Quanto à população 

                                                           
80 SANTAYANA, Mauro. No Brasil mais de 200.000 presos cumprem pena sem julgamento. 
In:  GGN, 02/12/2013. Disponível em: http://jornalggn.com.br/fora-pauta/no-brasil-mais-de-
200000-presos-cumprem-pena-sem-julgamento. Acesso em 20/02/2014.  
81 N. do A. Os dados são de dezembro de 2012, pois até o momento da pesquisa esse era o mais 
recente formulário do Infopen. Todos os dados a seguir foram retirados desse formulário, que 
está anexado à pesquisa. Qualquer dado de outra instituição será incluído em nota de rodapé. 
82Mapa da Defensoria Pública no Brasil. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dados 
de 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/defensoresnosestados. 
Acesso em: 19/06/2014. 
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encarcerada que já necessita de seu atendimento, há um defensor para 320 

pessoas, resultando em mais um agravante da falta de atendimento e 

contribuindo para a morosidade da justiça, pois esses têm que dar conta de 

milhares de processos. 

O número de presos provisórios (indivíduos que ainda esperam seu 

julgamento, portanto não tiveram suas penas decretadas) que precisavam 

urgentemente de defensores públicos para análise de seus processos era 

de 62.843 em 2012. Mas, a cada defensor cabia apenas 103 presos, 

número considerado insuficiente para atender essa demanda. Segundo 

Patrick Cacicedo, defensor público estadual e coordenador do Núcleo de 

Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo, 2.000 defensores 

seriam o ideal para atender à demanda: “Infelizmente, a defensoria não está 

em todas as comarcas do estado. Nós fazemos visitas aos 

estabelecimentos prisionais, mas não podemos fazer isso com 

regularidade”.83  

De acordo com Cacicedo, 2 mil defensores atenderiam os presos 

provisórios, sendo que a distribuição ficaria em 1 defensor para cada 31 

presos provisórios. Além desse grave problema da insuficiência de 

atendimento judicial, os poucos defensores lotados em São Paulo não 

atendem todas as comarcas (limites territoriais da competência de um 

determinado juiz ou Juízo de primeira instância), aumentando ainda mais a 

demora nos processos judiciais. Em São Paulo, das 231 comarcas 

existentes, apenas 41 são atendidas pela Defensoria Pública.84  

Outro grave problema que não atende o número da população 

encarcerada é a categoria relativa à Administração Penitenciária (servidores 

públicos penitenciários na ativa) pois, de acordo com o Formulário 

Categoria e Indicadores Preenchidos (SP), o número desses servidores é 

                                                           
83 Número de defensores públicos em SP é insuficiente, diz relatório. Cf. Folha de São Paulo, 
27/05/2012. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/1096562-numero-de-
defensores-publicos-em-sp-e-insuficiente-diz-relatorio.shtml. Acesso em: 19/06/2014. 
84 Mapa da Defensoria Pública no Brasil. In: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Dados 
de 2013. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/mapadefensoria/defensoresnosestados. 
Acesso em: 19/06/2014. 
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de 33.697 divididos em apoio administrativo, agentes penitenciários, 

médicos, professores, advogados entre outros.  

O que chama a atenção nesses números é a quantidade de agentes 

penitenciários (22.967) que estão diretamente ligados aos estabelecimentos 

prisionais, pois são responsáveis pela segurança interna. Em uma 

população carcerária de 195.695, ter-se-ia 1 agente penitenciário para cada 

8 presos (uma distribuição relativamente boa), mas na realidade isso não 

acontece. Trata-se apenas de uma distribuição quantitativa geral sem levar 

em conta as dificuldades de cada penitenciária, as atribuições e as 

competências que lhes cabe e, principalmente, a conduta de tais agentes. 

Por exemplo, se um agente cuida de 8 detentos conforme a divisão 

geral feita acima, dez agentes cuidarão de 80, cem de 800, mil de 8 mil e 

assim por diante. Percebe-se assim, que na divisão geral a distribuição 

parece ser ideal, mas quando se analisa a realidade prisional isso muda 

totalmente.  

O Centro de Detenção Provisória de Suzano, por exemplo, tem 2.171 

detentos, sendo que a capacidade local é de 768. Utilizando esse número e 

distribuindo conforme 1 agente para 8 confinados, tem-se 271 agentes no 

CDP de Suzano, o que não condiz com a realidade. Em março de 2014, 

durante a realização de uma greve da categoria de agentes penitenciários, 

Osvaldo, um profissional do CDP de Suzano, relatou que um agente fica 

responsável por cerca de 300 presos. Na época em que ocorreu a greve 

haviam aproximadamente 2.171 detentos no CDP, cuja capacidade do local 

era de abrigar 768, de acordo com o sindicato da categoria. Segundo o 

agente:  

As condições de trabalho são bem difíceis porque deveríamos estar 
em número maior. A unidade não tem condição de trabalho como, 
por exemplo, uniformes adequados. Estamos com o triplo da 
população aqui permitida e o risco que a gente corre é muito grande. 
Somos reféns no meio de cerca de 300 detentos quando vamos 
trancar uma cela. Estamos sozinhos lá e trabalhamos desarmados 
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justamente para coisa pior não ocorrer. Se eles pegam a gente não 
temos como sair.85        

 

Conforme o depoimento do agente penitenciário de Suzano, não há 

essa distribuição 1 por 8, mas sim uma falta absurda de profissionais para 

atender a grande demanda de indivíduos encarcerados no Estado de São 

Paulo. 

Outro fato que chama muito a atenção por ser ainda mais absurdo é o 

número de médicos ginecologistas para atender as encarceradas. Em São 

Paulo, tem-se 4 profissionais da área para atender 10.973 mulheres, sendo 

um ginecologista para cada 2.743 mulheres. Além disso, não há advogado, 

pedagogo ou professor na administração penitenciária de todo o Estado de 

São Paulo. 

A apresentação desses dados induz à percepção de que, de fato, não 

estão sendo seguidas as normas fixadas internacionalmente através de 

protocolos e convênios, dos quais o país é signatário. Referem-se, em 

primeiro lugar, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 

a que se acresce o Artigo 5 da Convenção Americana dos Direitos 

Humanos (CADH), segundo os quais:   

(...) acusar e condenar pessoas devem ser, ‘salvo em circunstâncias 
excepcionais’, separadas umas das outras, sendo que à pessoa 
acusada deve ser dado ‘tratamento separado apropriado ao seu 
status de pessoas não condenadas’.86 

 Não é o que comprova o Relatório do Human Rights Watch (HRW), 

segundo o qual, “detentos em pré-julgamento com frequência ‘vivem ao lado 

daqueles que cumprem pena por homicídio’”,87 conforme se verá a seguir, 

                                                           
85 PAES, Carolina. Temos dificuldade de exercer nossa função, diz agente penitenciário. Cf. 
Globo Notícias. G1 Mogi e Suzano, 10/03/2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sp/mogi-
das-cruzes-suzano/noticia/2014/03/temos-dificuldade-de-exercer-nossa-funcao-diz-agente-
penitenciario.html. Acesso em: 19/06/2014. 
86 RODLEY, Nigel S. Tortura e condições de detenção na América Latina. In: MÉNDES, Juán 
y otros (org.). Democracia, violência e Injustiça. O não Estado de Direito na América Latina. 
São Paulo: Paz e Terra, 2000.  pp. 39-56. 
87 Idem, idem.  
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particularizado no caso do Município em estudo. Ainda relativamente ao 

quesito da manutenção em separado dos prisioneiros, a Norma 8 (b) das 

Regras de Padrão Mínimo para Tratamento de Prisioneiros (RPM) da ONU, 

“requer a separação dos prisioneiros por categorias de penas ou presunção 

delas, enquanto a Regra 84 (2) enfatiza a importância de tratamento 

consistente com a presunção de inocência”.88 

No último relatório do HRW (2014) foi feita uma crítica persistente 

sobre as condições dos presídios no Brasil. A ex-integrante da assessoria 

jurídica para casos de direitos humanos da Presidência da República, Maria 

Laura Canineu, que atualmente dirige o novo escritório da HRW na América 

Latina, relatou alguns problemas que ainda não foram solucionados, quando 

indagada se houve melhoria na política carcerária: 

Reconhecemos avanços, como quando a presidente Dilma lançou no 
ano passado o Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, mas 
os apontamentos em relação à questão carcerária mostram mais 
retrocessos. A questão carcerária reflete um problema crônico de 
negligência do poder público. O poder público ignora a superlotação, 
com presídios operando 45% acima de sua capacidade e com os 
próprios presos controlando o acesso e o seu destino.89 

Percebe-se que o Brasil ainda continua com um alto índice de 

superlotação, o que resulta em vários outros problemas que levam à total 

desumanização das pessoas sob custódia do Estado. 

                                                           
88 Idem.  
89“O Brasil pode fazer muito mais”, diz chefe da Human Rights Watch no Brasil. Cf. ZH 
Notícias, 21/01/2014. Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/01/o-
brasil-pode-fazer-muito-mais-diz-chefe-da-human-rights-watch-no-brasil-4395787.html . 
Acesso em: 21/05/2014. 
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Capítulo 2- Desumanização no sistema penitenciário 
 

O Brasil passou por um período ditatorial (1964-1985) marcado por 

grande violência institucional, nas qual as forças militares foram usadas 

para garantir a opressão sobre a população que não aceitava e questionava 

tal forma de governo. 

O problema é que a estrutura da opressão não foi desmontada 

quando se iniciou o período de constitucionalidade democrática, mantendo-

se as práticas de tortura e de execuções sumárias praticadas por agentes 

policiais, que constituem a segurança pública, principalmente a Polícia 

Militar. A grande diferença é que na inexistência legal da perseguição 

política, a manutenção de tais práticas se dá apenas contra a população 

estigmatizada por sua pobreza, marginalidade urbana, cor e etnia, conforme 

já indicado anteriormente. Os laboratórios voltados para a denúncia90 de tais 

arbítrios comprovam a presença, tanto de políticas públicas efetivadas à 

revelia das leis, quanto à permanência de uma cultura de “estado de guerra” 

contra determinados segmentos sociais, vigente entre as polícias. Conforme 

dados do OVP-SP, o processo de criminalização da pobreza ocorre em 

situando em que, estando a vítima em uma região considerada pobre e 

habitada por indivíduos de “índole duvidosa” é mais fácil atribuir a culpa dos 

assassinatos às disputas internas de “bandidos”. No período entre 2001 e 

2007, por exemplo, os casos de morte sumária decorrentes de confronto 

entre policiais e suspeitos era da ordem de 94% o índice de culpabilização 

dos mortos, atribuindo-lhes envolvimento com atividades ilícitas como forma 

de justificar as atitudes brutais dos executores.  

                                                           
90 Para mais detalhes ver: o Observatório das Violências Policiais (www.ovp-sp.org), vinculado 
ao CEHAL (Centro de Estudos de História da América Latina da PUC-SP) e o NEV (Núcleo de 
Estudos da Violência da Universidade de São Paulo). Disponível em: 
http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1. Acesso em 
11/03/2014. 
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Os gráficos abaixo, constantes do Relatório de Pesquisa do CEHAL 

(2012), demonstram a relação entre a criminalização da pobreza e a 

impunidade dos agentes de segurança pública envolvidos nas situações 

acima indicadas. 

Criminalização das vítimas

94%

6%

casos em que houve
criminalização

casos em que não
houve criminalização

 

Chacinas por localidade

94%

6%

Comunidades

regiões centrais

 
Fonte: Os gráficos foram produzidos a partir do levantamento de dados contidos no 
www.ovp-sp.org.  

 

Conforme se observa, exatamente os 6% das situações nas quais 

não houve a criminalização das vítimas correspondem aos 6% das 

comunidades situadas em regiões centrais. Da mesma forma em que 94% 

das chacinas nas quais os mortos foram considerados os responsáveis por 

seus assassinatos, coincidentemente, correspondem a 94% de regiões 

onde ficam as comunidades mais pobres.91  

                                                           
91 Ver mais detalhes em Relatórios de Pesquisa, 2010. In: CEHAL-PUCSP. Disponível em: 
http://www.pucsp.br/cehal/downloads/textos/23_07_2010_RELATORIO_FINAL_AGOSTO_2
009.pdf. Acesso em 11/03/2014. 
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Para os autores voltados para a análise de tais arbítrios, a prática de 

obter confissões mediante tortura e a impunidade dos torturadores 

decorrem de fatores vinculados ao próprio aparato coercitivo, ou seja, ao 

aparato prisional, policial e judiciário, associando tais práticas à 

incapacidade do novo Estado democrático de erradicar os maus-tratos 

impostos a prisioneiros comuns.92  

Alguns, preocupados com a defesa do Estado “democrático”, tendem 

a considerar que há diminuição da gravidade e do escopo da tortura com a 

diminuição da “oposição política armada”.93 Além disso, acabam por reputar 

à luta armada contra a ditadura parcelas da responsabilidade pela utilização 

das torturas como interrogatório.  

É possível ter acesso às análises sobre as evidências do 

distanciamento entre a lei e a prática, comprovadas pelos abusos dos 

direitos humanos cometidos pelas autoridades constituídas, que praticam 

publicamente crimes horrendos.94 Tais ações são relatadas frequentemente 

pela mídia e pelos meios de comunicação, embora poucas referências se 

encontrem relativas à análise da impunidade das violações cometidas pelos 

agentes do Estado, além da constatação das dificuldades em se comprovar 

a autoria destes crimes.95  

No período de 1994 a 1996, a média de mortos nos chamados 

confrontos com a Polícia Militar foi de mais de 400 pessoas por ano, 

segundo divulgação de dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de São Paulo.96 Tratam-se, evidentemente, dos números oficiais, 

                                                           
92 TAVARES DOS SANTOS, J. V. A Violência como Dispositivo de Excesso de Poder. In: 
Sociedade e Estado – Violência. UNB. v. 10. nº 2, jul/dez. 1995. 
93 RODLEY; BOLÍVAR, in PINHEIRO. Op cit, 2004. 
94 Chacina da Favela Jardim Portinari, Diadema (Grande São Paulo) – Mãe e dois filhos jovens 
são assassinados por um policial militar diante de cerca de 30 pessoas, com a ajuda e a 
passividade de mais seis colegas. 4 de julho de 2005. In: Observatório de violências policiais. 
Disponível em: http://www.ovp-sp.org/index.htm. Acesso em: 12/03/2014. 
95 BENEVIDES, M. V. de M. Violência, povo e polícia. Violência Urbana no Cotidiano da 
Imprensa. São Paulo. 1983; GIDDENS, A. O Estado-nação e a Violência. São Paulo. EDUC. 
2001. 
96 Secretária da Segurança Pública. Estatísticas Trimestrais. Disponível em: 
http://www.ssp.sp.gov.br/novaestatistica/Trimestrais.aspx. Acesso em: 12/03/2014. 
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uma vez que muitas mortes não são registradas como promovidas por 

policiais, que agem por vezes nas próprias comunidades e ameaçam as 

testemunhas dos crimes.  

A violência policial no Estado de São Paulo no período entre 1988 e 

2006 deixou uma grande quantidade de vítimas fatais, 3.739, tornando 

evidente que o abuso de autoridade é notório mesmo no pós-ditadura.97 

 O que chama muito a atenção nesses dados é que a maioria das 

vítimas são acusadas de cometerem crimes contra o patrimônio.  Nesses 

anos em questão foram contabilizados 1.697 casos de violência policial 

justificados pela necessidade de impedimentos de crimes contra o 

patrimônio, o que implica no uso demasiado de força pela polícia para 

garantir os bens materiais e privados.98  

Nessa lógica, a população sem acesso aos bens materiais e aos 

direitos garantidos pelo Estado Democrático de Direito passaram a 

representar a parcela ameaçadora da ordem, pois sendo:  

Os marginalizados e excluídos, sobretudo os mais jovens, sem 
empregos, sem escolas e equipamentos de lazer, são tentados a 
entrar na estrada da criminalidade. E ao invés da pedagogia, as 
classes dominantes respondem a isso com a construção de mais 
prisões, a invenção de regimes prisionais absurdamente desumanos, 
o critério de aumento das penalidades. Enquanto isso, permitem que 
se espalhe a prática da tortura e das execuções sumárias.99 

Além da continuidade das práticas de abuso de autoridade, 

execuções sumárias e torturas, o Estado brasileiro ainda adota outras 
                                                           
97  Núcleo de Estudos da Violência (NEV). Disponível em: 
http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=743&Itemid
=80. Acesso em: 11/03/2014. 
98 Idem. 
99 VIEIRA, Vera Lucia; RAGO, Maria Aparecida de Paula; RAGO (Coords.). Violência 
institucional e autocracia de Estado: continuidades e rupturas na dinâmica brasileira na 
segunda metade do século XX. Texto extraído da redação inicial da pesquisa, elaborada por 
Ângela Mendes de Almeida e Vera Lucia Vieira, ao qual foram incorporadas informações 
resultantes da pesquisa, já com a colaboração da Prof. Dra. Maria Aparecida de Paula Rago, da 
FEA. A prática de tortura, maus tratos e impunidades, assim como as críticas ao funcionamento 
do judiciário nesta área não são privilégios do Brasil, a considerar as análises de ABREGÚ, M. 
(1993). Las Violencias populares en Argentina, Nueva Sociedad, nº 123, pg. 68 a 83, enero – 
feb. 
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formas de garantir o monopólio da violência. Um desses monopólios é o 

controle social à grande maioria excluída, retirando esses indivíduos 

“perigosos” do convívio social, confinando-os em lugares onde não possam 

colocar em risco a ordem da sociedade e os bens materiais de segmentos 

sociais que os possuem.  

2.1. A desumanização do sistema conforme seus prisioneiros: 
um breve histórico de Osasco 

Nesse item, são analisadas as situações acima descritas a partir de 

um estudo de caso, que apresenta dados dos presídios da região de 

Osasco e depoimentos de ex-presidiários.100  

Osasco é um Município que integra a Grande São Paulo, reconhecido 

como uma região de grande concentração de operários, principalmente 

imigrantes, atraídos pelo tipo de indústria que ali se fixou, como as de vidro, 

papéis e olarias, para as quais eram necessárias mão de obra com 

determinados tipos de qualificação, comumente encontradas em pessoas 

que provinham de países onde tais produções acompanhavam a Revolução 

Industrial desde o século XIX.101  

O Município começa a se destacar economicamente no primeiro 

período republicano, quando o dono de uma olaria –fornecedor de tijolos, 

areia e telha- para a Estrada de Ferro Sorocabana, Antonio Agu, de origem 

                                                           
100
 Essa região foi escolhida pelo fato do pesquisador da dissertação ter proximidade e conhecer 

alguns ex-detentos que contribuíram para a pesquisa fornecendo entrevistas e anuindo com sua 
utilização para fins acadêmicos. O município de Osasco foi escolhido por reunir características 
recorrentes ao universo da temática: uma população pobre, composta majoritariamente por 
imigrantes ou afro-descendentes. Historicamente vinculada aos movimentos operários, vista 
como subversiva, integra hoje a rede dos presídios “modernos”, considerados de última geração 
em termos tecnológicos e de segurança máxima.  
101 Conforme os analistas, Osasco possui uma produção historiográfica singular. São histórias, 
memórias e relatos sobre o cotidiano da cidade e dissertações e teses acadêmicas escritas por 
osasquenses. Desse total, expressiva parte discute Osasco após a emancipação, em 1962. [...] É 
uma produção nova que alavanca somente vinte anos depois da criação do município [...] 
praticamente o que se escreveu se resume a dissertações e teses defendidas na Universidade de 
São Paulo (USP) ou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Cf. CORRÊA, 
Dora Shellard; SOUZA, Nulri Meneses de. Por uma historiografia do local. In: Anais do XVII 
Simpósio Nacional de História. ANPUH, 2013.  
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italiana,102 vendeu parte das terras que havia comprado de um antigo 

latifundiário, João Pinto, para que o poder público construísse uma Estação 

Ferroviária, nos idos de 1895. Segundo Helena Pignatari Werner:  

Osasco apresentava uma série de vantagens: a grande maioria dos 
fabricantes era composta por italianos; a região começava a se 
desenvolver; o dono das terras Antonio Agu, procurava atrair mão-
de-obra para a região, que já contava com uma cerâmica construída 
por Antonio Agu em sociedade com o Barão Sensuad de Lavaud, 
uma fábrica de papéis do Sr. Narciso Storlini, conhecida como 
fábrica de Carteiras (corruptela de carteiras do italiano); o Frigorífico 
Wilson; uma fábrica de fósforo (Granada), várias olarias e talvez o 
elemento mais sedutor – excelente areia nas margens do rio Tietê, 
que seria a matéria- prima para a vidraria dos operários.103 

Na primeira metade do século XX, o distrito já se configurava como 

um lugar de grande concentração operária, muitos deles contratados 

diretamente de países europeus. 

Na década de 40, o distrito passava pelas mesmas dificuldades 
enfrentadas no país inteiro, mas as indústrias que se instalaram no 
Centro impulsionaram o crescimento econômico e populacional local. 
Brown Boveri, Eternit e CIMAF somaram-se às já existentes- 
Frigorífico Wilson, Cerâmica Hervy, Cotonifício Beltramo e a 
Companhia Sorocabana de Material Ferroviário. A instalação destas 
indústrias comandou o incessante processo de atração de imigrantes 
e consequentemente de povoamento, não só do distrito como de 
toda a região. Além das grandes indústrias, o comércio se mantinha 
estável, e as indústrias mantinham suas cooperativas de 
abastecimento. Nessa década a população do distrito passou de 
15.258 para 41.328 habitantes.104 

                                                           
102 N. do A. Como homenagem ao empresário Antonio Agú, a estrada de ferro foi batizada com 
o nome da sua vila natal na Itália, que se chama Osasco. Sobre a formação do município de 
Osasco, ver: ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Osasco 1968: a greve no feminino e no 
masculino. USP, Doutorado em História. Universidade de São Paulo (USP), 2012. p. 25. 
103 WERNER, Helena Pignatari. Raízes do movimento operário em Osasco. São Paulo: Editora 
Cortez, 1981. p. 51. Apud LUZ, Ana Lúcia Rodrigues da. A Greve na Vidraria Santa Marina e 
a Cooperativa dos Vidreiros em Osasco, Relatório de Iniciação Científica, UNIFIEO, p. 8. 
Disponível em: 
http://www.unifieo.br/files/download/site/PIBIC/IniciacaoCientifica/0319hisal.pdf Acesso em: 
17/01/2014. 
104 Osasco chega aos 50 anos. In: Boletim da Prefeitura de Osasco 
Disponível em: http://www.osasco.sp.gov.br/Arquivos/pdf/festejos/Standard_50_anos_BX.pdf 
Acesso em: 17/01/2014. 
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São deste período também as primeiras manifestações em defesa da 

transformação do distrito em Município, o que traria mais autonomia ao 

poder público para promover os investimentos que a população demandava. 

Esses movimentos continuaram crescendo, à medida que novas indústrias 

continuaram a ser instaladas, como a Fábrica de Tecidos Tatuapé, a Rilsan, 

a  Adamas e a Lonaflex.  

No primeiro plebiscito, a bandeira da autonomia foi vencida. Em 1958, 

num segundo plebiscito, “o ‘Sim’ venceu”, embora em 1962 os osasquenses 

tenham conseguido eleger um prefeito, já que as disputas político-

partidárias entre o candidato do então prefeito de São Paulo, Adhemar de 

Barros e seu opositor na época, Jânio Quadros, acabassem por impedir que 

os pleitos anteriores fossem efetivados.  

Conforme já salientado pela Historiografia, as lutas dos operários pelo 

direito à sobrevivência, em um país no qual o trabalhador foi sempre 

considerado um “caso de polícia”,105 transformou Osasco em um Município 

estigmatizado pelo poder público desde seus primórdios.106  

A Ditadura Militar instaurada em 1964 acirrou tais estigmas, não 

apenas perseguindo brutalmente os operários que se manifestavam na 

região, como os da COBRASMA. Em 1968, estes operários paralisaram a 

empresa por reivindicações trabalhistas –mas também contra a ditadura–, 

como se construíram através da imprensa as representações que 

vilipendiavam a cidade, a ponto de provocar vergonha em seus habitantes. 

Associando as lutas operárias à crimes e bandidagens, esta região da 

Grande São Paulo era considerada um lugar de muita violência.  

A partir da década de 1980, quando a violência social ganha mais 

espaço na mídia do que a institucional, aquela perpetrada pela ditadura que, 

na ocasião encontrava-se em seus estertores, um jornal da região 
                                                           
105 VIEIRA, Vera Lucia. O trabalhador brasileiro: um caso de polícia até a década de 1950. 
Tese de Doutorado em História Social. Programa de Estudos Pós-Graduados em História Social 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 1989.  
106 Vide ROVAI. Cf. “Apresentação”. Op. cit., p. 11.  
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comemorava o fato da posição da cidade ter caído 421 posições no ranking 

sobre o assunto, passando a ocupar o 529º posto, quase fora da lista.107  

Osasco lidera o ranking relativo aos homicídios de crianças e jovens, 

a população entre 10 e 19 anos, que é morta em situações de violência. 

Conforme dados públicos do Mapa da Violência da Juventude no Brasil, o 

Município ocupa a 73º posição, com 115,2 mortes a cada 100.000 

habitantes. Destes, 34% são mortes por armas de fogo, ocupando o 219º no 

ranking dos Municípios do Brasil. As armas de fogo identificadas estão nas 

categorias W32 a W34, nos casos de óbitos por traumatismos acidentais; 

X72 a X74 em Lesões Autoprovocadas Intencionalmente; X93 a X95 nas 

Agressões e Y22 a Y24 de Intenção Indeterminada.108 

Com tal histórico, e segundo as informações acima, não é de se 

estranhar que o Município tenha sido escolhido como um dos locais para 

integrar o sistema prisional na contemporaneidade. 

2.2. A desumanização nos presídios de Osasco 

O primeiro estabelecimento prisional para presos provisórios e 

condenados da região de Osasco foi inaugurado em maio de 2000. Situado 

na Rodovia Castelo Branco – Km 20 (continuação do Viaduto Sylvio Ulhôa 

Cintra), o Centro de Detenção Provisória de Osasco I (CDP I) tem 

capacidade para 768 pessoas mas, segundo dados da Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), em 2013, o 

CDP I estava com uma população de 2.634 detentos, o que significa 1.866 

pessoas a mais do que a capacidade estabelecida.  

Dois meses depois, foi inaugurado o Centro de Detenção Provisória 

de Osasco II (CDP II), em julho de 2000, com a mesma capacidade do CDP 
                                                           
107 No ranking da violência, Osasco melhora 421 posições e Barueri, 567. Cf. Jornal Visão 
Oeste. Ano 6. n. 224. 1º-7 Fev. 2008. Disponível em: 
http://www.visaooeste.com.br/224/fotos/capa.pdf Acesso em: 20/02/2014. 
108 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros. Divulgado pela 
Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), 2007. Esse estudo disponibiliza dados 
referentes à chamada "interiorização da violência" de cada um dos 5.560 municípios brasileiros. 
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I (768 pessoas), e já em 2013 abrigava uma população carcerária de 2.568 

detentos, mais do que quatro vezes a capacidade estabelecida.  

Um levantamento das questões referentes à desumanização 

decorrente da superpopulação nos CDPs de Osasco, realizado pela 

jornalista Simone Perez, aponta como o aumento de encarcerados 

definitivos e temporários vem crescendo a cada ano, desde a inauguração 

dos referidos estabelecimentos: 

Os números do CDP I, o mais superlotado, batem todos os recordes 
desde a sua inauguração. Na contagem anterior, feita no final de 
2006, o prédio tinha quase 1.900 presos. Total que na época já 
indicava superlotação de 150% acima do limite. Hoje, só faltam 24 
detentos para a unidade fechar o mês com 2 mil homens. As 
estatísticas indicam que a superlotação das celas apontam para um 
crescimento constante e desenfreado. Durante o ano passado, na 
maioria das vezes, o local encerrou o mês atual superando o recorde 
do anterior. O que coloca Osasco na lista dos 5 mais cheios do 
Estado. Ao todo são 32 CDPs. Hoje, os dois CDPs funcionam com 
população 160% superior à sua capacidade. O maior percentual 
registrado entre 2000 e 2006.109  

Nesses espaços estão confinadas tanto pessoas aguardando 

julgamento, quanto criminosos contumazes (do sexo masculino), que 

ficaram confinados no Centro de Detenção Provisória de Osasco I ou II 

(CDP Osasco I ou II), onde aguardam julgamento para sua condenação ou 

não.  

O problema das celas superlotadas é um agravante que desencadeia 

outros, pois na maioria delas é impossível haver higiene mínima (onde os 

presos irão fazer suas necessidades físicas?), tornando-se um ambiente 

propício à proliferação de doenças –particularmente as contagiosas–, além 

de ser um ambiente propício para o desenvolvimento de insetos e pragas 

entre os detentos.  
                                                           
109 PEREZ, Simione. Cadeiões são 2º e 4º mais superlotados do Estado. Cf. Jornal Diário da 
Região. 02/03/2007. Disponível em:  
http://www.webdiario.com.br/?din=view_noticias&id=15264&search=CADEI%D5ES%20S%
C3O%202%BA%20E%204%BA%20MAIS%20SUPERLOTADOS%20DO%20ESTADO 
Acesso em: 20/08/20013. 
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Em uma das entrevistas realizadas durante a pesquisa, quando 

perguntado sobre as condições das celas, o entrevistado esclareceu: 

João: Na cela onde eu estava tinha 16 pessoas, era cela pra 8, tinha 
16, eu dormia no chão, catacumba embaixo da cela, embaixo da 
pedra; onde as pessoas dormem eu dormia embaixo dela, 
literalmente no chão.110 

 Catacumba é o nome que se dá às camas feitas de concreto, porque 

se assemelham às gavetas onde são sepultados os mortos e integram 

covas nos cemitérios. No entanto, pelo Artigo 88 da Lei de Execução Penal, 

o condenado teria direito a uma cela individual com área mínima de 6m². Ou 

seja, uma cela que abrigasse as 16 pessoas deveria ter uma área mínima 

de 96m².  

 Um dos fatores que geram tal problema decorre de políticas públicas 

que visam tirar do convívio social também indivíduos suspeitos, além dos 

contraventores ou criminosos, passando à sociedade a conotação de ação 

imediata que garanta sua segurança pública. No entanto, conforme se 

observa, ao tentar resolver um problema cria-se, no mínimo, outro imediato: 

o da desumanização do encarcerado, além de se desrespeitar a própria Lei 

de Execução Penal. O Estado cumpre à risca a lei quando se trata do 

processamento que o confina, mas não consegue cumpri-la da mesma 

forma quando esse indivíduo adentra aos estabelecimentos prisionais: 

Tudo isto demonstra que, ao menos em boa medida, o sistema penal 
seleciona pessoas ou ações, como também criminaliza certas 
pessoas segundo sua classe e posição social. Assim, está visto que 
não limita muito as possibilidades laborais de certos profissionais 
condenados, mas limita as de outras pessoas. Há uma clara 
demonstração de que não somos todos igualmente ’vulneráveis’ ao 
sistema penal, que costuma orientar-se por ’estereótipos’ que 
recolhem os caracteres dos setores marginalizados e humildes, que 
a criminalização gera fenômeno de rejeição do etiquetado como 
também daquele que se solidariza ou contata com ele, de forma que 
a segregação se mantém na sociedade livre. A posterior perseguição 

                                                           
110 N. do A. O nome adotado é fictício para preservar a identidade dos depoentes. Entrevista 
realizada em 28 de fevereiro de 2009, às 12h58. A pergunta realizada ao depoente foi sobre a 
superlotação da cela. 
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por parte das autoridades com rol de suspeitos permanentes, 
incrementa a estigmatização social do criminalizado.111  

 Assim, este indivíduo –nem sempre formalmente acusado– é 

submetido a uma dupla penalização: além do encarceramento, fica à mercê 

das mais diversas humilhações, que o levam à perda da dignidade humana. 

Isto quando não se acresce, conforme foi explicitado, o problema da 

injustiça institucional, quando o indivíduo não é culpado, de fato. O 

depoente abaixo participou de uma rebelião no ano de 2002, no Centro de 

Detenção Provisória de Osasco, e quando inquirido sobre os motivos que os 

levaram a tal atitude –que o expôs a inúmeros tipos de punições–, 

respondeu:  

 Ricardo:  A rebelião foi por causa de falta de água no presídio e por que 
é, como se diz, meu Deus? Falta de sol, falta de pátio. Imagina um 
exemplo assim: 33 caras dormindo aqui, não têm condições, entendeu? 
Se não tem nada, tira o guarda-roupa, tira a cama, tira tudo, beleza! 33 
cara no chão, como? Tem 6 cama ali que eles falam jéga ou falam 
burra, na cadeia. É 6 desse lado, 6 desse e 6 desse, então ao total são 
18 cama pra 33 detento; agora você faz as contas pra você vê, 
entendeu? Aí, os motivo é por isso, cara: falta de espaço, falta de 
saneamento dentro da cadeia que vai gerar esgoto caindo tudo dentro 
da água lá, no chão lá, o cara vai dormir no chão com esgoto, barata, 
rato.Tá certo, né mano, que nóis foi o diabo aqui fora, fala assim se por 
logo na lei, né? Mas lá dentro já que você tá preso, pagando pelos seus 
erros, pelo menos um copo com água com cloro se tem que tomá, não 
um copo com água da bacia do banheiro, entendeu cara?112 

Em sua descrição, o depoente comparou o espaço da cela ao espaço 

no qual se realizava a entrevista, um quarto da residência do entrevistador, 

com 20m². Embora tenha deixado claro que a cela era ainda menor do que 

o quarto, sem os móveis, onde estavam confinadas 33 pessoas. Além da 

referência à água, que explicita que não tinham direito à água potável 

                                                           
111 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique (Coord.). Manual de Direito 
Penal Brasileiro - parte geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2011. p.73. 
112N. do A. O nome adotado é fictício para preservar a identidade do depoente. O entrevistado 
afirmou que não tinham direito a água quando estavam dentro das celas. Desse modo, tomavam 
a água da bacia do banheiro. A entrevista foi realizada no dia 28 de fevereiro de 2009, às 15h37. 
O depoente foi indagado sobre o motivo do início da rebelião.  
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quando estavam dentro das celas. Desse modo, tomavam água diretamente 

da bacia do banheiro (vaso sanitário, privada).  

O problema referente à água, a que se refere o depoente –além de 

apontar para a falta de saneamento básico–, remete ainda a outra questão, 

que foi denunciada pelo juiz-corregedor dos Presídios e da Polícia Judiciária 

de Osasco, José Marcos Silva, em 2002, logo após a construção do 

presídio:  

(...) os CDPs foram construídos em área de manancial, estão sobre 
aterros que facilitam a escavação de túneis, pois a terra é fofa. O 
piso das celas deveria ter um metro e meio de concreto de 
espessura, mas na verdade não tem nem um dedo.113 

Mesmo com todo o caráter modernizador atribuído ao programa de 

construções destas novas unidades, o complexo de Osasco não possui 

instalações para o desenvolvimento de programas de profissionalização 

nem áreas de lazer. Atente-se que a informação refere-se ao ano de 2002, 

quando a Assembleia Legislativa do Estado abriu uma CPI para apurar 

denúncias de abusos, humilhações e, principalmente, a superlotação na 

unidade. Passados 12 anos, as políticas públicas continuaram as mesmas, 

fazendo agravar ainda mais o problema, conforme se observa nesta notícia 

publicada no início de 2014.  

Em São Paulo, o foco de preocupação dos especialistas é a 

superlotação crescente dos Centros de Detenção Provisória. O mais 

superlotado deles, segundo o sindicato de agentes penitenciários Sifuspesp, 

é Osasco 1, onde mais de 2.600 presos ocupam uma área projetada para 

pouco mais de 750. O problema estaria relacionado ao fato de que as forças 

                                                           
113 Juiz-corregedor confirma fragilidade dos presídios de Osasco. Cf. CPI do Sistema Prisional 
do Estado de São Paulo. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 20/06/2002. 
Disponível em: http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=290961 Acesso em: 20/02/2014. 
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de segurança do Estado prendem suspeitos a uma taxa de 9.400 por mês – 

que é muito superior à capacidade de abertura de novas vagas.114 

A superlotação é talvez o mais grave problema envolvendo o sistema 

prisional no momento deste estudo. Todos os esforços feitos para a 

diminuição do problema não chegaram a qualquer resultado positivo, pois a 

disparidade entre a capacidade instalada e o número atual de presos foi 

piorando nos últimos anos.  

Essa evidência foi analisada pelo Laboratório de Estudos da Violência 

da UNESP, campus de Marília, além de muitas outras fontes que 

documentam a inoperância de tal política e, principalmente, o fato de 

praticamente resultarem no impedimento à ressocialização dos indivíduos. 

Conforme indica Wellington Fontes, calcado em reflexões de Michel 

Foucault, os presídios não têm a finalidade de ressocializar - o oposto disso, 

isto é, isolam do convívio social contraventores, criminosos e suspeitos.115  

Instaura-se, assim, um círculo vicioso, no qual a condição a que são 
submetidos é de tal forma violenta que acentua a violência entre os 
indivíduos, levando-os ao limite mínimo da humanidade. Para 
sobreviver, tais pessoas necessitam respaldar-se em grupos 
organizados dentro das prisões, e isto tem um custo que se estende 
quando este sai da unidade: ele já está comprometido com o crime 
organizado. Assim, quando se misturam pessoas presas apenas por 
suspeição, estes são os mais visados, pois sua possibilidade de 
soltura é maior. Ou seja, o aprisionamento acaba por ter como 
finalidade, a geração de mais contraventores que, ao sair, estão 
mais fortes, porque respaldados por organizações criminosas muito 
bem articuladas. Outra decorrência, conforme estudo de Agripino e 

                                                           
114

 FILHO, José Agripino; VILLAR, Marcus Vinicius P.C. A superlotação das cadeias como 
fato gerador de rebeliões. In Via Jus. Disponível 
em: http://www.viajus.com.br/viajus.php?pagina=artigos&id=614&idAreaSel=1&seeArt=yes. 
Acesso em: 11/03/2014. 

 
115 FONTES, Wellington Menezes. Violência, punição e os dilemas da ressocialização: uma 
análise do sistema penitenciário do estado de São Paulo (2000-2010). In: Revista do 
Laboratório de Estudos da Violência da UNESP/Marília. Ano 2011. ed. 8. Dez. 2011. pp. 39-
66. 
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Villar, é que as superlotações são fatores geradores de rebeliões no 
interior dos presídios.116  

Evidenciam-se as políticas praticadas por instituições públicas através 

de seus Sistemas Prisional e Judiciário, como uma das faces da violência 

institucional. 

A superlotação é um problema crônico que aumenta a cada ano, pois 

ao se tomar a capacidade de cada penitenciária paulista desde sua criação 

até os dias atuais percebe-se que, das 77 unidades apenas as 

Penitenciárias de Lucélia, a II de Presidente Venceslau (ambas localizadas 

na região Oeste do Estado de São Paulo) e a II de São Vicente (no litoral) 

não possuíam excedente populacional.117 Todas as outras 75 estavam com 

índices populacionais muito superiores à sua capacidade máxima, conforme 

dados de 2013. Ou seja, 35 penitenciárias se encontram nessa situação 

calamitosa.  

Na região Oeste do Estado de São Paulo, penitenciárias como 

Andradina, Flórida Paulista, Irapuru, as três unidades de Lavínia, Marabá 

Paulista, Martinópolis, Pacaembu, Paraguaçu Paulista, Pracinha, Riolândia 

e Valparaíso, apresentam o problema de superpopulação. Na região 

Central, penitenciárias como Casa Branca, as duas de Guaréi, de 

Hortolândia, de Itapetininga, de Itirapina e de Sorocaba também. Na região 

Noroeste, penitenciárias como a Álvaro de Carvalho, as duas de Balbinos, a 

de Marília, a I de Pirajuí e a II de Serra Azul, idem. Na Capital e na Grande 

São Paulo, apenas a Penitenciária Feminina da Capital. Desse modo, todos 

os Centros de Progressão Penitenciária (CPP) e os Centros de Detenção 

Provisória (CDP) estão acima da sua capacidade populacional. 

                                                           
116 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Relatório de inspeção. Dados disponíveis 
em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={E9614C8C-C25C-4BF3-A238-
98576348F0B6}&params=itemID={A5701978-080B-47B7-98B6-
90E484B49285};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}  
Acesso em: 14/05/2013. 
117 Todos esses dados foram obtidos na Secretária de Administração Penitenciária de São Paulo 
(SAP), atualizados em 13/08/2013. Dados disponíveis: http://www.sap.sp.gov.br/ Acesso: 
20/08/2013. 
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  Para se realizar uma análise com os números da falta de espaço no 

sistema prisional no Estado de São Paulo (ano de 2003) do total de 

detentos 112.232 eram homens e 6.157, mulheres, distribuídos entre 115 

penitenciárias. Havia no Estado um déficit de 43.659 vagas,118 ou seja, os 

estabelecimentos prisionais comportam mais presos do que sua 

capacidade, o que ocorre em todo o território nacional.  

O Brasil tem a terceira maior população carcerária pelo fato das 

políticas de aprisionamento prender até mesmo pessoas que supostamente 

cometeram crimes, ou seja, elas estão provisoriamente detidas até sair sua 

condenação, o que agrava ainda mais o aumento de presos no Brasil, 

apesar do que dispõe a Carta Magna em seu inciso XLIX: “é assegurado 

aos presos o respeito à integridade física e moral”.  

2.3.  Problemas decorrentes da superlotação 

Outros problemas adquiridos durante o confinamento ampliam a 

impossibilidade da ressocialização. Um deles diz respeito à saúde do 

detento. Segundo o Artigo 12 da Lei de Execução Penal, o Estado deve dar 

assistência material ao preso e internado fornecendo alimentação, roupas e 

instalações higiênicas. O Artigo 88 da mesma Lei descreve que o 

condenado deve estar em uma cela individual com lavatório, sanitário, com 

uma aeração e condições mínimas para a existência humana. Para a LEP, 

a salubridade de cada cela é dever do Estado.  

Segundo Rafael Assis, em uma cela superlotada, a probabilidade de 

adquirir doenças como tuberculose e pneumonia são altíssimas, uma vez 

que são transmitidas através do aparelho respiratório e, em um lugar com 

pouca ventilação e com muitas pessoas convivendo diariamente, a 

possibilidade de virarem epidemia é enorme: 

                                                           
118
 N. do A. O Jornal Recomeço, que tem parceria com a Pastoral Carcerária, é uma página na 

Internet que contém textos elaborados pelos próprios detentos da cadeia pública de Leopoldina 
(MG). Números do sistema carcerário brasileiro. Disponível em: 
http://www.nossacasa.net/recomeco/0129.htm Acesso em: 07/08/2013. 
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A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade 
tornam as prisões num ambiente propício à proliferação de 
epidemias e ao contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais 
aliados ainda à má alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso 
de drogas, a falta de higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem 
com que um preso que adentrou lá numa condição sadia, de lá não 
saia sem ser acometido de uma doença ou com sua resistência 
física e saúde fragilizadas. 

Também é alto o índice da hepatite e de doenças venéreas em geral, 
a AIDS por excelência. Conforme pesquisas realizadas nas prisões, 
estima-se que aproximadamente 20% dos presos brasileiros sejam 
portadores do HIV, principalmente em decorrência do 
homossexualismo, da violência sexual praticada por parte dos outros 
presos e do uso de drogas injetáveis.119 

 

Durante a Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema carcerário, 

em 2009, o levantamento realizado sobre estas questões evidenciou: 

[que] Muitos estabelecimentos penais são desprovidos de banheiros 
e pias dentro das celas e dormitórios ou próximos a esses. Quando 
tais instalações existem, comprometem a privacidade do preso. Não 
raras vezes os banheiros estão localizados em outras áreas, e nem 
sempre os presos têm acesso ou permissão para utilizá-los. O 
mesmo ocorre para as instalações destinadas a banho. 

O Estado também não oferece aos presos artigos necessários à sua 
higiene pessoal, como sabonete, dentifrício, escova de dente e 
toalhas. Nesse caso, os detentos são obrigados a adquiri-los no 
próprio estabelecimento penal, nos locais destinados à sua venda, 
ou no mercado paralelo explorado clandestinamente na unidade 
prisional.120 

 

                                                           
119 ASSIS, Rafael Damaceno. A realidade atual do sistema penitenciário brasileiro. In: Direito 
Net. 27/05/2007. Disponível em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3481/A-realidade-
atual-do-sistema-penitenciario-brasileiro Acesso em: 08/08/2013. 
120 Cf. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário. Relatório Final, 2009. 
p. 195. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf  Acesso 
em: 08/08/2013. 
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A falta de condições básicas de saneamento e de qualquer 

assistência médica que resolva ou mesmo encaminhe os problemas de 

saúde adquiridos na prisão, conforme indica a citação acima, expandem a 

violência institucional para além do aprisionamento, ampliando a 

impossibilidade de sua reabilitação. Mesmo que o preso tenha entrado no 

cárcere com uma condição saudável, na maioria das vezes sai com 

doenças adquiridas nesses locais insalubres, muitas das quais incuráveis e 

também discriminadas, como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 

(AIDS), por exemplo.  

Outro problema das celas com excedente populacional são os 

constantes conflitos entre os próprios presos devido à disputa pelo espaço 

que se torna uma questão de sobrevivência. Os que conseguem os 

melhores lugares têm mais possibilidades de continuarem vivos e em 

condições de saúde um pouco melhores. Agressões entre facções rivais 

que se formam nestes espaços configuram uma situação explosiva e 

tornam totalmente inseguras as vidas dos guardas encarregados de vigiá-

los. Conforme os estudos, muitas destas agressões decorrem do estado 

insano em que vivem os detentos, da desesperança quanto a qualquer 

mudança na situação. Tais condições, já indicadas acima, merecem ser 

retomadas, conforme se vê abaixo, segundo a Comissão Parlamentar de 

Inquérito, realizada em 2009:  

Em outros estabelecimentos, homens seminus gemendo diante da 
cela entupida com temperaturas de até 50 graus. Em outros 
estabelecimentos, redes sobre redes em cima de camas ou do lado 
de fora da cela em face da falta de espaço. Mulheres com suas 
crianças recém-nascidas espremidas em celas sujas. Celas com 
gambiarras, água armazenada, fogareiros improvisados, papel de 
toda natureza misturados com dezenas de homens. Celas escuras, 
sem luz, com paredes encardidas cheias de “homens-morcego”. 
Dezenas de homens fazendo suas necessidades fisiológicas em 
celas superlotadas sem água por dias a fio. Homens que são 
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obrigados a receber suas mulheres e companheiras em cubículos 
apodrecidos.121 

A ausência do cumprimento dos preceitos legais pelo Estado faz com 

que os próprios detentos se organizem para tentar amenizar essa situação. 

Todavia, essas formas de organização nem sempre atendem à maioria dos 

encarcerados. Outro problema é que algumas organizações acabam 

monopolizando as reinvindicações dos encarcerados.   

Uma delas é o monopólio que as facções criminosas, em especial o 

Primeiro Comando da Capital (PCC), tem sobre as melhores condições de 

encarceramento, dominando quase que toda a massa carcerária nos 

presídios em São Paulo. Há várias opiniões sobre o surgimento desta 

facção. Por exemplo, de que foi consequência da má organização do Anexo 

da Casa de Custódia de Taubaté (SP), onde os encarcerados eram tratados 

de forma desumana, em 1993: 

O presídio, também conhecido como “Piranhão”, foi inaugurado no 
início dos anos 1980 e era uma espécie de castigo para presos 
indisciplinados, na medida em que lá eles passavam o tempo 
imersos em um regime de restrições, com limitação a visitas e a 
banhos de sol. Além disso, somando-se aos refreamentos oficiais, 
havia o fato de que o local era conhecido pela crueldade e pela 
arbitrariedade no trato com os presos, que eram sistematicamente 
espancados e expostos a toda sorte de maus-tratos.122 

Desde então, essa facção criminosa cresceu e se expandiu por todo 

estado de São Paulo, dominando claramente a maioria dos presídios e as 

áreas mais periféricas.  

Para se ter uma ideia desse monopólio, numa entrevista realizada por 

Vasconcelos Quadros, jornalista da página virtual Último segundo, a 

socióloga Camila Caldeira Nunes Dias, autora do livro PCC – Hegemonia 

                                                           
121 Cf. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Sistema Carcerário. Relatório Final, 2009. 
p. 247. Disponível em: 
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf  
Acesso em: 08/08/2013. 
122 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Ocupando as brechas do direito formal: O PCC como 
instância alternativa de resolução de conflitos. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. 
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nas Prisões e Monopólio da Violência, explica como é exercido o domínio 

desta facção criminosa: 

(...) o PCC exerce o controle sobre 90% da massa carcerária 
paulista, de cerca de 200 mil detentos, e é gerido por uma cúpula 
formada por dez presos, todos eles confinados na Penitenciária de 
Presidente Wenceslau. Esse grupo funciona como uma espécie de 
conselho deliberativo, repassando às unidades prisionais as 
diretrizes para a solução de conflitos comuns no sistema, executadas 
por integrantes que se esparramam pelas 150 unidades prisionais.123 

Esse poder paralelo dentro dos presídios aumenta as dificuldades de 

convívio, pois quem não faz parte do PCC não tem as prioridades dos 

integrantes e passa a ficar ainda mais excluído. Em entrevista realizada 

com Nagashi Furukawa, que foi secretário de Estado durante 1999-2006 e 

diretor do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), fica evidente a 

forte influência do PCC dentro das prisões. 

Os acontecimentos de 2006 tiveram alguma vinculação com uma 
série de medidas que o senhor foi adotando em relação ao 
funcionamento do próprio sistema. Por exemplo, durante o ano de 
2000, vários diretores foram afastados, além disso, o senhor propôs 
a descentralização da Coordenadoria dos Estabelecimentos 
Penitenciários (Coespe). Resta saber, então, se a megarrebelião 
teve motivações exclusivamente relacionadas à dinâmica da massa 
carcerária ou se teve alguma relação com essas medidas que o 
senhor adotou, e que de certa forma podem indicar uma certa 
conivência dos funcionários com essa movimentação dos presos. 

Acredito que a origem da megarrebelião de 18 de fevereiro de 2001, 
como também dessa grande crise de maio de 2006, está ligada ao 
PCC. Não há dúvida alguma com relação a isso. Em 2001, a rebelião 
aconteceu logo depois da transferência dos líderes dessa 
organização criminosa para presídios mais rigorosos; e em 2006 foi 
a mesma coisa. É claro que por trás disso existem os problemas com 
os servidores públicos coniventes, que procuravam dar regalias para 
determinadas lideranças criminosas em troca de uma paz aparente. 
Eles foram sendo afastados pouco a pouco. Isso pode ter tido 

                                                           
123 QUADROS, Vasconcelos. Nada acontece nas prisões que não passe pela intermediação do 
PCC, diz socióloga. In: Último Segundo. 25/03/2013. Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/2013-05-23/nada-acontece-nas-prisoes-que-nao-passe-
pela-intermediacao-do-pcc-diz-sociologa.html Acesso em: 03/07/2013.  
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alguma influência, mas o ponto que determinou mesmo essas duas 
crises foi a movimentação da liderança do PCC.  

Além disso, durante a minha gestão não se fez nenhuma espécie de 
concessão ao PCC. Pode ter havido uma ou outra concessão na 
ponta, mas como atuação de Governo, uma concessão ao "partido", 
à organização criminosa como uma forma de manter a paz, isso 
nunca aconteceu. É claro que quem procura cumprir a lei sem fazer 
concessões acaba provocando descontentamento e, 
consequentemente, rebeliões.124 

O depoimento do ex-Secretário da Administração Penitenciária 

denota várias mensagens. A primeira é que ele indica a versão oficial sobre 

os fatores que teriam provocado as rebeliões, sem expressar as condições 

carcerárias, ou as ilegalidades cometidas por responsáveis pelo 

cumprimento da lei. Segundo ele, as rebeliões decorreram da reação a uma 

ação mais eficiente da administração, quando tentou eliminar a influência do 

PCC junto aos presos. Dessa forma, é desqualificada a rebelião e não se 

age sobre os problemas de fundo, já que expressaria, em última instância, o 

velho problema da subversão, em sua nova versão. Além disto, pode-se 

considerar que em sua fala encontra-se outro argumento: a ausência de 

rebeliões pode significar a realização de acordos com as lideranças do PCC 

nos presídios. Segundo palavras dele, “a minha gestão não se fez nenhuma 

espécie de concessão ao PCC” e “quem procura cumprir a lei sem fazer 

concessões acaba provocando descontentamento e, consequentemente, 

rebeliões”. 

A LEP prevê a inspeção desses locais mensalmente, que deveria ser 

realizada pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), ao qual cabe 

ainda a denúncia de ilegalidades. Mas nesta lógica, pode-se afirmar que tais 

inspeções são inócuas ou que não há respostas ou atitudes práticas por 

parte dos responsáveis. Pelo contrário, continua-se a atribuir o problema ao 

                                                           
124MIRAGLIA, Paula; SALLA, Fernando. O PCC e a gestão dos presídios em São Paulo. In: 
revista Novos Estudos CEBRAP. n. 80. São Paulo, Mar. 2008. 
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domínio do PCC dentro dos presídios no Estado de São Paulo, como 

mostram inspeções realizadas em presídios125 paulistas:  

 

Acrescente-se, ainda, o registro da existência de facções criminosas 
dentro de algumas das unidades inspecionadas, sendo isso admitido 
até mesmo pela direção dos estabelecimentos. Essa constatação, 
como observado, dificulta em muito a administração dos 
estabelecimentos, impondo um regime rigoroso de segurança, com 
comprometimento evidente da garantia dos direitos dos presos. 
Nesses casos, os estabelecimentos mais parecem depósitos de 
presos, sem a mínima condição de qualquer ação no sentido de 
humanização da pena. Datas das inspeções: 28 de fevereiro e 1º de 
março/2011; 16 e 17 de maio/2011. (...) 

 

A evidência de que a ausência do cumprimento das leis leva à 

autorregulação dos indivíduos confinados que gestam leis próprias e 

regulam as condutas no interior dos presídios, baseados  na “lei do mais 

forte”, não é associada à presença do domínio do PCC nas prisões. Pelo 

contrário, ela serve como mais uma justificativa para a imposição de “regime 

rigoroso de segurança, com comprometimento evidente da garantia dos 

direitos dos presos”. A este problema acresce-se a impossibilidade do 

cumprimento do que rezam os Códigos penais, os princípios do direito e a 

Carta Magna: a incompetência administrativa dos poderes públicos na 

administração da coisa pública. Segundo dados do Relatório de Inspeção 

do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN): 

 

Outra constatação a ser registrada: algumas unidades prisionais (as 
cadeias públicas) são administradas pela Polícia Civil, sob comando 
de delegados de polícia e policiais incumbidos da guarda dos presos. 
Nestes casos, a precariedade é visível, sob todos os aspectos. As 
estruturas físicas e funcionais deixam muito a desejar. Cadeias 
públicas em prédios velhos e condições de acautelamento muito 

                                                           
125 Unidades prisionais inspecionadas: Cadeia Pública de Batatais (Masculina); Centro de 
Detenção Provisória de Franca; Cadeia Pública de Franca (Feminina); Centro de Detenção 
Provisória de Ribeirão Preto, Penitenciária de Ribeirão Preto, Centros de Detenção Provisória 
de Pinheiros I e II, Penitenciária Feminina de Sant´Ana, Centros de Detenção Provisória de 
Belém I e II e Alas de Progressão I e II. Conselheiros responsáveis: Eduardo Japiassú e Herbert 
Carneiro.  
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precárias, o que importa, de modo geral, em comprometimento do 
tratamento do preso.126   

Apesar dos investimentos, as unidades prisionais continuam com 

estruturas físicas precárias e em má conservação.  

Nestas condições, falar sobre outro aspecto de responsabilidade do 

Estado e que seria essencial para a reinserção destas pessoas torna-se  

retórico. Trata-se do problema da formação educacional dos presos, 

comprometida pela inexistência de espaços disponíveis e de profissionais. 

Tanto o conhecimento quanto a aprendizagem são fundamentais para a 

reinserção social do detento (lembrando que, conforme o Sistema Integrado 

de Informações Penitenciárias de dezembro de 2012, não há nenhum 

pedagogo ou professor na Administração Penitenciária de São Paulo). Cada 

vez mais o mercado de trabalho busca profissionais qualificados para 

exercerem os cargos disponíveis e sem a mínima formação fundamental 

básica, além de serem estigmatizados duplamente pela pouca escolaridade 

e por serem ex-detentos, dificilmente terão condições de conseguir trabalho. 

O princípio da reintegração também não se efetiva com relação aos  

impedimentos colocados pelo próprio poder público. Um indivíduo que já foi 

condenado pela justiça, mesmo tendo pago suas dívidas para com a 

sociedade e o Estado, através do cumprimento da pena, fica impedido de 

prestar qualquer concurso público ou  tomar posse  de algum cargo.  

Um exemplo disso aconteceu quando um ex-detento que passou em 

primeiro lugar em um concurso público de Rio Piracicaba não pôde assumir 

o tão desejado cargo: 

                                                           
126

 Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN). Relatório de inspeção. Dados disponíveis 
em: http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={E9614C8C-C25C-4BF3-A238-
98576348F0B6}&params=itemID={A5701978-080B-47B7-98B6-
90E484B49285};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}. Acesso em: 
14/05/2013. 
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No dia 1º de dezembro de 2006, o então auxiliar de produção 
Francisco de Paulo Silveira, na época com 20 anos, era destaque 

nas páginas policiais depois de ter sido preso, em flagrante, acusado 
de tráfico de drogas. Mais de quatro anos depois, Francisco volta a 
ser personagem no Bom Dia, dessa vez com uma história bem 
diferente. O rapaz resolveu mudar de vida e o esforço pessoal 
garantiu aprovação em 1º lugar em um concurso público. Mas o 
passado do jovem ainda gera barreiras para que ele consiga ter uma 
vida digna e retornar ao mercado de trabalho. 

Quando recebeu a notícia do sucesso no concurso público 
promovido pela Prefeitura de Rio Piracicaba, Francisco acreditou que 
estava com emprego garantido. A expectativa do ex-presidiário era 
de arregaçar as mangas para iniciar as atividades de auxiliar de 
obras e contribuir com o sustento dos filhos de 6 e 5 anos que hoje 
moram com ele. 

Mas o que parecia um sonho acabou se tornando pesadelo na vida 
do ex-presidiário. O rapaz chegou a participar da solenidade de 
posse promovida pelo Executivo, mas quando se apresentou para o 
trabalho recebeu a notícia que não esperava ouvir. "Fui informado 
que não poderia exercer o cargo porque eu não tenho bons 

antecedentes e fiquei desorientado", lembra Francisco.127 

Como um ex-detento que já cumpriu suas obrigações não pode 

assumir um cargo público? Porque, conforme a legislação, para o exercício 

de funções públicas é necessária a apresentação do atestado de 

antecedentes criminais. Em tese, ao término da pena, não deveria constar 

dados que mantenham a criminalização do indivíduo mas, na prática, essas 

informações jamais deixam de ser fornecidas, a menos que o indivíduo 

consiga, de alguma forma, que elas desapareçam. Em outras palavras, os 

que têm condições econômicas ou  conhecimento pessoal podem contratar 

um profissional que elimine tais informações, conforme a lei. Os demais 

permanecem na ilegalidade e eternamente estigmatizados.  

A contradição fica clara: por força da legislação é necessária a 

apuração da conduta e da idoneidade do candidato, em investigação 

                                                           
127
 Ex-detento é aprovado em 1º lugar em concurso, mas não consegue trabalhar. C.f. Cidade 

Mais. 11/06/2014. Disponível em: http://www.cidademais.com.br/noticias/?id=32805.  Acesso 
em: 22/05/2014.  
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sigilosa, inclusive, realizada pelo órgão ou instituição competente. A 

restrição de que o impedimento se refere “apenas” às pessoas que tenham 

feito uso de drogas ilícitas ou com histórico criminal incompatível com a 

função a ser desempenhada torna-se um impeditivo geral, aplicado, pela 

simples menção, a qualquer caso.  

Isso mostra claramente como o próprio Estado estigmatiza os que já 

foram condenados e acaba tornando sua reinserção em algo extremamente 

difícil.   

Outra questão de responsabilidade do Estado é a falta de segurança 

para os trabalhadores nas unidades prisionais. As constantes ameaças e os 

baixos salários desestimulam as pessoas dispostas a ingressarem na 

profissão. A falta de preparo para a função também resulta em um grande 

déficit para os cargos de agentes penitenciários, que são os responsáveis 

pela vigilância dos detentos, pela revista das celas, pela escolta dos presos 

em trânsito para audiências e hospital, pela rotina das visitas, dentre outras 

funções:128 

O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de São Paulo 
(Sindasp) calcula que as 19 unidades prisionais da região de 
Presidente Prudente precisariam de pelo menos mais 500 

                                                           
128
 N. do A. Durante a finalização desta Dissertação, teve início uma greve dos agentes 

penitenciários, deflagrada em 11 de março de 2014. Para mais informações, ver: Greve dos 
agentes penitenciários continua nesta terça-feira em SP. Reunião entre sindicato e governo 
deve acabar meio-dia com proposta. Categoria pede reajuste salarial de 20,64% entre outras 
reivindicações. Disponíveis em: Jornal O Globo.In: http://g1.globo.com/sao-
paulo/noticia/2014/03/greve-dos-agentes-penitenciarios-continua-nesta-terca-feira-em-sp.html 
Acesso em: 11/03/2014; Greve de agentes penitenciários afeta 60 presídios no Estado de São 
Paulo. Até agora, 15 mil funcionários cruzaram os braços, metade da categoria, segundo 
presidente de sindicato. Jornal O Estado de S.Paulo. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,greve-de-agentes-penitenciarios-afeta-60-presidios-
no-estado-de-sao-paulo,1139154,0.htm Acesso em: 11/03/2014; Agentes penitenciários entram 
em greve em São Paulo. Jornal Folha de S.Paulo Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1423194-agentes-penitenciarios-entram-em-
greve-em-sao-paulo.shtml Acesso em: 11/03/2014; Greve de agentes penitenciários afeta 60 
presídios em SP. Categoria conta com 30.000 agentes. Metade já aderiu à greve, que afeta todo 
o Estado de São Paulo. Revista Veja. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/greve-de-agentes-penitenciarios-afeta-60-presidios Acesso 
em: 11/03/2014; Greve de agentes penitenciários atinge 68 presídios do estado de São Paulo. 
Agencia Brasil. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-03/68-
prisionais-de-sp-foram-afetadas-pela-greve-dos-agentes-penitenciarios Acesso em: 11/03/2014. 
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profissionais para atender a demanda. O déficit considera apenas a 
capacidade real dos presídios, mas, conforme a reportagem apurou, 
a população carcerária da região está 63% acima do limite. 

A falta de agentes é realidade em todo o Estado, conforme a 
categoria, chegando a um déficit de aproximadamente 3 mil 
funcionários. A recomposição do quadro é uma das principais 
reivindicações da pauta de 2013 do Sindasp, que inclui ainda o 
reajuste de no mínimo 7% sobre o salário, para recuperar as perdas 
inflacionárias.129 

Com tal carência nos presídios inspecionados pelos agentes do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) constata-se que muitos 

policiais e delegados acabam exercendo a função dos agentes, 

aprofundando o problema da má administração destes estabelecimentos.  

(...) nas unidades da Secretaria de Administração Penitenciária, 
embora o maior problema seja a superlotação, merece registro o fato 
de que os funcionários são agentes penitenciários, sendo que, em 
algumas unidades, eles estão em número insuficiente para 
enfrentamento da demanda. Foi constatada, ainda, em algumas 
unidades, a convivência dos agentes penitenciários com a Polícia 
Militar, sendo de incumbência desta as escoltas dos presos para as 
diversas saídas externas.130 

Para conseguir amenizar o problema e conter esse avanço da 

superlotação e o déficit de funcionários especializados na segurança dos 

detentos as penas alternativas seriam uma medida que poderia melhorar a 

situação: 

A pena alternativa é uma sanção que visa penalizar o autor de um 
delito de menor potencial ofensivo por via diversa da privação de 
liberdade, tendo em vista que a pena privativa de liberdade é 
fracassada em si mesma, e somente deve ser imposta em casos 

                                                           
129 GREGHI, Iury. Sindasp calcula falta de 500 agentes penitenciários na região. O Imparcial 
Disponível em: http://www.imparcial.com.br/site/sindasp-calcula-falta-de-500-agentes-
penitenciarios-na-regiao Acesso em: 04/07/2013.  
130 Cf. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Relatório de Inspeção. Dados 
disponíveis em:  
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={E9614C8C-C25C-4BF3-A238-
98576348F0B6}&params=itemID={A5701978-080B-47B7-98B6-
90E484B49285};&UIPartUID={2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26}  
Acessos em: 04/07/2013. 
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excepcionais, onde a gravidade do delito ou do delinquente o 
recomendam.131 

O encarceramento só deveria ocorrer para pessoas que cometeram 

crimes violentos fatais (homicídios) e as outras categorias de detentos –

como os acusados de tentativa de homicídio, lesão corporal dolosa, tráfico, 

entre outros– deveriam ter penas alternativas.  

Um condenado não encarcerado poderia contribuir para a sociedade 

(com serviços prestados). Uma das consequências previstas com tais 

paliativos seria a diminuição das superlotações, assim como se espera uma 

diminuição dos problemas existentes dentro do sistema prisional, conforme 

aponta matéria realizada pelo Editorial do Jornal Folha de S. Paulo: 

O déficit de vagas nos presídios pode ser resolvido com a 
intensificação na aplicação de penas alternativas e a expedição de 
ordem de prisão só para os casos em que houver uma sentença 
definitiva. Essa foi a conclusão do criminalista Luís Flávio Gomes 
depois que ele participou em maio, como representante do Brasil, de 
reunião da Comissão de Prevenção de Delito da ONU (Organização 
das Nações Unidas). Gomes afirma que as penas alternativas são 
pouco aplicadas no Brasil por falta de infraestrutura para monitorá-
las. "Por isso elas não têm credibilidade". De acordo com o 
criminalista, em pelo menos duas capitais –Fortaleza (CE) e Curitiba 
(PR)– foram criadas Varas específicas para o acompanhamento 
desse tipo de condenação. Para ele, a experiência dessas duas 
cidades tem apresentado resultados satisfatórios. "Custa menos para 
o Estado." Gomes afirma que só deveriam ir para a cadeia os 
autores de crimes violentos. Fernando Sala, do Núcleo de Estudos 
da Violência da USP (NEV-USP), diz que, além da construção de 
mais presídios, é preciso que haja uma política prisional, que 
favoreça, inclusive, a aplicação de condenações alternativas. De 
acordo com Walter Ceneviva, advogado e colunista da Folha, as 
penas alternativas, como a prestação de serviços à comunidade, 
foram introduzidas no Brasil há aproximadamente 20 anos. "Temos o 
remédio, mas não o usamos", afirma. Isso porque, segundo ele, o 
país não possui um mecanismo eficiente para controlar a aplicação 
dessas penas. Ceneviva diz que, se dependesse da Constituição, 
não haveria superpopulação nos presídios. Ele argumenta que, 
constitucionalmente, o preso tem direito à integridade física e moral, 

                                                           
131 BELMONDES, Izabela de Souza. Penas Alternativas. Monografia em Direito. Faculdade 
Capixaba de Nova Venécia, 2009. p. 23.  
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"o que evidentemente não ocorre em uma cela onde o indivíduo 
dorme de pé, por falta de espaço, ficando exposto há vários tipos de 
abusos". Para Ceneviva, "isso é ruim para a sociedade porque 
embrutece ainda mais o criminoso".132 

Os serviços prestados como forma de pena alternativa carregam suas 

contradições. Se por um lado diminui o número de confinados nos presídios 

distribuídos por todo o Brasil, por outro também reitera a violência milenar 

do trabalho forçado. A ideia de um criminoso cumprir sua pena de prisão 

com serviços prestados para a sociedade remete à gênese da pena 

privativa de liberdade, pois foi através de alguns modelos como o de Gand 

(Holanda), Gloucester (Inglaterra), Filadélfia e Aurbun (EUA) que nasce o 

formato de penitenciária moderna. 

O modelo de Gand partiu do ideal que a razão do crime era a 

ociosidade de indivíduos, desocupados e pessoas que não tinham emprego. 

Dessa forma, o trabalho obrigatório foi aplicado a indivíduos que se 

encaixavam nessa falta de ocupação: 

O modelo de Gand, na Holanda, institui o trabalho obrigatório como 
método pedagógico para reconstruir o homo oeconomicus, com 
exclusão de penas breves (aprendizagem insuficiente) e perpétuas 
(desinteresse de aprendizagem). O modelo de Gloucester institui o 
isolamento como método pedagógico para a meditação e 
reaprendizagem das virtudes, com a reconversão religiosa e moral 
do condenado. Mas é na sociedade americana, a formação social 
capitalista mais desenvolvida da modernidade, que aparecem as 
condições mais adequadas para observar a formação e a 
transformação do sistema penal: os modelos de penitenciária de 
Filadélfia e de Auburn.133  

 

Desses modelos o que mais se aproxima do nosso atual sistema 

carcerário é o da Filadélfia, do final do século XVIII, que tinha como principal 
                                                           
132 Penas alternativas podem ser saída para superlotação em presídios. Cf. Folha de S. Paulo, 
04/07/2001. Dados disponíveis em: 
http://www.nevusp.org/portugues/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=
29. Acesso em: 22/05/2013.  
133 SANTOS, Juarez Cirino. Instituto de criminologia e política criminal de privatizações dos 
presídios. Disponível em: http://www.cirino.com.br/artigos/jcs/privatizacoes_presidios.pdf. 
Acesso em: 28/05/2014. 
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objetivo promover o trabalho compulsório carcerário para alimentar a força 

de trabalho em plena efervescência da era industrial: 

Os sistemas de trabalho carcerário do modelo filadelfiano, em que o 
Estado organiza e controla os processos produtivos e exerce o poder 
disciplinar na instituição carcerária, são os seguintes: a) o state-use, 
com emprego da força de trabalho na produção de manufaturas, 
consumidas pela própria administração penitenciária/estatal, com 
produtividade reduzida e ausência de oposição de sindicatos ou 
moralistas –na verdade, o sistema hoje predominante na América 
Latina; b) o public work, em que a força de trabalho é empregada em 
obras públicas, como construção de rodovias, ferrovias, prisões etc., 
com eventual oposição de sindicatos; c) o public account, em que o 
sistema carcerário se converte em empresa pública: o Estado 
compra a matéria-prima, organiza os processos produtivos e vende 
produtos a preços competitivos no mercado, com todas as vantagens 
do trabalho carcerário, mas os reduzidos custos de produção (por 
exemplo, salários e impostos) produzem a quebra da concorrência, 
desemprego e – é claro– mais criminalidade.134  

Mas, de todas essas denúncias, as analistas destacam a 

necessidade imediata de separar os detentos por categoria de 

periculosidade presumida.  Deveriam ficar em regime fechado: todos os 

criminosos, ou somente aqueles que praticaram crimes violentos. Caso essa 

divisão fosse feita (crime violento – encarceramento, e crime não violento – 

penas alternativas) contribuiria para diminuir os custos com tal sistema, pois 

vários dos detentos estariam prestando serviços à sociedade.  Mas a 

contradição é a de que, diminuem-se os gastos com a população carcerária 

e o próprio encarceramento, mas se reitera, no presente, o controle social 

sobre o corpo do indivíduo na forma de trabalho forçado. As próprias penas 

alternativas teriam que procurar outras alternativas para serem aplicadas de 

maneira a não incorrer em outras ilegalidades. 

Muitos são os problemas que aumentam a desumanização nos 

presídios, como a falta de aplicação correta da LEP, a falta de inspeções, a 

falta de penas alternativas que funcionem corretamente e a organização de 

                                                           
134 Idem. 
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facções criminosas dentro desses estabelecimentos. Mas há outro que 

agrava as mazelas desse ambiente avesso: a burocratização da justiça. 

2.4. Um novo problema: o da lentidão da Justiça 

Além de não inspecionar as condições dos presídios como sugere a 

LEP, os processos judiciais são lentos e isso agrava ainda mais o problema 

da superlotação.  

Muitas vezes o detento sequer cumpriu os trâmites judiciais e 

processuais, mas já se encontra confinada. São conhecidos os casos em 

que a pessoa passa meses ou mesmo anos encarcerada sem culpa 

formalizada, apenas por suspeição. Segundo matéria veiculada na Agência 

Brasil: 

Acusados de crime de furto chegam a ficar mais de um ano presos 
antes mesmo de serem julgados. Muitos acabam sendo inocentados 
no final do processo. Negros, pobres, pessoas de baixa escolaridade 
e aqueles que não têm condições financeiras de contratar um 
advogado particular são os que permanecem mais tempo sob a 
chamada prisão provisória, segundo pesquisa realizada pela 
promotora de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa.135 

Com essas dificuldades na tramitação do processo judicial, muitos 

presos provisórios ficam aguardando algum resultado de seu julgamento por 

anos.  

Além da morosidade, manifesta-se o sistema inquisitivo já abordado, 

nos dois depoimentos de ex-detentos. Nos dois casos, os indivíduos ficaram 

presos provisoriamente, por suspeição, sendo depois absolvidos uma vez 

que não foi comprovado o crime. O que chama a atenção é a diferença no 

tratamento dado a cada um dos casos, decorrente das condições 

financeiras dos aprisionados. 

                                                           
135 FIORI, Mylena. “Presos: pobres, negros e analfabetos sofrem mais”. In: Agencia Brasil. 
Disponível em: http://brasiligual.blogspot.com.br/2007/04/evidencias-evidencias.html Acesso 
em: 20/02/2014. 
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O primeiro depoente (homem, branco, 30 anos) ficou preso no Centro 

de Detenção Provisória de Osasco II durante 89 dias, acusado de um 

homicídio doloso (quando há intenção de matar). Segundo ele, só 

permaneceu poucos meses nesse estabelecimento porque teve condições 

financeiras para pagar um advogado particular, do contrário, se fosse 

esperar por um advogado público iria permanecer mais tempo: 

Tive advogado particular que logo depois eu trabalhei com ele e foi 
um cara que me ajudou pra dedéu, eu achei que ia sair, que eu ia 
ficar, como é que eu vô falar? Devido a depoimentos internos, de 
presos internos que eu [iria] ficar 2 a 3 anos lá esperando 
julgamento. Mas não, saiu em 89 dias, graças a Deus.136  

Os relatos dos internos comentados por ele durante a entrevista 

comprovam a lentidão da justiça e o quanto tal injustiça adquire conotações 

de banalidade, como se fosse normal passar 2 a 3 anos esperando 

julgamento. Os confinados que aguardam longo período pelo julgamento, 

geralmente aguardam suporte jurídico, através de algum defensor público.  

Em outro caso, a depoente (mulher, branca) teve sua primeira prisão 

aos 18 anos, quando foi recolhida em um distrito e enquadrada no artigo 

157 do Código Penal -Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940137 

(resumidamente, roubo com arma de fogo ou com grave ameaça sobre a 

vítima), com pena de reclusão de quatro a dez anos, e multa. Ela também 

teve respaldo de um advogado particular, como no caso descrito 

anteriormente, permaneceu em uma delegacia de Itapevi durante 30 dias e 

depois foi absolvida. 

Na sua segunda apreensão pela Polícia Militar, aos 14 anos, a 

depoente foi acusada novamente no mesmo artigo, além de vários outros, 

como os de nº 288 (formação de quadrilha, 3 ou mais indivíduos no 

momento da apreensão), 121( homicídio) e 171 (estelionato). Caso a 

                                                           
136 N. do A. Entrevista realizada no dia 28 de fevereiro de 2009, às 12h58. O depoente foi 
indagado se teve advogado. 
137 Código Penal. Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm. Acesso em: 19/06/2014. 
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condenação fosse confirmada em todos os artigos, a ré pegaria uma pena 

muito alta, uma vez que não era primária e a pena para homicídio é mais 

rígida, pois se enquadra em crimes hediondos. 

A entrevistada foi absolvida, mas permaneceu recolhida durante 2 

anos, apesar de contar com advogado particular.138 A ré declarou que um 

dos artigos do qual foi acusada (o de nº 121), não fora cometido por ela, 

mas por policiais que mataram um ladrão e jogaram o ato criminal em cima 

dos acusados: 

Não. Porque esse 121 que a polícia colocou na gente, não foi a 
gente que matou a pessoa, foi a polícia que matou o ladrão, então no 
decorrer do processo nossos advogados conseguiram reverter isso 
pra 157.  

Autor: Foi absolvida, mas de qualquer jeito ficou 2 anos presa? 

Maria: Fiquei 

Autor: Sendo inocente no caso? 

Maria: Isso, fiquei porque a justiça é muito lenta né? Os processos 
demoram demais.139  

No Brasil, esse problema na demora dos processos judiciais é algo 

que vem se arrastando desde longa data. No sistema de justiça criminal 

brasileiro os juízes têm como objetivo aplicar a lei e não cabe a ele atuar 

como intérprete da legislação, modelo que seria reportado à tradição da 

Civil Law. Não é objetivo da pesquisa explicitar demasiadamente o conceito 

da Civil Law, a intenção é demonstrar como a lentidão da justiça criminal 

brasileira pode ser explicada através do contexto histórico,140 como 

                                                           
138N. do A. O acompanhamento de um advogado particular não significa que é melhor que o 
acompanhamento de um advogado público. De acordo com o que já foi discutido na pesquisa, 
sabe-se que há uma enorme insuficiência de profissionais da Defensoria Pública de São Paulo, o 
que reflete na maior lentidão para o andamento dos processos. Além disso, conforme dados do 
InfoPen (anexos à dissertação) não há nenhum advogado público ativo na Administração 
Penitenciária para atender os reclusos. 
139N. do Autor. Entrevista realizada no dia 28 de fevereiro de 2009, às 16h46. A depoente foi 
indagada se foi pra júri. 
140 A adoção do sistema da Civil Law não é o único fator da morosidade da justiça brasileira, 
outros fatores já foram detalhados no decorrer da pesquisa. Para mais detalhes ver; 
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determinados sistemas interferem na maneira de se lidar com as forças de 

aplicação da lei. 

No caso em questão, o modelo utilizado foi o vigente no Brasil, o do 

processo inquisitivo onde os fatos são analisados sigilosamente para não 

expor o denunciado e nem o denunciante. Segundo a socióloga Ludmila 

Ribeiro as características desse procedimento processual são: a origem do 

sistema:   

Hierárquica: reflexão iluminada daqueles que possuem 
conhecimento legal e, por isso, podem dizer quais são as melhores 
regras para a administração da justiça.141 

A forma de construção criminal: 

Documentação: apenas o que está formalmente escrito e é 
previamente conhecido por ambas as partes pode ser trazido a 
julgamento. 

A forma de construção da verdade: 

Contraditório entre acusação e defesa: o processo é um dever do 
Estado e, por isso, deve ocorrer de acordo com as regras 
previamente estabelecidas nos diplomas legais. 

Validade da palavra do réu: 

Desconfiança na palavra do réu: este não se encontra obrigado a 
gerar prova contra si próprio e, por isso, não precisa confessar, e 
pode ainda mentir sobre os fatos sem ser processado por perjúrio 
(art. V, LXIII, da CF/88). 

                                                                                                                                                                          

MARINONI, Luiz Guilherme. Aproximação crítica entre as jurisdições de Civil Law e de 
Common Law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil. Revista da Faculdade de 
Direito- UFPR, Curitiba, n.49, p.11-58, 2009. Disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/direito/article/viewFile/17031/11238. Acesso 
em:18/06/2014. 
141 Doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj).  
Atualmente, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 
do Brasil (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). RIBEIRO, Ludmila. O tempo da justiça 
criminal: Estados Unidos e Brasil em uma perspectiva comparada. In: Civitas, Revista de Ciências 
Sociais, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
PUC-RS v. 10. n. 2. Porto Alegre/RS, Maio-Ago. 2010, p. 314.  
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Papel das testemunhas: 

Preponderante: apesar de o Código de Processo Penal estabelecer 
que não há hierarquia entre as provas, as testemunhas são 
chamadas a falar em três momentos distintos (interrogatório, 
audiência para oitiva de testemunhas, audiência de julgamento – 
júri). 

Fim maior do processamento: 

Busca da verdade real organizada pelo juiz: apenas quem detém o 
conhecimento especializado do direito pode dizer como o caso deve 
se encerrar –se por acordo ou por sentença. A sentença pode ser 
construída por cidadãos (júri), mas apenas nos casos previstos em 
lei e se o juiz entender que essa é a melhor forma de encerrar o 
caso. 

Possibilidade de julgamento pelo júri: 

Determinado pelo Código de Processo Penal: o júri é procedimento 
reservado para julgamento dos casos de crimes dolosos contra a 
vida, não sendo admitido em outros casos.142 

 A demora nos trâmites jurídicos é outro aspecto que contribui para a  

morosidade do processo. Crimes mais graves, como um homicídio, por 

exemplo, demandam obtenção de provas e realização das perícias. Neste 

caso em particular, a lentidão nos procedimentos judiciais pode beneficiar o 

acusado. Tal artifício, muitas vezes, acaba sendo utilizado pelo advogado 

particular de defesa. A lentidão, por sua vez, pode levar à prescrição, que é 

a perda de direito do Estado de punir, em virtude do decurso do tempo, ou a 

diminuição da pena, caso o réu venha a ser condenado.143  

Portanto, não são apenas os fatores externos que aumentam o 

número de aprisionados ou a violência social, mas também os fatores 

internos do Estado, tanto no interior dos presídios, quanto no 

processamento dos trâmites jurídicos. Conforme já enfatizado, a 

desumanização não está presente apenas nas condições em que o Estado 

                                                           
142 Idem. 
143 Idem. p. 322-324. 
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mantém as pessoas sob sua custódia, mas também na ampliação de sua 

penalização, nas ilegalidades praticadas pelo Estado, diretamente ou por 

meio de seus agentes, e na impossibilidade que tal sistema cria de 

ressocialização do detento, mesmo que este não seja condenado, ao fim do 

processo.   
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CAPÍTULO 3– AS REBELIÕES NOS PRESÍDIOS  

 

 As práticas desumanas ocorridas dentro do sistema penitenciário 

resultam na insatisfação daqueles que sofrem diretamente as ações 

violentas por parte do Estado: os encarcerados. Devido à ausência de 

qualquer tipo de assistência por parte do governo -falta de médicos, de 

profissionais especializados (defensores públicos) e da grande quantidade 

de presos em um só lugar (a superpopulação)-, acabam partindo para 

ações mais radicais, as rebeliões.  

As reivindicações dos presidiários aparecem somente quando 

algo fora do normal acontece. No interior desses depósitos de seres 

humanos, os detentos promovem rebeliões na tentativa de conseguir 

amenizar a desumanização cotidiana. Essas rebeliões ocorrem por diversos 

motivos e serão tratadas nesse capítulo. 

3.1. As rebeliões nos presídios de Osasco       

Na cidade de Osasco, em São Paulo, existem dois centros de 

detenção provisória (CDPs): o CDP I “Ederson Vieira de Jesus” e o CDP II 

“ASP Vanda Rita Brito do Rego”, localizados na Rodovia Raposo Tavares – 

Km 20, inaugurados em 2000.  

No dia 13 de fevereiro de 2001, aconteceu o primeiro motim dos 

presos que reivindicaram a presença do juiz corregedor dos presídios da 

Capital, responsável pelas medidas básicas da administração penitenciária, 

para reclamar dos abusos cometidos por funcionários do presídio.  

No mesmo ano, no mês de julho, aconteceram mais duas 

rebeliões, uma no dia 7, e a outra, no dia 26 do mesmo mês. A primeira, 

segundo as matérias veiculadas no jornal O Estado de S. Paulo, em sua 
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versão on-line,144 configurou-se como uma tentativa de resgate de presos 

por indivíduos armados que tentaram invadir o local, mas foram contidos 

pela polícia. Houve troca de tiros, ninguém ficou ferido e o grupo armado 

fugiu.  

A segunda foi mais intensa e no final foram contabilizadas as 

mortes de três detentos que estavam na ala onde ficam as celas 

denominadas –no jargão dos integrantes do sistema prisional– de “seguro”, 

localizadas no mesmo estabelecimento prisional, mas separadas de outros 

detentos “comuns” (tráfico de drogas, roubo, homicídio etc.). 

Os espaços denominados “seguro” são locais destinados aos 

condenados por crimes que, conforme as regras definidas entre os próprios 

detentos são alvo de condenações aplicadas por eles próprios. Como, por 

exemplo, os que praticaram crimes como estupro, pedofilia, dívidas com 

drogas dentro do próprio estabelecimento prisional, Nessas ocasiões, pode 

ocorrer que o próprio detento, com menos poder e influência dentro da 

prisão, seja transferido para o “seguro”, sob o risco de ser assassinado.  

A separação entre os presos “jurados de morte” e os presos 

“comuns” são medidas tomadas pela própria administração com o objetivo 

de prevenir mortes dentro do sistema penitenciário. Esses devedores, 

geralmente estupradores e pedófilos, não são aceitos pela maioria dos 

encarcerados por entenderem que essas tipologias de crimes são 

condenáveis com a pena de morte. Quando explode uma rebelião, os 

“jurados de morte” são os principais alvos –juntos com os agentes 

penitenciários– para se tornarem reféns.  

As celas “seguro” têm condições ainda piores do que as outras, 

devido à grande defasagem de vagas dentro da maioria dos 
                                                           
144 Presos se rebelam em detenção de Osasco. In: O Estado de S.Paulo, 07/07/2010. Outra 
matéria foi veiculada às 21h01, com o título: Termina rebelião em Osasco. In: O Estado de 
S.Paulo. Disponível: 
http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2001/not20010707p19759.htm;  
http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2001/not20010707p19749.htm, respectivamente. 
Acesso: 18/09/2013. 
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estabelecimentos prisionais e por considerarem que as celas desta 

categoria não são caracterizadas como um privilégio para a administração 

penitenciária. Estão ainda mais lotadas, possuem alto índice de doenças 

infectocontagiosas e DSTs (doenças sexualmente transmissíveis), uma vez 

que os presos ficam quase 24 horas por dia dentro da cela e não têm as 

mesmas condições dos “comuns” –como o direito ao banho de sol diário 

(saída da cela até o pátio da prisão) e dificilmente recebem ajuda médica.  

As primeiras notícias divulgadas pela imprensa pouco informavam 

sobre os motivos que teriam desencadeado a segunda rebelião. De forma 

aparentemente neutra,145 o jornal O Estado de S. Paulo destacava: 

No final da tarde, a tentativa de resgate de presos no Centro de 
Detenção Provisório da Rodovia Raposo Tavares iniciou uma 
rebelião na ala masculina do presídio. A rebelião ainda não foi 
controlada e não há informações sobre feridos, nem total de presos 
rebelados. Um grupo de homens armados tentou invadir a prisão 
para resgatar presos nesta tarde e foram surpreendidos pela polícia. 
Houve troca de tiros e o grupo de homens acabou fugindo.146 

 

Conforme se lê, “a tentativa de resgate de presos no Centro de 

Detenção Provisório da Rodovia Raposo Tavares”, ou seja, o fator dado 

como estopim para a rebelião seria a tentativa de pessoas exteriores àquela 

unidade –“um grupo de homens armados”- tentarem retirar os aprisionados. 

Deduz-se que se tratava de um ato que afrontava a ordem legal e, pela 

ousadia, justificador de uma ação radical de defesa por parte das 

autoridades.  

Horas depois, o término da rebelião foi noticiado pelo mesmo jornal, 

nos mesmos termos, mas destacava a ação positiva da Polícia Militar ao 

conseguir  impedir a tentativa de resgate:  

                                                           
145 N. do A. A análise do papel da imprensa será abordado em outro item. 
146 Cf. Presos se rebelam em detenção de Osasco. In: Jornal Estadão on-line. Sábado, 
07/07/2001.  
Disponível em: http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2001/not20010707p19759.htm 
Acesso em: 10/08/2013. 
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A rebelião no Centro de Detenção Provisória (CPI), número 1, que 
fica na Rodovia Raposo Tavares, em Osasco, na Grande São Paulo 
terminou por volta das 20 horas. No início da noite, a tentativa 
frustada de resgate de presos com troca de tiros com os policiais da 
muralha e um grupo de homens armados resultou na rebelião dos 
796 detentos do presídio. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.147 

 

No entanto, outras notícias contradizem tal versão, pois afirmam que 

o estopim do problema foi o fato do diretor não atender às reivindicações 

dos detentos: fim dos maus tratos sofridos pelos confinados, melhores 

condições de alimentação (a comida, segundo eles, estava sempre fria) e a 

transferência de presos já julgados, pois o estabelecimento prisional no qual 

esses indivíduos se encontram destina-se apenas a detentos provisórios. A 

transferência daqueles que já foram julgados diminuiria em muito a lotação 

nas celas. Por exemplo: “Os rebelados queriam a saída do diretor de 

disciplina Rosemberg Lourenço. Eles reclamavam de maus-tratos e da 

comida fria e pediram a transferência de presos já julgados”.148 

Os presos denunciavam a política de maus tratos a que eram 

submetidos, orientadas por este diretor e também pelo diretor do presídio, 

Itamar Rabaneira, conforme apurado pela comissão da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), composta para apurar os fatos que 

caracterizaram o motim: 

Álvaro de Oliveira também chama a atenção para uma das 
reivindicações dos presos – a saída do diretor do presídio Itamar 
Rabaneira, por abuso de poder. "Este diretor já foi transferido de 
outra unidade pelo mesmo problema", ressalta Oliveira, que também 
atestou tratamento violento contra os parentes dos presos, que 
ocorrem ao local na tentativa de obterem informações.149  

 

                                                           
147 Ibidem. 
148 PENTEADO, Gilmar. Rebelião em Osasco deixa 3 presos mortos. Cf. Folha de S. Paulo, 
Caderno Cotidiano. São Paulo, Sexta-feira, 27/07/2001. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2707200113.htm Acesso em: 11/02/2014.  
149 OAB-SP acompanha rebelião no CDP de Osasco. In: Ordem dos Advogados do Brasil On-
Line. 26/06/2001. Disponível em: http://www.oabsp.org.br/noticias/2001/07/26/981/ Acesso 
em: 11/08/2013. 
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O histórico das arbitrariedades cometidas por Rabaneira já vinha de 

longa data, pois já se encontrava na Unidade de Osasco transferido de 

outro estabelecimento prisional, depois de denúncias semelhantes. Ante a 

petição dos detentos motinados e a ineficiência do poder público, a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB) entrou com uma representação junto à 

Corregedoria da Polícia, para apurar possíveis abusos de poder causados 

pelo citado diretor.  

No mês de outubro de 2001, ocorreu a última rebelião do ano. 

Presos, em uma tentativa frustrada de fuga, voltaram para suas alas e 

começaram a se rebelar. A reivindicação consistia em acabar com o 

monitoramento das câmeras em dias de visitas: 

 

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de São 
Paulo, os detentos tentaram fugir pela manhã, mas, como não 
conseguiram, voltaram às suas alas, a 2 e a 3, e fizeram dois reféns. 

 
As portas das celas da ala 3 foram arrancadas, e os presos foram 
para a ala 5. Durante o motim, os detentos reivindicaram o fim do 
monitoramento feito pelas câmeras de vídeo nos dias de visita.150 

Após o malogro de suas intenções, os 150 detentos fugitivos voltaram 

para as celas e tomaram um agente penitenciário e um preso, que estava 

“jurado de morte”, como reféns.  

A rebelião foi controlada depois da intervenção da Tropa de Choque 

da Polícia Militar, com cerca de 50 homens. Não houveram baixas nessa 

rebelião: apenas um preso sofreu ferimentos nos olhos e um policial levou 

uma pedrada.  

Segundo a notícia, a reivindicação consistia no fim do monitoramento 

de câmeras de vídeos nos dias de visitas para que tivessem mais 

privacidade com familiares e amigos.   

                                                           
150 Termina rebelião em CDP de Osasco. Cf. Diário do Grande ABC On-Line, 1º/10/2001. 
Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/299308/termina-rebeliao-em-cdp-de-osasco 
Acesso em: 18/09/2013. 
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No ano de 2002, os dois CDPs foram palco de várias mortes, 19 ao 

todo, sendo que o maior número de óbitos ocorreu no CDP I, computando-

se 17 mortes, além de outras duas no CDP II.  

Em 11 de março de 2002, foi a vez do CDP I servir de palco para uma 

rebelião, que durou aproximadamente seis horas. Dessa vez, o motivo era a 

superlotação, consequentemente, melhores condições de vida na prisão. 

Nesse momento, somam-se às reivindicações dos presos as demandas do 

PCC que, mais organizado, passa a comandar diversas ações no interior 

das prisões. Nesse caso específico, as autoridades consideraram que a 

finalidade real da rebelião teria sido a tentativa de resgate de alguns 

presidiários que mantinham ligação com o PCC, pois, do lado de fora da 

Unidade, homens fortemente armados trocaram tiros com os vigias.151 Na 

ocasião, sete detentos foram mortos.  

Em 2006, o CDP II participou de uma rebelião um tanto questionada 

pela mídia em um primeiro momento. Conforme algumas matérias 

jornalísticas, durante 19 horas, o CDP II de Osasco mante-se em motim 

sem que houvesse alguma reivindicação dos detentos, que ainda fizeram 

uma faxina na prisão. O maior ato de rebeldia foi apenas a queima de 

alguns colchões.152  

Depois de algumas análises do ocorrido, somado a outros fatos 

concomitantes, ficou claro que essa rebelião serviu como um verdadeiro 

“manifesto” dos detentos. Na verdade, os detentos do CDP II de Osasco 

agiram com o intuito de seguir os passos de outras rebeliões comandadas 

pelo Primeiro Comando da Capital no Estado paulista. Os integrantes da 

facção apenas seguiram instruções para começar uma rebelião que 

                                                           
151A matéria do O Estado de S.Paulo on-line não cita autoria para o acontecimento. Seis mortos 
em rebelião em Osasco,Cf. O Estado de S.Paulo on-line. 11/03/2002. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/arquivo/cidades/2002/not20020311p15985.htm Acesso em: 
25/09/2013. 
152 Ibidem. 
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incorporasse às demais (29 no Estado de São Paulo) como forma de 

demonstrar parceria e poder.153  

As rebeliões nas unidades de Osasco integraram a articulação ocorrida entre 

os presos destas Unidades que, desde 2001, irromperam no Estado de São Paulo em 

novas Unidades existentes.  A superlotação dos presídios e o apressamento do poder 

público em colocar na cadeia desde os suspeitos, até os prisioneiros condenados por 

crimes inafiançáveis (como os incursos na Lei de Crimes Hediondos, dentre os quais 

faziam parte os componentes do PCC), resultou na revolta dos presos mais 

organizados, levando-os à liderança dos movimentos. Nesse sentido, passaram a 

utilizar de várias estratégias, misturando suas demandas às dos demais presos.   

Como resultado desse movimento, em 2001, 29 presídios entraram em 

ebulição. Em 2005, foram registradas 27 rebeliões em todo o Estado e, conforme 

noticiaram os jornais, logo no início do ano de 2006 –somente nos três primeiros 

meses–, esse número já chegava a 31:   

Ao todo, são 144 unidades prisionais em São Paulo, das quais 74 
penitenciárias, três unidades de segurança máxima e 32 Centros de 
Detenção Provisória (CDP), que possuem menos infraestrutura. Nas 
últimas semanas, houve ocorrências nas cidades de Iperó, Franco da 
Rocha, Mogi das Cruzes, Mauá, Osasco, Taubaté, Diadema, Tatuí, 
Pinheiros, Jundiaí e Cauiá.154 

Como resposta, o poder público menosprezou as reivindicações:  

(...) o secretário da Administração Penitenciária, Nagashi Furukawa, 
afirmou à imprensa que não havia nenhuma reivindicação razoável dos 
detentos, simplificando a orquestração das rebeliões ao “dedo do crime 
organizado” e atribuir toda a responsabilidade ao “crime organizado”, 
sem tomar qualquer outra providência.155   

Ainda conforme matéria do veículo Carta Maior, a Administração do 

Sistema Penitenciário (SAP) afirmava que “a razão das rebeliões era a 
                                                           
153 N. do A. Esse fato será analisado com mais ênfase no decorrer do presente Capítulo. 
154 BARBOSA, Bia. Rebeliões em presídios de São Paulo revelam abandono da administração tucana. Cf. 
Carta Maior, 05/04/2006.  Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-
Humanos/Rebelioes-em-presidios-de-Sao-Paulo-revelam-abandono-da-administracao-tucana/5/9561 Acesso 
em: 20/02/2014. 
155 Ibidem. 
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exigência, por parte dos detentos, de mudança na cor do uniforme e do 

aumento do número de visitantes”. No entanto,  

 
(...) a pauta de reivindicações dos rebelados inclui pontos como o fim do 
Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) –altamente criticado pelas 
organizações de defesa dos direitos humanos, que, entre outras 
medidas, restringe o preso a duas horas diárias de sol e utiliza o 
encarceramento em celas isoladas– e uma solução para o problema 
das superlotações.156 
 
 

Como se observa, as afirmações dos encarregados da Administração 

do Presídio e as alegações dos presos rebelados são extremamente díspares, 

e, de forma alguma neutras sob qualquer ângulo que se queira analisar. 

Enquanto as primeiras denotam um motivo que se pode dizer fútil e muito 

pouco provável ante a situação na qual vivem, conforme demonstrado até 

aqui, as segundas indicam um problema de extrema necessidade e coerente 

com as citadas condições ou falta delas. A declaração dos agentes denota sua 

improbidade que beira ao menosprezo para com o jornal e seus leitores.  

As rebeliões adquiriram força muito maior, ultrapassaram unidades e 

mesmo municípios, como o de Osasco, e atingiram dezenas de presídios no 

Brasil, fatos que serão analisados a seguir, em uma perspectiva mais ampla 

em todo o Estado de São Paulo.   

3.2. As rebeliões no Estado de São Paulo 

Essas rebeliões ocorridas nos estabelecimentos prisionais da cidade 

de Osasco não são um fator isolado. Várias prisões no Estado de São 

Paulo, e em todo o Brasil também apresentam esse problema desde o início 

da instalação das CDPS.  

 Segundo dados da Secretaria de Administração Penitenciária, entre 

os anos de 1998 e 2006, apenas uma rebelião ocorrida em 2003 envolveu 

apenas uma unidade.  

                                                           
156 Idem. 
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Total de rebeliões ocorridas no Estado de São Paulo (1998 a 

2006)  
Fonte: Secretária da Administração Penitenciária 

Nesses nove anos, conforme demonstra o gráfico acima,157 foram 

registradas, ao todo, 176 rebeliões nos estabelecimentos prisionais do 

Estado de São Paulo. Os anos de 2001, com 33 rebeliões, e 2006, foram 

atípicos e representaram mais de 50% do total do período. Conforme a 

Secretaria de Administração Penitenciária, esse fato ocorreu devido à 

organização e liderança exercidas pelo Primeiro Comando da Capital 

(PCC). 

A partir de 2001, o grande número de rebeliões passou a ser 

veiculado pela mídia apenas como resultante dessa organização, sem que 

estivessem associadas com as desumanas condições vigentes no sistema. 

O fato de serem atribuídas ao PCC, conforme veiculado na maioria das 

notícias– particularmente da televisão–, retira-lhes qualquer legitimidade e, 

nesta condição, quaisquer petições nelas contidas não deveriam ser 

atendidas em hipótese alguma. Com isto, desaparece o real problema, 

vinculado diretamente à superlotação e ao não cumprimento do Estado de 

                                                           
157 Cf. Secretaria da Administração Penitenciária.  
Disponível em: http://www.sap.sp.gov.br/common/dti/estatisticas/rebeliao.htm Acesso em: 
11/09/2013. 
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suas atribuições legais, além de dar continuidade às impunidades e 

arbitrariedades aprofundadas durante o período ditatorial, conforme já 

indicamos.  

O PCC surgiu no ano de 1993, no Anexo da Casa de Custódia de 

Taubaté, conhecido também como “Piranhão”, que foi inaugurado no início 

da década de 1980, na região do Vale do Paraíba, no Estado de São 

Paulo.158 O presídio ficou conhecido como um lugar de castigos para presos 

indisciplinados e nesse local, os confinados –independente da classificação 

de sua pena ou da acusação ainda em tramitação– viviam sob o regime 

destinado aos incursos na Lei de Crimes Hediondos, além do acréscimo de 

outros castigos, não previstos legalmente. Os detentos sofriam restrições 

das visitas e dos banhos de sol, além de maus tratos e crueldades por parte 

dos policiais e dos agentes penitenciários.159  

Como já possuíam alguma organização vinculada ao crime 

organizado fora dos presídios, particularmente ao tráfico de drogas, para 

sobreviver os presos se organizam e promovem sua primeira manifestação 

na Casa de Custódia de Taubaté, reivindicando o fim das crueldades 

impostas a eles. É nesse cenário que vêm a público as notícias sobre a 

existência do Primeiro Comando da Capital (PCC). 

No começo de 2001, os presos do sistema carcerário de São Paulo 

promoveram uma das maiores rebeliões jamais vistas em todo o contexto 

histórico prisional do Brasil. Esta organização era o que faltava para garantir 

a visibilidade quanto à impunidade das arbitrariedades cometidas pelo 

Estado. Somente naquele ano, conforme já apontado por essa pesquisa, 

cerca de 29 estabelecimentos prisionais se articularam e deram início a uma 

                                                           
158 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização monopólio da violência: expansão e 
consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista, de 1993 
a 2001 (a constituição e expansão do PCC). Tese de Doutorado em Sociologia. Departamento 
de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP), 2011. p. 165. 
159 Ibidem. 
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grande rebelião que, segundo as autoridades, foi comandada diretamente 

por membros do PCC.  

Se de fato o PCC comandou essa grande rebelião, conforme declara 

o governo do Estado de São Paulo, sua gênese foi consequência das 

arbitrariedades impetradas pelo Estado, além dos castigos, das torturas e 

das restrições de direitos oficiais, apontados como os fatores determinantes 

pelos estudos que possibilitaram que esta organização surgisse, conforme 

registro existente sobre o tema.160  

Camila Dias concedeu entrevista à revista Fórum em 2013 e, entre 

outros pontos, fez uma retrospectiva das diferentes fases pelas quais a 

organização vem passando, além de indicar o período de 1993 a 1995 

como sendo o da primeira fase, o da “conquista do território, (...) quando 

estes primeiros integrantes são transferidos e começam a impor uma forma 

de domínio”. A pesquisadora também afirmou que se tratou de “(...) uma 

fase marcada por muita violência, uma vez que nem toda população 

carcerária aceitava. Houve muitas rebeliões, assassinatos de presos e 

instabilidade do sistema prisional paulista”.161  

Uma segunda fase, apontada por Camila Dias, iniciou-se em 2001,  

quando o Estado se viu obrigado a reconhecer a existência do PCC, 

baseando-se em evidências de sua expansão, dentro e fora dos presídios. 

Em contrapartida, o Estado coloca em prática “uma série de ações para 

contê-lo, como o Regime Disciplinar Diferenciado [que prevê 23 horas em 

confinamento solitário], que vejo como uma fábrica de monstros”.162 

Em 2006, nos eventos de maio, o PCC explicita então a 
consolidação do seu poder dentro e fora das prisões. Dentro das 

                                                           
160 BIONDI, Karina. Junto e misturado: Uma etnografia do PCC. São Paulo: Editora Terceiro 
Nome; SALLA, Sérgio Adorno e Fernando. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques 
do PCC. In: Revista Estudos Avançados. Set./Dez. 2007. v. 21. n. 61. p.7-29; DIAS, Camila 
Nunes. O PCC – A hegemonia nas prisões e o monopólio da violência. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2013.  
161 DIAS, Camila Nunes. A polícia, o PCC e um modelo de segurança pública falido. In: Revista Fórum, 
22/10/2013.  
162 Ibidem. 
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prisões, foram 74 unidades que se rebelaram simultaneamente, 
enquanto do lado de fora lançaram mão de ataques a bancos, polícia 
etc. Acredito que os ataques de 2006 foram a gota d’água de uma 
crise desenhada desde 2005, marcada pela relação dos criminosos 
com a polícia, aumento de casos de extorsão e que teve seu estopim 
na transferência de alguns membros para Presidente Venceslau.163 

Dessa forma, o PCC se organizou cada vez mais e adquiriu uma 

estrutura que, se aproveitando da capacidade de mobilização inerente às 

condições carcerárias e à incapacidade do Estado, ainda vinculado aos 

preceitos autoritários ditatoriais, ampliou a violência social em patamares 

altíssimos.  

Vários detentos passaram a integrar a facção, obrigados pelas 

próprias condições carcerárias. Quando um determinado indivíduo é 

confinado em um estabelecimento prisional no qual há integrantes do PCC, 

esse indivíduo “novo” é “instruído” pelos membros da organização sobre as 

normas vigentes na prisão e sobre as regras existentes nas relações. 

Aquele que não entra “no esquema” fica “sem proteção”. Não existe um 

estudo formal do número de pessoas presas em determinado ano que, ao 

saírem da prisão, ou ainda lá, começaram a integrar o PCC, mas sabe-se 

que o total de membros cresceu desde a criação do Comando e foi 

consolidando sua influência por todos os Estados do Brasil.164   

Domingo foi o dia escolhido para a grande rebelião de 2001, por se 

tratar de um dia estratégico, onde milhares de familiares visitam os 

detentos. Na data, a ação de intervenção adotada por parte da diretoria 

desses sistemas prisionais e dos policiais envolvidos se torna muito mais 

cautelosa, pois, caso houvesse alguma intervenção sem negociação com os 

detentos ou mesmo a invasão dos presídios, conter o tumulto poderia 

ocasionar grande matança por parte dos presos e até mesmo a morte de 

muitos inocentes no confronto direto entre detentos e a Tropa de Choque da 

Polícia Militar. Deve ser lembrado que na invasão do Carandiru, em 1992, 

                                                           
163 DIAS, Camila Nunes. A polícia, o PCC e um modelo de segurança  pública falido. In Revista Fórum, 
22/10/2013.  
164 N. do A. A questão do crescimento do PCC será tratada posteriormente. 
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efetuada pela Polícia Militar em São Paulo, o desfecho foi a morte de 111 

detentos, sem que a data fosse dia de visitas.  

Era possível imaginar uma invasão desastrosa (pior que a de 1992) 

com um número de mortes ainda maior, pois muitos familiares poderiam 

servir de reféns e a própria Polícia Militar poderia efetuar disparos de armas 

de fogo, o que causaria mais mortes. É claro que uma possível invasão da 

Tropa de Choque seria um último recurso, devido à experiência negativa e 

preexistente do Massacre do Carandiru, ainda mais porque haviam pessoas 

inocentes naquele momento, os visitantes. Fica evidente que os líderes da 

rebelião utilizaram esse fato, dessa forma a rebelião poderia durar mais 

tempo e os líderes poderiam promover uma maior articulação entre outros 

presídios, com a comunicação realizada através do uso de telefones 

celulares.  

O estopim que desencadeou essa megarrebelião foi a transferência 

de membros do PCC que estavam alojados na Casa de Detenção de São 

Paulo (Carandiru) para penitenciárias do interior. O Comando reivindicava 

seu retorno para o Presídio do Carandiru.  

Percebe-se que, de 1993 a 2001, segundo Camila Dias, o Estado não 

admitia a existência de qualquer organização entre os presos, apesar dos 

meios de comunicação já darem sinais dessa facção em meados de 1997. 

A repórter Fátima de Souza165 foi a primeira a tratar do tema, ao noticiar a 

existência do PCC em um “furo de reportagem” em 1997, notícia 

desmentida pelo governo do Estado. Em uma entrevista ao jornal on-line À 

Queima Roupa, quando indagada sobre o que determinou a construção da 

estrutura do PCC, a pesquisadora explica: 

O PCC é o que é porque o governo do Estado de São Paulo fez igual 
aquela estátua dos três macaquinhos: não quis ouvir, nem ver e nem 
falar no assunto. Fingiu que o PCC não existia. Chegou a dizer que o 

                                                           
165 N. do A. Atualmente Fátima de Souza trabalha como repórter policial no site SP AGORA. 
Também é autora do livro PCC, a facção e de reportagens exclusivas sobre a mesma temática, 
como o vídeo O grito das prisões, que retrata a vida dentro dos presídios. 
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PCC era uma invenção minha para ganhar ibope (...) ’Uma ficção’, 
disse o governo quando denunciei a existência da facção. Com a 
teimosia e burrice do Estado em não encarar o problema, fingindo 
que ele não existia, a facção ganhou força, tomou espaço, 
administrou o crime e os criminosos.166 

Essa tentativa de mascarar a inexistência do PCC pode ser entendida 

como uma prevenção política para não criar medo e insegurança na 

sociedade. Também pode ser decorrente da própria omissão do Estado em 

relação aos problemas dos presídios. Além de trazer à tona que grupos 

internos agiam dentro dos presídios, que estavam articulando e 

promovendo motins contra a estrutura de Segurança Pública, evidencia 

também a fragilidade do sistema prisional.  

Cabia ao Estado dar uma resposta para tentar conter esse 

crescimento e, ao mesmo tempo, acalmar a sociedade que nunca tinha 

visto algo parecido. Se anteriormente, a existência do PCC não era admitida 

pelo governo, a partir daquele episódio não mais teria como esconder o 

poder que esses criminosos tinham alcançado, visto que conseguiram 

articular-se em 29 prisões concomitantemente.  

Além de ficar claro que o Primeiro Comando da Capital não era mais 

um “boato” dos meios de comunicação, agora se tratava de uma realidade 

que deveria ser confrontada pelo Estado e que trouxe, de maneira 

externalizada, aquilo que o governo não quisera admitir: a fragilidade das 

administrações prisionais para controlar os presos. Sabe-se que em um 

estabelecimento prisional onde há superlotação já é difícil controlar os 

detentos, devido a vários fatores já mencionados (falta de espaço, 

problemas de saúde, poucos funcionários, entre outros).  

Nesse momento surge uma fragilidade bastante perigosa, a 

administração penitenciária que atua em presídios onde há a presença do 

                                                           
166 SOARES, Paulo Cezar Soares. Fátima Souza, a repórter que descobriu o PCC: ‘o medo é 
nacional’. Jornal on-line À Queima Roupa, 13/10/2010. Disponível em: 
http://aqueimaroupa.com.br/2010/08/13/fatima-souza-a-reporter-que-descobriu-o-pcc-o-medo-
e-nacional/ Acesso em: 12/09/2013. 
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Primeiro Comando da Capital se encontra em uma situação sem saída, 

porque quem realmente controla os presos é o próprio PCC.   

Apesar de todas estas circunstâncias, as autoridades continuaram 

pronunciando-se de forma a omitir suas responsabilidades e desqualificar 

as demandas dos amotinados e sequer admitem a existência de condições 

desumanas nas quais viviam os presos. No caso da rebelião de julho de 

2001, especificamente a que ocorreu em Osasco, o secretário da 

Administração Penitenciária de São Paulo, Nagashi Furukawa, afirmou que 

o motim foi causado por vandalismo, pois a cadeia se encontrava em boas 

condições –já que era nova– e não houvera participação de membros da 

facção criminosa do Primeiro Comando da Capital.167 Nagashi, em 

entrevista realizada pelo jornal Folha de S. Paulo, quatro meses antes 

dessa rebelião em Osasco,  quando indagado sobre a existência do PCC, 

respondeu: 

Lá em 1982, havia uma organização que se chamava Serpentes 
Negras. E esse zunzunzum aí, de que existe: o PCC, seitas 
satânicas, CDL, não sei quem mais, antes de eu vir aqui para a 
secretaria eu já sabia. Obviamente eu não conhecia isso de perto, só 
via as notícias nos jornais. Mas nunca duvidei disso, não. Em todo 
lugar, a formação desses grupos é algo que acontece. É anormal se 
não acontecer. Até em seminários de padres deve ter liderança.168 

O representante do governo sabia da existência do PCC muito antes 

do seu surgimento como um grupo fortemente organizado e interligado 

entre os diversos estabelecimentos prisionais de São Paulo. A questão em 

jogo, nessa fala do então secretário da Administração Penitenciária de São 

Paulo, é que as rebeliões que ocorreram no mês de fevereiro de 2001 em 

29 estabelecimentos prisionais de São Paulo, como se sabe, tiveram sim 

grande participação do PCC. É nesse momento que a facção aparece 

                                                           
167 PENTEADO, Gilmar. Rebelião em Osasco deixa 3 presos mortos. São Paulo, Sexta-feira, 
27/07/2001. Cf. Folha de S. Paulo, Caderno Cotidiano. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2707200113.htm Acesso em: 25/09/2013. 
168 PAGNAN, Rogério. O poder do crime. Cf. Folha de S. Paulo, 24 de fevereiro de 2001. 
Disponível em:  
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2402200110.htm Acesso em: 25/09/2013. 
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nitidamente nos meios de comunicação e para a sociedade. Mesmo com o 

término dos conflitos em fevereiro seria temerário afirmar que a rebelião 

ocorrida em julho, em Osasco, não teve participação do PCC.169  

Nesse momento o Estado precisava fazer algo, tomar alguma medida 

para conter a insegurança e o medo por parte da sociedade, pois os meios 

de comunicação estavam mostrando a todo o momento a força do Primeiro 

Comando da Capital. Nos jornais de maior circulação do Estado, como O 

Estado de S. Paulo, as manchetes registravam: “Maior rebelião da história 

atinge 24 presídios: facção criminosa faz demonstração de força para exigir 

retorno de líderes transferidos”;170 e Folha de S. Paulo, “PCC lidera 27 mil 

presos em 19 cidades de SP na maior rebelião da história do país”.171  

As duas notícias destacavam, quase que igualmente, o porquê do 

início da rebelião: a reivindicação do retorno de alguns líderes da facção 

para a Casa de Detenção da Penitenciária de São Paulo (Carandiru). 

Ambos os jornais ressaltavam que se tratava da maior rebelião em presídios 

da História do Brasil (alcançando mais de 20 estabelecimentos prisionais) e 

que o PCC possuía um grande número de integrantes (mais de mil 

membros).  

O governo do Estado colocou em prática uma iniciativa rápida para 

amenizar o medo social que o PCC causou a partir desta megarrebelião e 

tentou acalmar o fluxo de notícias que davam mais destaque ao poder da 

facção. Criou o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) com a intenção de 

tentar separar os líderes de facções criminosas, principalmente os do PCC, 

mas, 

                                                           
169 Nessa afirmativa, Nagashi apoia a questão levantada sobre a não existência do PCC e fica 
evidente que o Estado sabia da existência desse grupo criminoso, mas não queria colocar mais 
um problema em questão: a fragilidade do sistema prisional. 
170 Cf. O Estado de S. Paulo, Manchete: Capa. São Paulo, 19/02/2001. Disponível em:  
http://acervo.estadao.com.br/pagina/#!/20010219-39206-nac-1-pri-a1-not Acesso em: 
04/10/2013.  
171 Cf. Da reportagem local, das regionais, da Agência Folha. Folha de S. Paulo, Caderno: Folha 
Cotidiano. São Paulo, 19/02/2001. Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/resultados/?q=pcc+2001&site=&periodo=acervo&x=-532&y=-75 
Acesso em: 04/10/2013. 
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Impondo ao preso um regime de cumprimento da pena de prisão 
muito mais rigoroso, o RDD foi criado com o objetivo de isolar os 
líderes de facções criminosas, e, desta forma, desarticular e 
enfraquecer essas organizações. 

 
No entanto, ele nunca foi capaz de atingir minimamente esse 
objetivo, tanto que tais organizações permanecem extremamente 
fortes e os presídios em que o RDD é aplicado estão com a maior 
parte de suas vagas ociosas – o que se constitui em paradoxo, uma 
vez que o Regime não conseguiu efetivar o objetivo oficial para o 
qual foi criado e está sendo utilizado em escala muito pequena.172 

 

Sabe-se que o isolamento não soluciona a comunicação entre os 

líderes e integrantes do PCC, pois em 2006 ocorreram várias outras 

rebeliões, com maior destaque do que a de 2001. Essas, além de 

ultrapassar o número de presídios, se estenderam para fora de seus muros, 

chegando até as ruas da cidade de São Paulo e para outros presídios, em 

outros Estados. 

Quando tais rebeliões adquirirem cada vez mais força com a adesão 

de vários presídios do Brasil, conseguem chamar a atenção da sociedade e 

de vários meios de comunicação, quebrando a barreira prisão/rua, 

presos/libertos, ou seja, a sociedade se vê insegura e o Estado precisa 

tomar as devidas atitudes para  responder a isso.  

3.3. Ação do Estado  
 

Para analisar detalhadamente as ondas de ataques e rebeliões 

ocorridas em maio de 2006 é preciso antes mostrar como o sistema 

carcerário foi se modificando ao longo dos anos, e como os diferentes 

contextos históricos de governadores do Estado de São Paulo agiram e que 

medidas tomaram para conter tais motins.  

                                                           
172 DIAS, Camila Caldeira Nunes. A instituição do regime disciplinar diferenciado para o 
controle da população carcerária: efeitos práticos e simbólicos. In: Simpósio Surveillance in 
Latin America: “Vigilância, Segurança e Controle Social”. Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC-PR). Curitiba/PR, de 4-6 mar. 2009. p. 405.  
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O Sistema Prisional Brasileiro, que se integra ao Sistema Penal, 

mantém a mesma lógica desde sua fundação, em que pesem as mudanças 

pelas quais o país passou ao longo do século XX. Apesar da 

institucionalização da República, o Sistema Penal mantém-se nos 

parâmetros que os teóricos do Direito Penal denominam o “caráter 

inquisitorial”.  Nele, as pessoas-chave são o acusado e o juiz, assim como a 

polícia, “considerada como um organismo que colabora com o juiz na 

investigação, além do fiscal público [...]. Por último, há uma pessoa que 

defende o acusado, mas o trabalho da defesa na fase do interrogatório é 

limitado. Assim, mais do que um sujeito com direitos, o acusado é visto 

como um objeto do processo”.173  

O viés inquisitorial tendeu a consolidar-se em decorrência dos ciclos 

ditatoriais que assolaram vários países ao longo do século XX, momento em 

que os direitos de cidadania foram suspensos e a impunidade do sistema 

policial, jurídico e prisional é total. Ao acompanhar o cerceamento a 

qualquer crítica ou controle sobre as autoridades, os regimes militares 

ampliaram a repressão e as técnicas inquisitoriais que validam como prova 

confissões obtidas sob tortura.  

Durante a década de 1980, o Brasil vivenciou um longo processo de  

abertura, que manteve muitos dos padrões vigentes nos anos anteriores, 

particularmente no que diz respeito ao sistema prisional. Aliás, tal sistema 

de cerceamento das liberdades provocou o aparecimento de uma 

excrescência, na medida em que eliminou do Código Penal o preceito da 

contravenção, mantendo apenas o princípio do crime. Assim, qualquer 

pessoa que cometa um ato que anteriormente seria passível de 

enquadramento como contravenção, a partir de 1988 só pode ser 

considerada criminosa. Iguala-se, assim, a não ser pela posterior 
                                                           
173 Os autores salientam que essa tendência, comum em toda a América Latina, incluindo o 
Brasil, denota o caráter conservador e autoritário dos poderes públicos, distanciando-se muito da 
dinâmica europeia, que, após a Revolução Francesa, introduziu mudanças radicais, as quais 
proporcionaram mais garantias para o direito à defesa. Isto ocorre, apesar de, teoricamente, tais 
países terem definido seus próprios códigos ao longo do século XX. Cf. FRUHLING, Hugo; 
TULCHIN, Joseph (ed.). Crimen y violencia en América Latina. Seguridad ciudadana, 
democracia y Estado. Bogotá/Colombia: Fondo de Cultura Económica – FCE, 2005. p. 93-95. 
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diversidade das penas atribuídas, pessoas cujas ações atentam contra 

alguma norma sem grandes consequências, como pessoas que cometem 

assassinatos, por exemplo.  

É neste contexto que atuam os governadores eleitos após a Abertura 

democrática. No Estado de São Paulo, o primeiro deles foi o governador 

Franco Montoro (1983-1987). Naquele momento, o montante dos recursos 

que compõe o PIB nacional ainda estava centralizado nas mãos do Governo 

Federal, assim como se mantinha toda a estrutura do período ditatorial, 

restando pouca autonomia para governar. Assim, o governo de Montoro se 

notabilizou pela descentralização, o que garantiu mais autonomia para os 

municípios. Mas o país ainda respirava os ares da luta pela democracia nos 

limites que satisfaziam os segmentos dominantes que haviam apoiado a 

ditadura. A questão da violência institucional centrava-se no problema dos 

presos políticos, dos desaparecidos, da luta pela Lei da Anistia e pouco se 

atentou para a mudança do aparato repressivo e sua extensão para todas 

as corporações de Polícias militares e civis do país. 

(...) a guerra contra o inimigo interno deflagrada pelo governo militar 
significou uma intensificação das atividades policiais, que 
correspondeu a uma canalização de recursos para o 
reaparelhamento e modernização da Polícia Militar, visando não 
apenas a repressão às organizações políticas de oposição, mas 
também ao combate à criminalidade. Data dessa época uma 
articulação, cada vez mais transparente e sempre crescente, entre o 
funcionamento do aparelho policial e do aparelho penitenciário.174  

 

Essa “transição transada”, no dizer de Florestan Fernandes, manteve 

muitos dos preceitos legais vigentes no período ditatorial, além do que, 

garantiu a impunidade dos ditadores de plantão e de seus colaboradores, 

muitos dos quais continuaram nas decisões políticas do país. Fez-se pelo 

                                                           
174 FERREIRA, R. M. F.; ABREU, S. F. A. A.. A análise do sistema penitenciário do Estado de 
São Paulo: o gerenciamento da marginalidade social. Relatório de pesquisa. In: CEDEC, 
Fev/1987. p. 70 (mimeo). Citado por GÓES, Eda Maria. Imagens da polícia: relações entre 
cidadania e violência caracterizadas nas representações da policia paulista: janeiro/83 – 
março/85. Assis/SP: UNESP/Assis, 1998. 
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alto, com pouca participação civil, apesar da mobilização social que 

impulsionou a queda da ditadura. 

De uma forma geral, Florestan se valerá amplamente da expressão 
‘transição transada’ –cunhada pelo jornalista Jânio de Freitas– para 
afirmar que a efetivação da protelada e distendida ’abertura 
democrática’ se deu através de uma ’situação histórica de conciliação 
nacional, isto é, uma conciliação conservadora’ que, segundo ele, 
reiterou a ‘tradição brasileira’ de ‘zerar a presença popular em todos os 
processos cívicos e políticos de alguma magnitude, monopolizados 
pelas elites culturais e políticas esclarecidas’.175 
 

Essa “transição pactuada” pode ser entendida melhor quando 

analisado o contexto da elaboração da Constituição de 1988 onde a 

herança autoritária continuava presente, pois coube ainda às Forças 

Armadas zelarem pela ordem política, social e econômica do país, mesmo 

com o fim da Ditadura Militar, concentrando amplos poderes em tempos de 

constitucionalidade democrática, inclusive podendo dar um golpe de Estado 

quando acharem necessário: 

A Constituição não define quem, nem quando a lei e a ordem foram 
violadas. Na prática, termina cabendo às Forças Armadas decidir 
quando houve violação da lei e da ordem. E quem as violou. E o que 
é mais grave: basta determinada ordem do Executivo ser 
considerada ofensiva à lei e à ordem, para que os militares possam 

constitucionalmente não respeitá‑la. Mesmo sendo o presidente da 

República o comandante em chefe das Forças Armadas. Ou seja, a 
Constituição de 1988, tal como a anterior, tornou constitucional o 
golpe de Estado, desde que liderado pelas Forças Armadas. Isto sim 
é falta de lei e ordem.176 

Fica claro que o exército perdeu a batalha, mas não a guerra, pois 

mesmo no pós-ditadura ainda é responsável por assegurar a ordem no país. 

Além disso, a Polícia Militar, subordinada ao exército que, em meados 1969, 

saiu de seus aquartelamentos para fazer o policiamento ostensivo nas ruas, 

                                                           
175 CHAGAS, Rodrigo Pereira. A Transição Transada: Florestan Fernandes e a 
“democratização” (1984-1994). In: Projeto História. V.41. História, Historiadores, 
Historiografia. São Paulo, Ago-Set. 2010. P.590. 
176 ZAVERUCHA, Jorge. Relações civil-militares: o legado autoritário da Constituição 
brasileira de 1988. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (Orgs). O que resta da ditadura: a 
exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 49. 
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vai ser a mesma polícia a garantir a segurança em tempos de 

constitucionalidade democrática, ou melhor, que vai garantir a forma 

opressora do Estado de agir contra as desordens decorrentes da sociedade 

brasileira. 

Para tentar amenizar essa opressão dentro do sistema carcerário o 

governo de Franco Montoro177 elaborou uma proposta de humanização 

carcerária com perspectivas de mudanças, “contrapondo-se às práticas 

dominantes nas duas últimas décadas, tanto a violência policial, quanto a 

prisional”. Mas o debate que se abriu ficou prejudicado pelos vários motins 

que ocorriam em diversos presídios, vencendo as teses contra a 

humanização.  

O governador tentou articular um melhor diálogo entre encarcerados 

e dirigentes do sistema prisional, assunto não tratado em tempos de 

Ditadura Militar (1964-1985), onde prevalecia a repressão e a tortura, sem 

preocupação alguma com a reabilitação do encarcerado. 

Desde a democratização do país, as políticas penitenciárias estão 
imersas numa dinâmica contraditória: de um lado, pesam as 
heranças de arbítrio e violência, de gestão autoritária, de 
invisibilidade dos territórios de encarceramento, de baixos controles 
sobre a administração; de outro, a vigência do estado de direito 
impondo a necessidade de ajuste de agências e agentes às 
diretrizes democráticas, de que as chamadas políticas de 
humanização dos presídios no Rio de Janeiro e São Paulo, ainda 
nos anos 1980, nos governos de Leonel Brizola178 e Franco Montoro, 

                                                           
177 O político e advogado André Franco Montoro filiou-se ao Partido Democrata Cristão (PDC) 
em 1947, e em 1965, ingressou no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que fazia 
oposição consentida ao Regime Militar de 64. Apresentou emenda constitucional no Congresso 
para tentar restabelecer as eleições diretas para governador em 1978, mas não foi aceita. Com o 
fim do bipartidarismo o MDB deu origem ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB). Apoiou a candidatura de Tancredo Neves e José Sarney e em 1988 deixou o PMDB, 
fundando o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Faleceu em 1999. 
178 Leonel de Moura Brizola era do Rio Grande do Sul e ingressou no Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) em 1945. Aliado de João Goulart para implementar as “reformas de base”, foi 
cassado pelo Regime Militar de 64. Refugiou-se para o Uruguai onde foi expulso em 1977, e 
com a decretação da anistia política (30/08/1979) retornou ao Brasil. Em 1980, criou o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT). Apoiou Tancredo Neves e José Sarney na candidatura de 
Presidente em 1985. Em 1989 foi candidato à presidência da República, mas não passou nem 
para o segundo turno, quando disputaram Fernando Collor de Melo e Luís Inácio Lula da Silva, 
tendo Collor sido eleito. Tentou a Presidência em 1994, mas também saiu derrotado. Em 1998, 
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respectivamente, constituem marcos inaugurais. Pouco a pouco, 
foram sendo anotados tímidos, porém significativos, avanços quanto 
aos direitos dos presos, à exigência de mais e maior transparência 
na administração dos presídios, ao controle da corrupção e da 
arbitrariedade de agentes públicos na aplicação dos regulamentos e 
regimentos.179 

 

O tema adquiriu grande repercussão na mídia, de maneira geral, 

particularmente pela polêmica com o diretor de uma das penitenciárias, 

contrário à proposta do governo paulista. De 1983 a 1985, ocorreram motins 

no Manicômio Judiciário de Franco da Rocha, na Cadeia Pública de Mauá e 

na Penitenciária do Estado, culminando o fracasso com a rebelião de 20 de 

março de 1985, na Casa de Detenção de São Paulo. Ao final de seu 

governo, uma rebelião na Penitenciária de Presidente Wenceslau, em 1986, 

terminou com uma forte intervenção da Polícia Militar e com a morte de 14 

presos.  

Orestes Quércia180 (1987-1991), Luiz Antônio Fleury Filho181 (1991-

1994) e Mário Covas182 (1995-2001) tiveram suas particularidades em lidar 

com a Segurança Pública, especificamente na área prisional –tema central 

desta pesquisa–, ao longo de seus mandatos. O governador Orestes 

Quércia tentou ampliar as unidades prisionais e conter as rebeliões (eram 

14 unidades no início do governo Montoro e 37 unidades no final do 

governo Quércia). Mas tais medidas foram marcadas pelas interferências 

                                                                                                                                                                          

candidatou-se a vice-presidente de Lula, mas foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. 
Faleceu em 2004.  
179 ADORNO, Sérgio; SALLA, Fernando. Criminalidade organizada nas prisões e os ataques 
do PCC. In: Revista Estudos Avançados. v. 21. n. 61. São Paulo: USP, Set.-Out. 2007. p. 7-29. 
180 Orestes Quércia foi guindado à política através de Franco Montoro ainda no período do 
MDB. Com o fim do bipartidarismo, ingressou no PMDB em 1980, aderindo às “Diretas Já” e 
apoiou Tancredo Neves à presidência da República em 1985. Faleceu em 2010.  
181 Luiz Antônio Fleury Filho é do interior de São Paulo, foi aluno da Academia de Polícia 
Militar de São Paulo e professor promotor de justiça nas Faculdades Metropolitanas Unidas em 
1973, participando do Ministério Público até 1987. Foi eleito governador pelo PMDB em 1990. 
182 Mário Covas Junior era da cidade de Santos (SP). Eleito deputado federal em 1962, pelo 
Partido Social Trabalhista (PDT), após o Golpe de 64, foi um dos fundadores do MDB. Foi 
cassado em 1969, mas em 1979 tornou-se presidente desse partido. Teve participação como 
líder do PMDB no Senado durante a elaboração da Constituição de 1988. Junto com Orestes 
Quércia fundou o PSDB. Seu governo em São Paulo ficou marcado pelas várias privatizações 
de empresas e estradas estaduais. Faleceu em 2001. 
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repressivas da Polícia Militar, sendo que em duas tentativas de fuga (uma 

na Penitenciária do Estado, e outra no 42º Distrito Policial) a Polícia Militar 

interveio, o que resultou na morte de 47 presos.  

Já o governo de Fleury ficou marcado pelo Massacre do Carandiru 

(1992),183 com a intervenção pesada da Polícia Militar e que deixou por 

saldo a morte de mais de 100 presos (o total de 111 detentos). O governo 

de Montoro tentou uma solução para suavizar as rebeliões buscando um 

diálogo entre encarcerados e dirigentes. Mas os governos de Quércia e 

Fleury retornaram à repressão e à intervenção através da força arbitrária. 

Percebe-se que ambas as tentativas não tiveram o êxito desejado, ficando 

visível a herança autoritária da Ditadura Militar que ainda estava enraizada 

nos agentes policiais. Além disso, a Polícia Militar não respeitou uma 

estratégia conhecida como Plano Boreal, elaborada em 1984, para ser 

aplicada em ocasiões de enfrentamento de rebeliões na Casa de Detenção.  

Não houve negociações com os presos rebelados e os policiais 

entraram sem suas identificações. Também não foi permitida qualquer 

participação de autoridade civil na operação e a cena do massacre foi 

mudada para dificultar o trabalho da perícia, com a maioria dos presos 

mortos atingida na parte superior do corpo (peito e cabeça), o que 

demonstra prática reconhecida de execução sumária, entre outras medidas 

ilegais.184  

Com um número tão alto de presos mortos (111 no total) em uma 

ação que durou cerca de 20 minutos, o fato repercutiu amplamente nos 

meios de comunicação do Brasil e do exterior com fortes críticas, inclusive 

da população, além de também ter sido veiculado pela imprensa 

internacional, o que chamou a atenção da Organização Internacional dos 

Direitos Humanos.  
                                                           
183 ONODERA, Iwi. Estado e Violência: um estudo sobre o massacre de Carandiru. 
Dissertação de Mestrado em História Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). São Paulo, 2007.  
184

 CALDEIRA, César. Caso do Carandiru: um estudo sóciojurídico. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais – IBCCrim.n. 29-30. São Paulo, Jan./Mar. e Abr./Jun., 2000. pp. 11-13. 
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Desde o governo de Montoro, que tentou uma solução para suavizar 

as rebeliões através da busca pelo diálogo entre os encarcerados e os 

dirigentes, os governos de Quércia e Fleury buscaram a repressão e 

intervenção através do uso da força arbitrária, percebendo-se aí que ambas 

as tentativas não tiveram o êxito desejado, pois nessas tentativas ainda era 

visível a herança autoritária da Ditadura Militar enraizada nos agentes 

policiais. 

O governador Mario Covas, depois dos acontecimentos no Carandiru, 

percebeu que as medidas a serem tomadas em rebeliões não poderiam ser 

mais e simplesmente realizadas através da intervenção autoritária da 

Polícia Militar. Daí seu governo ter priorizado os diálogos e a escuta de 

forma mais compreensiva às reivindicações dos encarcerados, visando um 

desfecho sem mortes nas rebeliões futuras. 

Além disso, Covas queria ampliar as vagas do sistema prisional em 

São Paulo devido aos acontecimentos na Casa de Detenção, que 

comportava na época um contingente bem acima da capacidade prevista de 

3.300 detentos, contra um total de presos de 7.257.185  

Uma das medidas para amenizar o déficit de vagas no sistema 

tomadas por Mario Covas foi o de aumentar o número de estabelecimentos 

prisionais longe dos centros urbanos, construindo penitenciárias no interior 

do Estado, de forma a manter os encarcerados longe da concentração 

populacional.  

(...) concomitantemente a construção de prisões no interior do 
Estado ou, quando na Grande São Paulo, em áreas mais afastadas 
dos centros. Se por um lado o número de vagas das novas prisões 
possibilitava reunir uma quantidade maior de presos do que nas 
carceragens, por outro, a diversificação de suas localizações 
permitiu diminuir a concentração de prisioneiros nos grandes centros 
urbanos. Essa pulverização evitou o impacto visual que o 
crescimento da população carcerária poderia causar, camuflando a 

                                                           
185 NOVAES, Marina; MAGALHÃES, Vagner. Carandiru 20 anos: os números do massacre. 
Disponível em: http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/carandiru/ Acesso em: 1º/10/ 
2013. 
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política de encarceramento em massa colocada em prática pelo 
Estado Paulista.186 

 

Do conjunto dos governos do Estado de São Paulo analisados nesse 

item (1983-2001), percebe-se que o braço repressivo do Estado (Polícia 

Militar) tratava esses acontecimentos com o uso da força, invadindo os 

estabelecimentos prisionais, acabando com os motins de maneira autoritária 

e resultando, na maioria dos casos, em muitas mortes.  

Nos governos posteriores a Montoro, as medidas se centraram na 

ampliação de mais estabelecimentos prisionais devido ao aumento da 

massa carcerária187 no Estado. Segundo dados da Secretaria de 

Administração Penitenciária (SAP), o governo de Mario Covas foi, entre os 

analisados, o que apresentou maior aumento da população carcerária: em 

1995 era um contingente de 59.026 presos e, em 2001, chegou a 98.822.  

Esse crescimento pode ser evidenciado pelo fator, não único, da 

criação da Lei de Crimes Hediondos Nº 8.072, de 25 de Julho de 1990, 

durante a presidência de Fernando Collor de Mello, que teve o objetivo de 

atender a um crescimento acelerado de crimes como os acima citados, a 

partir da metade da década de 1980, com destaque para os homicídios.  

Esse período do Brasil ficou conhecido como a “década perdida” 

(1980), devido à estagnação econômica e social que o país enfrentava. 

Tratou-se de um momento onde os índices de violência e desigualdade 

social aumentaram. 

A década de 1980 no Brasil foi um período de estagnação 
econômica e social, muitas vezes referido como a “década perdida”. 
Aumentavam os indicadores associados à violência na sociedade, 
como a mortalidade por causas externas, crimes violentos e 

                                                           
186 BIONDI, K. Junto e misturado: imanência e transcendência no PCC. Dissertação de 
Mestrado em Antropologia Social, Universidade Federal de São Carlos (CECH-UFSCar). São 
Carlos/SP, 2009. p. 46. 
187 N. do A. Os dados disponibilizados pela Secretaria de Administração Penitenciária de São 
Paulo (SAP) são de 1994, pois a Secretaria foi criada em 1993.  
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homicídios, e aumentou a desigualdade social, uma característica da 
sociedade brasileira.188 

 

O gráfico, na página seguinte, mostra claramente a crescente onda 

de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) desde 1986 (20.481) 

até 1990 (31.989). Percebe-se que, nos dois anos depois de aprovada a 

Lei, há uma significativa decaída dos homicídios dolosos, ou seja, em 1990 

o total era de 31.989 e em 1992, caiu para 28.387: 

Crescimento de homicídios dolosos (1986 a 2000) 

 
Fonte: Última Instância 189 
 

 
A partir de 1992, o recrudescimento dos homicídios  levou à revisão 

da Lei em 1994, a qual prevê o aumento da pena e o endurecimento da 

execução como forma de solucionar o problema em curto espaço de tempo. 

Como se observa, a ação não foi bem sucedida, porque os homicídios 

dolosos não pararam de crescer.  

                                                           
188 DELLASOPPA, Emilio; BERCOVICH, Alicia M.; ARRIAGA, Eduardo. Violência, direitos 
civis e demografia no Brasil na década de 80: o caso da área metropolitana do Rio de Janeiro. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. vol.14 n.39 São Paulo Feb. 1999. 
189 GOMES, Luiz Flávio. Reforma Penal vai decepcionar. In: Última Instância, 24/12/2013. 
Disponível em: 
http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/colunas/68248/Reforma+penal+vai+decepcionar.sht
ml Acesso em: 20/02/2014. 



118 

 

Esse crescimento é mais expressivo também quando agregado ao 

número de homicídios, o crime por atentado violento ao pudor e, 

principalmente, o tráfico de drogas que cresceu absurdamente nos últimos 

anos, desde a promulgação da Lei.  

Além disso, esses crimes não são suscetíveis de anistia 

(esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais), graça (perdão ao 

criminoso pelo Presidente da República e sempre individual), indulto 

(perdão a vários criminosos pelo Presidente da República, ou seja, é 

sempre um perdão coletivo) e fiança.190  

Desse modo, ao praticar um crime hediondo o indivíduo deve cumprir 

a pena em regime fechado, a progressão da pena (a transferência do 

indivíduo do regime fechado para o semiaberto, ou aberto) só pode ser 

efetivada quando o apenado cumprir 2/5 (se for primário) e 3/5 (se for 

reincidente) da pena.  

Para se ter um exemplo cronológico, se uma pessoa cometer crime 

hediondo e for condenada a cinco anos, ela só pode progredir para o regime 

aberto ou semiaberto depois de cumprir dois anos em regime fechado (se 

for primária) e cumprir três anos no fechado (reincidente).   

Evolução percentual do Município de São Paulo de 1990 a 2002 

 
            Fonte: Jus Navigandi. In: http://jus.com.br/artigos/19754  

                                                           
190 GOMES, Luiz Flávio Gomes. Crimes hediondos e a ineficácia do populismo punitivo. In: 
Instituto Avante Brasil. Disponível em: http://institutoavantebrasil.com.br/crimes-hediondos-e-
a-ineficacia-do-populismo-punitivo/ Acesso em: 19/02/2014.  
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Conforme o gráfico acima,191 que mostra o percentual de crimes 

hediondos ocorridos no Município de São Paulo de 1990 a 2002, observa-se  

um salto vertiginoso do tráfico de drogas, cujo crescimento ultrapassa os 

350%. Atentado violento ao pudor (AVP) cresceu mais de 50%, homicídio, 

aproximadamente 40%, sequestro, mais de 20%, sendo que o crescimento 

demográfico foi de apenas 10%.  

Os especialistas na área do Direito Penal tecem várias críticas a tal 

Lei, cuja promulgação ocorreu, segundo eles, em caráter de urgência, como 

forma do Governo dar uma resposta à sociedade que entrara em pânico 

com a onda de violência em curso naqueles anos.  

A mídia deu grande repercussão aos sequestros de empresários 

(Abílio Diniz e Roberto Medina) em 1990, associando-os a atos terroristas, a 

que se acresceu o assassinato da atriz Daniela Perez, em 1992, filha de 

uma conhecida roteirista de televisão (Glória Perez). Tais fatos foram 

extremamente explorados pela imprensa, além de veicularem cenas de 

tortura e assassinato por policiais na Favela Naval, em Diadema, na Grande 

São Paulo, em 1997. 

Segundo um parecer de Carlos Weis, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária:   

(...) os conceitos que geraram a Lei de Crimes Hediondos são vistos 
como contraditórios em relação aos ‘princípios elementares do direito 
penal’, sobretudo o princípio da humanidade e o da ressocialização 
da pena (que prevê a reinserção gradual do detento na sociedade). 
O conselheiro cita o trabalho do jurista César Barros Leal como 
forma de demonstrar a reação primeira da sociedade a essa lei: 
‘mergulhada no espiral da violência e manipulada pelos meios de 
comunicação social e pelos movimentos de lei e ordem (law and 
order), a sociedade, atemorizada, em pânico, sem saber o que fazer, 
é induzida a não pensar nas raízes do problema, na possibilidade de 

                                                           
191 SOUZA, William Carlos de. A regulamentação dos crimes hediondos como controle social 
penal. In: Jus Navigandi. Ano 16. n. 2965. Teresina/PI, 14/08/2011. Disponível 
em: http://jus.com.br/artigos/19754 Acesso em:   20/02/2014. 
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enfrentá-lo em suas origens e simplesmente demandar mais 
repressão, novos tipos penais, mais prisão’.192  

 

A criação da Lei de Crimes Hediondos, não apenas foi inócua, 

considerando os fins a que se propôs, mas também cai em contradição, 

pois a Polícia Militar que tem como função assegurar a segurança da 

sociedade é a mesma que promove assassinatos arbitrários e torturas:  

Com efeito, no caso brasileiro, a tortura persiste de forma 
generalizada e sistemática. Levantamento feito em 2005 aponta que 
o número de agentes condenados pela prática da tortura, no país 
inteiro, não chegava sequer a 20. Na maioria dos casos, ainda se 
recorre aos tipos penais de lesão corporal ou constrangimento ilegal 
para punir a tortura (como no passado, quando inexistia a lei), em 
detrimento da efetiva aplicação da Lei 9.455/97. Pesquisa realizada 

pelo Conselho Nacional dos Procuradores‑Gerais de Justiça registra 
que, nos primeiros cinco anos de vigência da lei, foram apresentadas 
524 denúncias de tortura, sendo que somente quinze (4,3% do total) 
foram a julgamento e apenas nove casos (1,7%) resultaram em 
condenação dos torturadores. Esses dados revelam que, na prática, 
não foram incorporados os avanços introduzidos pela Lei 9.455 de 
1997. Em geral, a tortura ocorre quando o indivíduo está sob 
custódia do Estado, em delegacias, cadeias e presídios, 
remanescendo como usual método de investigação policial para 
obter informações e confissões sobre crimes.193 

Além disso, o Brasil é o único país da América Latina onde os 

torturadores do Regime Militar de 64 não foram julgados. Conforme Maria 

Rita Kehl,  

O ’esquecimento’ da tortura produz, a meu ver, a naturalização da 
violência como grave sintoma social no Brasil. Soube, pelo professor 
Paulo Arantes, que a polícia brasileira e a única na América Latina 
que comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do 
que durante o período da ditadura militar. A impunidade não produz 

                                                           
192 Cf. Estudo: Lei de Crimes Hediondos mudou após comoção nacional, Notícias Terra. 
14/02/2007. Disponível em:  http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI1412005-EI306,00-
Estudo+Lei+de+Crimes+Hediondos+mudou+apos+comocao+nacional.html. Acesso em: 
11/02/2014. 
193 PIOVESAN, Flávia. Direito Internacional dos Direitos Humanos e a Lei de Anistia: o caso 
brasileiro. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (Orgs). O que resta da ditadura: a exceção 
brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. pp. 104-105. 
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apenas a repetição da barbárie: tende a provocar uma sinistra 
escalada de práticas abusivas por parte dos poderes públicos, que 
deveriam proteger os cidadãos e garantir a paz.194 

 

Em seu Capítulo XLIII, a Lei reza que são “crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem”.  

 A Lei determina que, antes da penalização, o suspeito seja mantido 

em regime integral fechado e com direito a liberdade condicional apenas 

após longo período nesta condição. Desde sua promulgação, diversos 

juristas e advogados se pronunciaram sobre dois aspectos principais. Em 

primeiro lugar, que esses preceitos contraditavam os fixados no Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa 

Rica, dos quais o Brasil é signatário, por serem considerados como "penas 

ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes". Além disso, alertam 

para o fato de que:  

(...) ferem os pactos internacionais relativos a direitos humanos, 
transformando-se, pois, em agressões a aspectos principiológicos 
que devem reger o Estado Democrático de Direito e de per si, a 
declaração de inconstitucionalidade da legislação referencial. Além 
disto, o Judiciário, ao aplicar uma lei que possui tamanhas 
imperfeições e inconstitucionalidades, fechando os olhos para isto, 
está levando a Constituição à marginalidade por decidir como base 
em jurisprudências formadas e não se baseando no sistema jurídico 
nacional, que agrega princípios de ordem internacional e, 
principalmente, a observância de um Direito humanista e eficaz, não 
meramente repressivo e sujeito à influências de grupos de interesse 
específico.195 

                                                           
194 KEHL, Maria Rita. Tortura e sintoma social. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir 
(Orgs). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 120. 
195 VEIGA, Marcio Gai. Lei de Crimes Hediondos: uma abordagem crítica. Busca Legis. 
Faculdade de Direito da UFSC. Disponível em: 
 http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/10733-10733-1-PB.htm Acesso 
em:11/02/2014.  
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O impacto da Lei sobre o Sistema Prisional foi ter consolidado o 

aprisionamento, em regime fechado ou não, de acusados antes do 

julgamento, o que contribuiu para a superlotação das cadeias. Perante a 

jurisprudência o problema maior, de fato, é o de ferir a própria Constituição 

do país, mas no que concerne ao tema em estudo, essa exceção acabou 

por virar regra no sistema prisional.  

3.4. Maio de 2006: a rebelião se espalha pelo Brasil 
 

O governador Geraldo Alckmin assumiu o Governo de São Paulo 

(2001) depois do falecimento de Mario Covas. Esse deu continuidade às 

políticas do governo anterior e, particularmente em relação ao sistema 

prisional, deu seguimento à ampliação dos estabelecimentos prisionais.  

A estrutura física desse sistema já tivera um crescimento acelerado 

desde o governo Quércia (1990) que, ao completar seu mandato, havia em 

registro 37 estabelecimentos prisionais em São Paulo. Nos anos seguintes, 

perpassando por Alckmin (depois foi o Governo do Estado assumido pelo 

vice- governador Cláudio Lembo, pois Alckmin se candidatou à Presidência 

da República em 2006), a quantidade de presídios chegou à marca de 144 

unidades.196  

Mas, como salientado anteriormente, esse investimento consistiu 

apenas na construção de presídios e não na própria reabilitação dos 

encarcerados, ou seja, houve dezenas de novas prisões (1990-2006) 

construídas, mas com os mesmos problemas carregados desde sua 

gênese: a falta de assistência total dentro desses novos locais.  

                                                           
196 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e 
consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. 
Doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo (USP), 2011. p. 104. (já publicada pela 
Editora Saraiva, em 2013). 
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Apesar da expansão do sistema ter conseguido diminuir o número de 

fugas e tentativas de resgates, dado o uso de novas tecnologias e 

dispositivos de segurança mais modernos no interior das Unidades, ao 

longo dos anos, nada se alterou em termos de respeito aos Direitos 

Humanos e à dignidade da vida. Além disso, também causou outros 

problemas, pois agora distantes dos grandes centros urbanos –o que ficou 

conhecido como “interiorização dos presídios”– dificultou o acesso das 

visitas de familiares, em geral de baixa renda e sem condições de fazer 

viagens frequentes, o que diminui o convívio social do detento.  

Mesmo com a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), na 

tentativa de enfraquecer o PCC para não repetir o mesmo problema da 

megarrebelião de 2001, não foi possível conter uma rebelião ainda maior 

concretizada em 2006. A transferência de mais de 700 chefes integrantes 

do PCC para a Penitenciária de Presidente Wenceslau, no interior de São 

Paulo (que apesar de ser uma penitenciária adota medidas do RDD), foi o 

estopim para começar a onda de ataques em maio de 2006.  

Essa rebelião foi estendida para mais de 70 presídios no Estado de 

São Paulo e chegou à penitenciárias de outros Estados, como Minas 

Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul.. A rebelião 

claramente se estendeu às ruas, na figura dos ex-presidiários, pois quem 

estava em liberdade tinha a missão de realizar ataques contra policiais, 

além de vários outros atos de vandalismo contra ônibus e agências 

bancárias.  

O saldo do conflito resultou em mais de 500 mortes em apenas nove 

dias (de 12 a 21 de maio de 2006), sendo que as principais baixas 

ocorreram entre os civis que foram vítimas desse confronto: PCC versus 

Estado. Segundo pesquisas realizadas, em decorrência destas ações 

morreram 59 agentes públicos enquanto o número de civis mortos chegou a 
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505.197 Ignacio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LAV-UERJ), faz um 

levantamento dos envolvidos nesse conflito.  

A presente discussão não é para demonstrar o número de conflitos e 

mortes por consequência dos atos de maio de 2006, mas para evidenciar 

que as medidas tomadas pelo Estado depois da megarrebelião de 2001 não 

enfraqueceram o PCC e que os motins foram ainda mais expressivos 

depois da criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). 

3.5. As rebeliões e seus diferentes significados 
 

Para analisar as rebeliões ao longo da história do sistema carcerário 

no Brasil e em São Paulo, fundamentalmente, é preciso acompanhar a 

trajetória em seus diferentes processos e contextos sociais, pois não se tem 

uma finalidade e uma fórmula única que possa especificar de maneira 

específica suas raízes e consequências.  

Nessa análise, encontra-se a dificuldade em recolher dados que 

antecedam o período de 1990, pois os documentos são escassos, o que 

limita a elaboração de uma comparação com os períodos subsequentes. 

Além do que, muitos documentos dos tempos da Ditadura Militar (1964-

1985) não foram disponibilizados para consulta, particularmente os que não 

receberam, até bem pouco tempo, a atenção dos pesquisadores, 

concentrados que estavam em analisar o universo das perseguições 

políticas. Apenas em 2012, o Governo Federal deu início a uma 

investigação com o objetivo de revelar os crimes cometidos pelo Estado 

entre os anos de 1937 e 1985, períodos da História do Brasil que registram 

duas ditaduras: a do governo de Getúlio Vargas (1937-1945) e a Ditadura 

Militar (1964-1985). A Comissão Nacional da Verdade, nomeada a 

coordenar a investigação, continuou centrada na abertura de documentos 
                                                           
197 CANO, Ignacio; ALVADIA, Alberto. Análise dos impactos dos ataques do PCC em São 
Paulo em Maio de 2006. In: Laboratório da Análise de Violência da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (LAV-UERJ). Jun. 2008. p. 10. 
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que revelassem os crimes de lesa humanidade cometidos contra opositores, 

ou críticos ou desafetos da ditadura. Como se sabe, essa Comissão não 

teve como objetivo levantar o corpo de documentos sobre as rebeliões dos 

presos comuns nas prisões desse período, o que torna difícil uma 

comparação com nosso momento atual.  

As rebeliões prisionais no Brasil e em São Paulo estão ligadas a 

vários fatores internos de cada estabelecimento prisional, como os já 

citados maus tratos, péssima alimentação, falta de assistência na saúde, 

superlotação, organização de grupos criminosos etc. Segundo a socióloga 

Camila Caldeira Nunes Dias: 

Obviamente, as rebeliões nem sempre possuem as mesmas 
motivações, sendo que cada unidade prisional em período 
determinado é portadora de especificidades que advêm não só de 
sua população, mas também de sua administração, funcionários, 
condições físicas etc. Desse modo, não é possível afirmar que a 
totalidade desses eventos esteja ligada à expansão do PCC que 
estava em andamento. Tampouco apenas a análise do volume de 
eventos credencia afirmar qualquer tendência de transformação que 
eventualmente estivesse em curso, uma vez que a história do 
sistema prisional brasileiro está repleta de momentos turbulentos 
cujas origens são as mais diversas. É, contudo, a partir da análise 
das formas adquiridas por muitos desses eventos que se pode 
perceber a diferença deste contexto de instabilidade uns em relação 
a outros, assim como constatar que essas diferenças estavam 
adquirindo um padrão determinado.198 

 

Comparando-se as inúmeras rebeliões que aconteceram ao longo de 

2002 no Centro de Detenção Provisória de Osasco, tanto no CDP I, quanto 

no  CDP II, percebem-se várias distinções, em apenas um curto espaço de 

tempo, comprovando que essas rebeliões têm suas particularidades. 

12 de março (Rebelião termina com 7 mortos):  
Rebelião termina com 7 mortos no CDP I. O motim causado por uma 
tentativa de resgate frustrado durou quase seis horas. A 

                                                           
198 DIAS, Camila Caldeira Nunes. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e 
consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. 
Doutorado em Sociologia, Universidade de São Paulo (USP), 2011. p. 129.  
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superlotação carcerária também foi apontada como uma das causas 
da rebelião. O cadeião oferece 768 vagas e estava com 980 
homens. Os presos queimaram lençóis, colchões e roupas, além de 
fazer cinco agentes de refém, usando como armas pedaços de 
vidros e estiletes. Os rebelados mataram sete detentos, um deles 
degolado. A situação foi controlada quando o juiz corregedor chegou 
ao CDP.199 

 

Essa rebelião, conforme notícia divulgada na imprensa, possui duas 

características fundamentais: uma tentativa, que não deu certo, de pessoas 

fora do estabelecimento tentarem o resgate de presos confinados, e o 

problema de celas superlotadas, com 212 pessoas a mais do que a 

capacidade estabelecida (768).200 Os rebelados ainda fizeram os agentes 

penitenciários de reféns, mas não lhes causaram nenhum dano físico. 

Alguns presos “jurados de morte” foram assassinados: sete ao todo. O 

motim só acabou depois da chegada do juiz corregedor. 

O cargo tem função jurisdicional, isto é, decide acerca dos direitos do 
preso na fase da execução da pena. Tem também função 
correcional, visando evitar abusos e violações dos direitos dos 
presos, nas relações entre os encarcerados e a administração 
penitenciária.201 

 

A presença do Juiz Corregedor para mediar os conflitos internos 

dentro de um determinado estabelecimento prisional ameniza a quadro, 

uma vez que é ele quem fiscaliza a situação dos presos e é responsável 

pelo correto cumprimento da pena e das medidas de segurança, além das 

visitas de inspeções nos estabelecimentos prisionais do Estado no qual 

atua. Com a presença do Juiz Corregedor, os detentos podem denunciar 

                                                           
199 RIBEIRO, Luciana. Rebelião no CDP II dura 19 horas. Cf. Diário da Região (Osasco, 
Carapicuíba, Jandira, Barueri), 29/03/2006. Disponível: webdiariodaregiao Acesso: 10/09/2013. 
200 Esse número de pessoas a mais no CDP I de Osasco é pequeno se comparado com o ano em 
que foi realizada a pesquisa (2013). Para se ter uma ideia, através de dados atualizados em 
18/11/2013, foi possível concluir que o CDP I conta com uma população carcerária de 2692 
pessoas, o que significam 1924 pessoas além da sua capacidade, superando em mais de nove 
vezes a lotação de 2002. 
201 Novo corregedor dos presídios de SP toma posse nesta 3ª. Cf. Diário do Grande ABC On-
Line, 19/08/2002. Disponível em: http://www2.dgabc.com.br/Noticia/151481/novo-corregedor-
dos-presidios-de-sp-toma-posse-nesta-3- Acesso em: 27/11/2013. 
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pessoalmente as necessidades de melhoramento dentro do presídio, por 

exemplo.  

Em menos de um mês após esse acontecimento no CDP I de 

Osasco, o CDP II também foi palco de mais uma tentativa de fuga. 

26 de março (Fuga com cordas):  
Cinco presos fugiram pelo muro do CDP II. Luiz Carlos Correia, 27, 

Nivaldo Lima Pereira, 22, Luiz Paulo dos Santos Leite, 20, Carlos Márcio 
Soares, 23, e Alexandre Loiola do Nascimento, 27, escaparam por volta das 
4h45. Uma Kombi branca encostou próximo ao muro, os desconhecidos 
atiraram contra as torres de vigilância chamando a atenção dos PMs e 
carcereiros, que foram até a muralha. Enquanto isso, os detentos jogaram 
uma corda sobre a muralha e fugiram. A Kombi saiu em alta velocidade.202 

 

Nessa notícia específica, os cinco presos conseguiram fugir depois de 

um plano muito bem articulado. Um veículo chegou próximo das muralhas 

do CDP II e os homens que estavam na Kombi dispararam vários tiros nas 

muralhas com o intuito de chamar a atenção da vigilância do presídio. 

Desse modo, conseguiram atrair os policiais e os carcereiros que estavam 

naquele momento dentro do estabelecimento, enquanto cinco detentos 

fugiram pelo outro lado usando uma corda para pular a muralha (os muros 

da instituição prisional).  

Para se ter uma ideia, em 2002 os dois CDPs passaram por sete 

rebeliões em menos de dois meses, apresentando diferentes motivos e 

consequências, e as outras cinco203 destacaram os seguintes objetivos: 

 
2 de abril (Enforcados com lençol):  
Uma confusão nos raios 6 e 7 do CDP I terminou no enforcamento, 
com lençóis, de dois presos, Marcos e Cristiano.204 

 

                                                           
202 RIBEIRO, Luciana. Rebelião no CDP II dura 19 horas. Cf. Diário da Região (Osasco, 
Carapicuíba, Jandira, Barueri), 29/03/2006. Disponível em: webdiariodaregiao Acesso em: 
10/09/2013. 
203 N. do A. As duas primeiras rebeliões de 2002 (uma em cada CDP) foram tratadas 
anteriormente. 
204  RIBEIRO, 2006. Diário da Região, op. cit., Disponível em: webdiariodaregiao Acesso em: 
10/09/2013. 
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12 de abril (21 fogem por túnel): 
21 detentos fogem do CDP II utilizando um túnel que saía da cela VII 
e desembocava nas obras do Rodoanel, na madrugada do dia 12 de 
abril. Os guardas de muralha ouviram pessoas caminhando do lado 
de fora do cadeião, mas a neblina atrapalhava a visibilidade. Houve 
tiroteio. O buraco foi aberto com dois instrumentos artesanais e um 
pedaço de ferro.205 

 
19 de abril (Preso degolado em motim de "ninjas"):  
Preso é degolado em novo motim no CDP de Osasco. Uma briga de 
presos deu início a mais uma rebelião no CDP II. O tumulto começou 
às 11h30 durante o banho de sol. Os amotinados, usando toucas de 
ninja, usaram estiletes para ferir três presos e decapitar um, no meio 
do pátio. No chão, escreveram as siglas PCC e disseram que a 
rebelião foi apenas por "acerto de contas".206 
 
26 de abril (Ciranda da morte – um por dia):  
PCC quer dominar cadeião e inicia "ciranda da morte". Nos últimos 
dois meses foram quatro rebeliões e duas grandes tentativas de fuga 
registradas nos cadeiões de Osasco. O último motim –em 24 de 
abril- registrou a morte de um detento a golpes de estilete. Poucos 
dias antes outro preso foi encontrado morto na cela, com uma corda 
enrolada no pescoço. Familiares de detentos informaram às 
autoridades que o PCC está tentando controlar o CDP e encontra 
resistência. Para conseguir seu objetivo a facção iniciou um ciclo de 
ameaças afirmando que "cada dia vai morrer um".207 

 

Houve mortes nas rebeliões que ocorreram nos dias 2, 19 e 24 de 

abril, nos dois CDPs. A primeira (em 2 de abril), segundo a publicação, foi 

causada por uma confusão de presos que acabou resultando na morte de 

dois deles enforcados. Ao analisar mais detalhadamente é possível afirmar 

que se tratou de um acerto de contas entre presos ou facções rivais.  

No dia 19 de abril, mais um preso é assassinado durante uma 

confusão no banho de sol (quando os detentos estão no pátio fora das 

celas). Novamente fica claro que o episódio foi mais um “acerto de contas” 

da facção de criminosos do PCC pois, conforme a notícia, os detentos que 

                                                           
205 Ibidem. 
206 Idem. 
207 Idem. 
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usavam toucas de “ninjas” (camisetas escondendo os rostos) escreveram as 

siglas do PCC no chão.  

Cinco dias depois, conforme publicação veiculada no dia 26 de abril, 

um detento é morto por outros presos. Os familiares dos detentos afirmaram 

para os administradores do presídio que o PCC tinha um plano para 

controlar o CDP.  

Já na rebelião que aconteceu no dia 12 de abril, 21 presos 

conseguiram escapar do CDP II, através de um túnel escavado com 

instrumentos artesanais e um pedaço de ferro.  

No mês seguinte do mesmo ano, em 2002, o PCC começa uma 

prática para tentar dominar os dois Centros de Detenção Provisória, 

ameaçando matar um preso por dia, o que ficou denominado como “ciranda 

da morte”. Em apenas dois meses, os dois estabelecimentos já 

contabilizavam quatro rebeliões, sendo que naquele ano ocorreram seis. 

 Através da ótica da grande imprensa, conforme análise das 

veiculações citadas, os motivos das rebeliões são sempre improcedentes, 

ou injustificáveis aos olhos da sociedade, pois ou ocorrem com o intuito de 

criar condições de facilitar a “liberdade forçada” utilizando fugas individuais 

ou coletivas. Outro argumento foram as tentativas de resgatar presos com 

forte influência no crime organizado, além da possibilidade de alguma 

facção querer dominar o presídio. 

Esses três fatores são os mais relatados pela maioria dos meios de 

comunicação, a denominada “grande imprensa”, principalmente, O Estado 

de S.Paulo e a Folha de S.Paulo, que têm um grande público leitor e 

formaram suas reputações por serem imparciais, sem ligações tendenciosas 

ou partidárias, representantes da opinião pública e por isso não veiculariam 

ideologias.  
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Os autores Francisco Fonseca208 e Maria Aparecido de Aquino209 

demonstram, através de seus estudos, que os dois jornais não possuem tal 

imparcialidade, muito pelo contrário. Ambos possuem diferentes modos de 

produzir opiniões, pois:  

Dado ser a imprensa, notadamente a grande imprensa escrita, a 
instituição capaz simultaneamente de publicizar, universalizar e 
sintetizar linhagens ideológicas, este trabalho entende serem os 
periódicos acima referidos um dos instrumentos mais eficazes de 
representação político/ideológica. Em razão de sua periodicidade 
diária, com todo o aparato de manchetes, editoriais, artigos, charges, 
fotos, reportagens, dentre outros recursos, em boa medida 
subliminares, os jornais são capazes de exercer uma influência sutil 
que lhes permite sedimentar –embora de forma não mecânica– uma 
dada ideia, opinião ou representação.210 

 

A expressão “opinião pública” também carrega suas complexidades, 

porque a notícia que determinado jornal de grande porte produz universaliza 

pensamentos do próprio meio de comunicação, transformando assim sua 

própria versão dos fatos, na versão que passa a ser a dos próprios leitores, 

os quais reagem com a mesma conotação.   

Quanto à expressão opinião pública, utilizada abundantemente pelos 
periódicos, que se colocam como representantes da mesma, 
descartamo-la enquanto categoria explicativa, pois: a) “opinião 
pública” para os grandes jornais significa a “opinião” de seus leitores, 
isto é, cerca de 15 milhões (numa perspectiva superestimada) de 
pessoas num universo de 170 milhões de habitantes, isto é, as 
classes médias e proprietárias – trata-se portanto de uma expressão 
absolutamente restritiva; e b) (mais importante) esta expressão é 
invocada pelos jornais, em inúmeras situações, simplesmente para 

                                                           
208 FONSECA, Francisco C. P. da. O consenso forjado: a grande imprensa e a formação da 
agenda ultraliberal no Brasil. São Paulo: Editora Hucitec, 2005. 
209 AQUINO, Maria Aparecida de. Censura,Imprensa e Estado autoritário (1968-1978): o 
exercício cotidiano da dominação e da resistência: O Estado de São Paulo e Movimento. Bauru: 
Edusc, 1999. 
210 FONSECA, Francisco C. P. da. A formação da agenda ultraliberal no Brasil: o papel da 
grande imprensa. XXIX  Encontro Nacional da ANPOCS. Mídia, Política e Opinião Pública. 
Caxambu, MG. 2005. p.4.  N. do A. Fonseca trabalha em sua pesquisa com Jornal do Brasil, O 
Globo, O Estado de S.Paulo e a Folha de S.Paulo. Saliento que a pesquisa aqui desenvolvida irá 
tratar apenas dos dois últimos periódicos citados. 
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identificar a sua (do jornal) própria opinião, que, embora privada, 
pretende se passar por “pública”. Por tudo isso, “opinião pública” 
funciona essencialmente como um recurso retórico/ideológico 
estratégico e fundamentalmente voltado a encobrir – interesses 
particularistas e privados – do que a revelar. Daí o descartarmos 
como conceito analítico.211 

Uma análise importante da historiadora Maria Helena Capelato212 

ressalta que a imprensa atua política e ideologicamente como “instrumento 

de manipulação de interesse e de intervenção na vida social” 213 e ainda que 

os interesses do público se misturam com o privado, chegando o direito do 

leitor a se confundir com o do dono do jornal. 214 

Mas as redes de comunicação via internet têm dado voz a 

protagonistas antes silenciados e demonstra que esse público leitor dos 

jornais não representa a maioria das pessoas que vivem no Brasil, mas o 

público que a “grande imprensa” quer alcançar e para quem veicula 

determinados conceitos ideológicos. 

As entrevistas realizadas durante a elaboração desse trabalho e as 

informações colhidas nos relatórios de entidades nacionais e internacionais 

de direitos humanos consultados permitiram compreender que a realidade 

desumana dos presídios é um fator preponderante e que dá origem ou 

provoca uma rebelião. No caso dos depoentes, quando indagados se 

participaram de alguma rebelião e o porquê disso acontecer, responderam: 

João: Cê tem que participar. 

Maria: O meu motivo de participar é porque todo mundo que tá junto 
tem que participar igual. Porque se não participar as meninas batem 
e acabam virando refém também. Então você tem que participar, 
cobrir o rosto da polícia, pegar carcereiro de refém colocar pra dentro 

                                                           
211 Idem. p. 5. 
212 Doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Especialista na área de História 
da América Latina e realizou pesquisas importantes sobre a Imprensa. 
213 CAPELATO, Maria Helena e PRADO, Maria Lígia. O Bravo Matutino - Imprensa e 
Ideologia: o Jornal O Estado de S. Paulo. São Paulo, Alfa-Omega, 1980, p. 19.  
214 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo, Contexto/Edusp, 
1988, p. 18. 
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da cadeia e tentar a negociação, mas normalmente a negociação é 
para conseguir um bonde pra tentar esvaziar um pouco as cadeias. 

Sobre o motivo da rebelião: 

João: Cadeia superlotada, de repente você quer, por exemplo, sei lá, 
benfeitorias para os presos que às vezes o diretor não consegue, então 
você luta por aquilo, mas na verdade a rebelião lá é por isso mesmo, 
cadeia superlotada é demais velho, mata um daqui outro dali, 
geralmente quem morre é quem tá devendo alguma coisa. 

Ricardo: (...) Aí os motivo é por isso cara: falta de espaço, falta de 
saneamento dentro da cadeia que vai gerar esgoto caindo tudo 
dentro da água lá, no chão lá, o cara vai dormir no chão com esgoto, 
barata, rato. 215 

Conforme os fatores apontados acima, a superlotação e a ausência 

de condições minimamente humanas somam-se a falta de diálogo com as 

autoridades dos presídios para ouvir as demandas dos aprisionados, assim 

como a pressão entre eles mesmos, pois a falta de solidariedade entre eles 

pode ser fatal para o que se recusar a participar.  

 Jornais como O Estado de S.Paulo e Folha de S.Paulo apresentam a 

versão dos fatos relatados pelas autoridades e noticiam apenas as 

consequências predatórias das rebeliões, como brigas, intrigas, quebra-

quebra das estruturas materiais dos presídios. Os dois jornais citados 

apresentam como motivos apenas a orientação de grupos facciosos em 

busca de interesses próprios e omitem as reais condições que geraram 

essas rebeliões. Todavia, graças às denúncias que circulam nas redes 

sociais e nos meios de comunicação alternativos, conforme foi demonstrado 

nesta pesquisa, outra versão dos fatos começa a aparecer. 

 

 

 

 

                                                           
215 N. do A. As entrevistas foram realizadas no dia 28 de fevereiro de 2009. 
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Considerações finais 
 

No momento final da redação desta dissertação os noticiários 

destacavam que presidiários de complexos penitenciários do Estado do 

Maranhão estavam assassinando outros presos de forma bárbara e usando 

de crueldade máxima. Conforme o noticiário, somente em 2013, 60 presos 

haviam sido assassinados, inclusive com decapitações que foram filmadas 

e postadas na internet.  

No entremeio das notícias que enfatizavam como justificativa as 

rivalidades entre facções criminosas ou rixas comuns entre detentos 

ocorreram visitas de representantes de entidades vinculadas aos direitos 

humanos, alguns deles promotores públicos. Através de suas falas, era 

possível perceber que há muito tempo os próprios presos vinham fazendo 

denúncias de violações de direitos humanos, decorrentes, a maior parte 

delas, da hiperlotação existente nas unidades daquele Estado. Dentre os 

casos noticiados, chamava a atenção, por exemplo, as ocorrências no 

Complexo Penitenciário de Pedrinhas, foco da crise, onde estavam 2.200 

presos ocupando um espaço destinado a apenas 1.700, no máximo. Os 

presos descobriram outra forma de chamar a atenção para o que ocorre no 

interior de tais sistemas, no caso em tela, um dos mais modernos do país. 

Tem as características de uma rebelião que expressa claramente o limite 

máximo da degradação humana a que chegaram. As notícias causaram 

grande impacto naquelas semanas, inclusive pela criação de um movimento 

que solicitou a destituição da governadora, Roseana Sarney, e do clã 

chefiado por seu pai, José Sarney, um dos mais importantes oligarcas ainda 

vivos e na cúpula das decisões políticas do país. 

Poucas semanas depois, já não se falava mais no assunto e, como 

sempre, nada foi alterado, a não ser a maior presença de tropas federais 

nas unidades. Os dados analisados nessa dissertação poderiam ser 

colocados no tempo presente ou ser aplicado em todo o país, pois o 

problema, a nosso ver, está na particular relação entre Estado e sociedade. 

Uma relação que se constituiu na historia desse país, cujo capitalismo 
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tardio, conforme já indicado por especialistas, resulta em relações 

selvagens, destituídas, em sua gênese, de qualquer condição de realização 

humana. É como se, o que se observa no sistema penitenciário, 

espelhasse, de forma potencializada, as relações sociais como um todo, 

nessa particular condição.  

Assim como outras áreas do governo, o sistema penitenciário se 

modificou ao longo do contexto histórico incorporando novas tecnologias 

que possibilitassem maior controle sobre os encarcerados. Ao mesmo 

tempo, foram promulgadas novas e mais complexas leis inseridas nos 

códigos penais e no código civil.   

As análises feitas nos capítulos demonstraram como o sistema 

prisional vem adquirindo formas cada vez mais complexas na composição 

de sua estrutura física, com inovações tecnológicas e com o endurecimento 

das leis para determinados crimes, mas continua com dificuldades de 

exercer sua real função, que é a de reabilitar o indivíduo apenado  para o 

convívio social.  

Apesar disso tudo, jamais conseguiu cumprir sua principal função, no 

caso do controle dos indivíduos encarcerados, que seria a de reeducar o 

indivíduo apenado e reabilitá-lo para conseguir viver novamente em 

sociedade. 

O encarceramento é um sistema considerado falido em todo o 

mundo, tanto que já se tentou substituí-lo por várias outras modalidades de 

penalização e justiciamento. Em que pesem as experiências internacionais 

observa-se que, no Brasil, sequer se tentou implantar uma alternativa que 

garanta a ressocialização dessas pessoas, ou a garantia de 

processamentos mais justos e menos onerosos para o Estado. Pelo 

contrário, vem-se gastando muito dinheiro, mais até do que custaria investir 

em medidas mais condizentes com a finalidade proposta em lei, com piores 

resultados e, nada se vê que indique qualquer alteração no círculo vicioso 

que afeta toda a sociedade.  

O Estado encarcera massivamente o indivíduo que causa medo e 

insegurança na sociedade, e, apesar disso, não consegue garantir a 
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máxima da segurança nacional, exercer o controle social nos limites da lei 

e, em particular, os dados pelo sistema judiciário e penal.  

A insegurança cresce, tanto pelas agressões de contraventores, 

majoritariamente contra o patrimônio público, quanto pela mídia 

sensacionalista, que sobrevive dando destaque ao que é ignóbil e tomando 

o particular como expressão do geral, sem contar a incompetência de 

governos que demonstram não ter planos precisos ou conhecimento  pleno 

do assunto. A opinião pública que expressa as tendências das classes 

médias arraigadas em seu medo atávico de que qualquer mudança atinja 

sua frágil estabilidade socioeconômica pressiona para uma solução rápida, 

não das raízes do problema, mas de sua aparência.  

Os estímulos partidos dos meios de comunicação também são 

determinantes para que haja um número grande de pessoas a bradar pela 

pena capital. Os crimes existem e de fato têm ocorrido de forma elevada, 

mas são veiculados de maneira tão exacerbada que se tornam 

insuportáveis diante do telespectador, que acredita ser a morte do 

delinquente a única solução viável para solucionar o problema. Além disso, 

o aparato policial, que deveria cuidar da segurança pública, se mostra cada 

vez mais despreparado e dividido. Os magistrados demonstram defender 

muito mais os interesses de alguns segmentos do que os interesses 

comuns; o sistema penitenciário tem se mostrado absolutamente ineficiente, 

de tal modo que a população encontra na pena de morte a única solução 

para sua situação.   

 Através dos resultados que a pesquisa apresentou, ficou evidente 

que o sistema prisional carrega as fragilidades postas desde sua criação 

aqui no Brasil, o da incapacidade do Estado de encaminhar os 

procedimentos mínimos para que pessoas sob sua custódia sejam tratadas 

conforme os preceitos da lei. 

Embora o país detenha leis suficientes para o exercício de tais 

funções, observa-se uma contradição fundante: o uso da lei para respaldar 

ilegalidades, ou seja, trabalha-se, conforme o jargão popular “ao arrepio da 
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lei”, em todos os aspectos analisados nessa dissertação. A lei prevê um 

sistema humano, mas “se alega que se a cadeia for boa, todos os 

vagabundos para lá gostariam de ir”. A lei prevê que uma pessoa sem culpa 

formalizada, ou sem processo legal que a condene, não possa ficar presa e, 

em hipótese alguma, nos mesmos espaços dos já criminalizados. Mas 

constata-se que grande parte dos encarcerados esteja nessas condições e 

nela permaneça por anos, dependendo diretamente de sua condição de 

pobreza. Embora esteja previsto pela lei que haja defensores públicos 

suficientes para atender a tais pessoas, o número de funcionários voltados 

para tais funções é irrisório ante a demanda. Assim, só se aciona a justiça 

se o aprisionado puder pagar um advogado particular. Sem isso, ele é 

condenado sem processo formal, condenado porque vai ficar sujeito, às 

vezes, por anos, às piores condições, submetido às sevícias, a contrair 

doenças diversas, a ter seu temperamento e sua índole totalmente 

distorcida. E se não aprender as regras do jogo, não sobrevive. Daí o ditado 

popular: cadeia é fábrica de fazer bandidos.  

Ante tal círculo que amplia a pena e a estende a todos os que caírem 

em sua malha, afetando a vida de famílias inteiras que passam a viver no 

âmbito dessa lógica perversa, inclusive estigmatizados pela vizinhança, 

parentes e amigos, olhados com desconfiança pelas pessoas próximas – 

afinal, não se sabe o que pode nos atingir, argumentam que a única 

alternativa para tais indivíduos, condenados ou não, é criar alternativas de 

sobrevivência.  

Dentro do sistema, gestando relações próprias de convivência, a 

partir de leis imanadas de condições sub humanas – vale a lei do mais forte, 

do mais articulado, do mais ladino, do mais esperto, daquele que tem 

conexões fora dos muros da prisão e que pode comprar favores, pagar 

propinas, garantir-lhe algum lastro de vida, por mais desumana que seja. 

Quando as condições atingem um nível de saturação máxima, nas quais os 

esgarçamentos se tornam insuportáveis, gestam-se rebeliões. Por mais que 

sejam vistas apenas por sua aparência predatória, haja vista que as 
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rebeliões destroem partes daqueles edifícios recém-construídos, queimam 

os objetos que lhes garantem um mínimo de condições – colchões, 

cobertores, vasos sanitários e pias. Só assim conseguem se fazer ouvir, 

ainda que por pouco tempo e nada que altere substancialmente tais 

condições.   

  É importante apontar que existem enormes diferenças entre a 

aplicabilidade da lei e a ideia que se faz dela. Os códigos legais existentes 

hoje em qualquer sociedade expressam a concretude das relações sociais 

do país. Fazem parte da realidade efetiva da população para a qual foi 

escrita. Isso não significa dizer, contudo, que essas leis sejam utilizadas de 

modo a atender aos anseios e necessidades de todas as pessoas que 

fazem parte dessa sociedade. 

 Sendo produto concreto da existência social, a lei, por mais objetiva 

que se pretenda, acaba por atender a determinados interesses, na forma 

como se coloca a ordenação de algo que aparentemente possui elementos 

fora dos eixos, criando um padrão a ser seguido por todos, regulamentando 

práticas aceitas e condenáveis. 

 No geral, as leis são escritas para atender interesses coletivos, 

pautando-se em princípios tomados como universais de justiça e legalidade. 

Mas, por ser compreendida enquanto algo capaz de expressar as relações e 

os interesses sociais, a lei é tomada como uma força neutra, um elemento 

capaz de equalizar as desigualdades sociais. Se apreendida desta forma, a 

lei é assumida enquanto força maior que rege a sociedade, como um 

fantasma a pairar sobre as relações sociais, ficando o conflito entre os 

segmentos sociais diluídos na mediação da lei. 

 Acontece, contudo, que uma ideia (no caso, a lei) jamais pode ser 

abstraída de sua base material (relações sociais, produção material da 

vida), correndo o risco de ser compreendida de forma distinta do que de fato 

é: 

Ora, se na concepção do curso da história separarmos as ideias da 
classe dominante da própria classe dominante e as tornarmos 
autônomas, se permanecermos no plano da afirmação de que numa 
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época dominaram estas ou aquelas ideias, sem nos preocuparmos 
com as condições da produção nem com os produtores dessas 
ideias, se, portanto, desconsiderarmos os indivíduos e as condições 
mundiais que constituem o fundamento dessas ideias, então 
poderemos dizer, por exemplo, que durante o tempo em que a 
aristocracia dominou os conceitos de honra, fidelidade etc., enquanto 
durante o domínio da burguesia dominaram os conceitos de 
liberdade, igualdade etc. A própria classe dominante tem, em média, 
a representação de que seus conceitos dominaram e os diferencia 
das representações dominantes das épocas precedentes apenas 
porque os apresenta como verdades eternas. Esses “conceitos 
dominantes” terão uma forma tanto mais geral e abrangente quanto 
mais a classe dominante precisar apresentar seus interesses como 
os interesses de todos os membros da sociedade.216 

 
 A lei, portanto, não pode ser abstraída de sua aplicação social. Não 

se pode tomá-la como um ente abstrato que paira acima das relações 

sociais, capaz de equalizar as desigualdades. Não é a existência por si só 

de um código legal que soluciona os problemas, nem sua existência garante 

a dominação de uma determinada classe: é na forma como a mesma é 

aplicada, na trama das correlações de forças, que se estrutura a sociedade 

e se criam as desigualdades e diferenciações e a expressão mais cabal 

disso é a condição do sistema penitenciário no Brasil, analisado aqui na 

particularidade paulista.  

                                                           
216 MARX, K. & ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007. p. 48. 
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Anexo 

Categoria: Perfil do Preso Masculino Feminino Total
     Indicador: Quantidade de Presos por Grau de Instrução 179,552 11,276 190,828

               Item: Medida de Segurança-Internação 1 0 1
               Item: Medida de Segurança-Tratamento  Ambulatorial 0 0 0

               Item: Regime Semi-Aberto 2,069 333 2,402
               Item: Regime Aberto 0 0 0

               Item: Presos Provisórios 485 18 503
               Item: Regime Fechado 1,088 37 1,125

Categoria: População Prisional Masculino Feminino Total
     Indicador: Quantidade de Presos/Internados provenientes da 3,643 4,031

               Item: Policial M ilitar em atividade nos estabelecimentos penitenciários 0
               Item: Funcionários terceirizados (exclusivo para tratamento penal) 0
               Item: Outros 5 0 5

               Item: Professores 0
               Item: Terapeutas 3
               Item: Policial Civil em atividade nos estabelecimentos penitenciários 0

               Item: Médicos - Ginecologistas 4
               Item: Médicos - Psiquiatras 48
               Item: Pedagogos 0

               Item: Assistentes Sociais 381
               Item: Advogados 0
               Item: Médicos - Clínicos Gerais 89

               Item: Auxiliar e Técnico de Enfermagem 616
               Item: Psicólogos 386
               Item: Dentistas 161

               Item: Apo io Administrativo 3,837
               Item: Agentes Penitenciários 22,967
               Item: Enfermeiros 205

Categoria: Administração Penitenciária Masculino Feminino Total
     Indicador: Quantitativo de Servidores Penitenciários (Funcionário Públicos 5 33,697

               Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Semi-Aberto 0 0 0
               Item: Centro de Observação Criminológica e Triagem 0 0 0

     Indicador: Informações Complementares 0 0

               Item: Estabelecimentos Terceirizados - Regime Fechado 0 0 0

               Item: Módulo de Saúde 1 3 4
               Item: Quantidade de Crianças 0 0 0

               Item: Creches e Berçários 0 0 0
               Item: Módulo de Saúde Feminino  (Gestantes/Parturientes) - 1 1

               Item: Patronato 0 0 0

     Indicador: Seções Internas 1 5

               Item: Cadeias Públicas 0 0 0
               Item: Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico  3 2 5

               Item: Colônias Agrícolas, Indústrias 32 2 34
               Item: Casas de A lbergados 0 0 0

     Indicador: Quantidade de Estabelecimentos Penais (Sec. de Justiça e 102 114

               Item: Penitenciárias 67 8 75

               Item: Polícia Judiciária do  Estado (Polícia Civil/SSP) 0 0 0

Categoria: Estabelecimentos Penais Masculino Feminino Total

               Item: Sistema Penitenciário Federal - Regime Fechado 0 0 0
               Item: Sistema Penitenciário Federal - RDD 0 0 0

               Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Aberto 0 0 0
               Item: Sistema Penitenciário Estadual - RDD 160 0 160

               Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Fechado 53,641 5,95 59,591
               Item: Sistema Penitenciário Estadual - Regime Semi-Aberto 13,096 1,621 14,717

     Indicador: Número de Vagas (Secretaria de Justiça) 93,877 102,312

               Item: Sistema Penitenciário Estadual - P rovisó rios 26,98 864 27,844

               Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança - Tratamento ambulatorial 210 202 412

Categoria: Capacidade Masculino Feminino Total

               Item: Sistema Penitenciário - Regime Aberto 0 0 0
               Item: Sistema Penitenciário - Medida de Segurança - Internação 878 101 979

               Item: Sistema Penitenciário - Regime Fechado 95,932 7,577 103,509
               Item: Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto 21,302 1,783 23,085

     Indicador: Quantidade de Presos custodiados no Sistema Penitenciário 179,552 190,828

               Item: Sistema Penitenciário - Presos Provisórios 61,23 1,613 62,843

     Indicador: Quantidade de Presos (Polícia e Segurança Pública) 3,469 4,867

               Item: Polícia Judiciária do  Estado (Polícia Civil/SSP) 3,469 1,398 4,867

Número  de Habitantes: 41.252.160

P o pulação  Carcerária po r 100.000 474,39

Categoria: Quantidade de Presos/Internados Masculino Feminino Total
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